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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السابع والثمانون
1
مونتريال ،من  28جوان/حزيران إلى  2يوليو /تموز 2021

ورقة عن وسائل تفعيل الفقرة  16من المقرر 2/XXVIII
والفقرة  2من المقرر  5/XXXلألطراف
(المقرر (88/84ج))
مذكرة من األمانة
الخلفية
طلبت اللجنة التنفيذية ،في اجتماعها الثاني والثمانين ،إلى األمانة جملة أمور منها أن تعدّ ورقة لكي تنظر فيها
.1
اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين ،تصف فيها الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  XXVIII/2والفقرة 2
من المقرر  ،XXX/5على أن تأخذ في اعتباره ا المعايير ومؤشرات األداء وآليات التمويل المرتبطة بخطط قطاع
الخدمة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائمة أو الجديدة بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك
المنخفض (المقرر (83/82ج))
وعمال بالمقرر (83/82ج) ،قدمت األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40إلى االجتماع الثالث
.2
2
والثمانين .وأشارت األمانة إلى أن المقرر (83/82ج) يشير بصورة مباشرة الى الفقرة 16من المقرر  ، 2/28والفقرة

 1ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه /حزيران ويوليه /تموز  2021بسبب فيروس
كورونا (كوفيد)19-
 2أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تزيد فيما يتعلق بقطاع الصيانة التمويل المتاح بموجب المقرر  50/74بما يتجاوز المبالغ المدرجة في ذلك المقرر
بالنسبة لألطراف التي يصل مجموع خط أساس استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  360طنا ً مترياً ،عندما يلزم ذلك من أجل إدخال
بدائل لهذه المواد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي وبدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية معدومة القدرة على إحداث االحترار العالمي ،مع
االحتفاظ بكفاءة استخدام الطاقة ،وذلك في قطاع الصيانة/المستعملين النهائيين أيضاً؛

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 2من المقرر  3،5/30ويدمج الفقرة  1من المقرر  4 5/30والفقرة (ج)( )12من المقرر  5.50/74ويؤدي جمع نص
هذه المقررات إلى النص التالي للمقرر (83/82ج):
أن تطلب إلى األمانة أن تعد ورقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين ،تصف فيها
سبل تفعيل زيادة في التمويل المتاح ،فيما يتعلق بقطاع الخدمة ،بموجب المقرر  50/74للبلدان ذات حجم
االستهالك المنخفض ،عند االقتضاء ،بغرض (أ) استحداث بدائل منخفضة أو منعدمة في إمكانية االحترار
العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو المواد الهيدروفلوروكربونية والمحافظة على كفاءة استخدام
الطاقة في قطاع الخدمة/المستخدم النهائي ؛( 6ب) وضع وإنفاذ سياسات وقواعد لتجنب نفاذ معدات التبريد
وتكييف الهواء ومضخات الحرارة غير المتسمة بكفاءة استخدام الطاقة إلى األسواق وتعزيز انتشار المعدات
ذات الكفاءة في هذا الصدد ،مع توفير الدعم من خالل التدريب المحدد األهداف بشأن الترخيص والسالمة
والمعايير ،والتوعية وبناء القدرات ؛ 7و (ج) مراعاة المعايير ومؤشرات األداء وآليات التمويل المرتبطة بخطط
قطاع الخدمة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائمة أو الجديدة.
المناقشات في االجتماع الثالث والثمانين
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أشارت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والثمانين إلى أن الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40
.3
تعتبر أساسا مفيدا لمواصلة مناقشة العملية التي ستستخدمها البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض للحصول على تمويل
إضافي ألنشطة قطاع الخدمة المتعلقة بإدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،في سياق إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنواع األنشطة التي يتعين النظر فيها لمثل
هذا التمويل .وفضل بعض األعضاء االنتظار حتى يتيسر تقديم معلومات أكثر تفصيال عن األنشطة ذات الصلة التي
يجري تنفيذها بالفعل ،مشيرين أيضا إلى أن الدراسة المكتبية لتقييم الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة 9مرتبطة
ببعض القضايا.
ولوحظ أيضا أن هناك مؤسسات أخرى مسؤولة عن معالجة الكفاءة في استخدام الطاقة والمساعدة في وضع
.4
المعايير الدنيا ألداء الطاقة ،و التي ال تتعلق باالمتثال بموجب بروتوكول مونتريال؛ وأن األنشطة ينبغي أن تركز على
ما هو مطلوب لالنتقال إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي مع الحفاظ على الكفاءة في استخدام
الطاقة .كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى الفعالية من حيث التكاليف بالنظر إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة في
كثير من األحيان بمثل هذه األنشطة التي بدأتها بالفعل البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض؛ والقيمة المضافة ،حيث
يجري بالفعل تنفيذ أنشطة لتيسير اعتماد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في إطار خطط
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واإلبالغ عن مؤشرات األداء.

 3أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أن تنظر ،في سياق الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIفي زيادة التمويل المقدم إلى البلدان
التي تستهلك كميات قليلة لمساعدتها في تنفيذ األنشطة المبينة في الفقرة  1من هذا المقرر.
 4أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تنظر في المرونة في إطار ما تقدمه من دعم عن طريق األنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية لتمكين األطراف
العاملة بالمادة  5من البروتوكول التي ترغب في ذلك من استخدام جزء من ذلك الدعم من أجل تنفيذ أنشطة السياسات والتدريب التي تدعم كفاءة الطاقة
حسب ارتباطها بالتخفيض التدريجي للمواد الخاضعة للرقابة من قبيل ما يلي :وضع وإنفاذ السياسات والقواعد التنظيمية لتجنب أن تنفذ في األسواق معدات
تبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية التي ال تتميز بالكفاءة في استخدام الطاقة؛ تشجيع الحصول على التكنولوجيا ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في
تلك القطاعات؛ أنشطة التدريب المحدد الهدف في مجال إصدار الشهادات ،واألمن والمعايير وإذكاء الوعي وبناء القدرات بهدف الحفاظ على كفاءة الطاقة
وتحسينها.
 5سيتم توفير تمويل لبلدان المادة  5التي يصل فيها إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  360طنا ً متريا ً بما يتفق مع مستوى االستهالك
في قطاع خدمة التبريد ،على أن يكون مفهوما ً أنه ال تزال مقترحات المشروعات بحاجة إلى التدليل على أن مستوى التمويل ضروري لتحقيق أهداف
اإلزالة لعامي  2020و  ،2025أو إذا قرر البلد ذلك ،أهداف الخفض الالحقة.
6
7
8
9

الفقرة  16من المقرر .2/XXVIII
الفقرة  2من المقرر .5/XXX
الفقرات  240-234من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1
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واستمر النظر في هذه المسألة في فريق االتصال الذي تم تشكيله لتناول القضايا المتعلقة بالبنود الفرعية الثالثة
.5
الخاصة بالكفاءة في استخدام الطاقة والمقدمة إلى االجتماع الثالث والثمانين .وبناء على طلب فريق االتصال ،أعدت
األمانة وثيقة عمل أولية (تمت صياغتها في شكل توصية) يمكن أن يبني عليها فريق االتصال مناقشاته .وعند تقديم
تقرير إلى اللجنة التنفيذية ،أشار منظم فريق االتصال إلى أن وثيقة العمل ال تزال تحتوي على نص لم تجر مناقشته
واالتفاق عليه بالكامل ،واقترح استخدام وثيقة العمل كأساس لمواصلة المناقشة في االجتماع الرابع والثمانين.
وبعد ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة وسائل تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/XXVIIIوالفقرة
.6
 2من المقرر  5 /XXXلألطراف في اجتماعها الرابع والثمانين ،وأن تستخدم النص الوارد في المرفق الثاني عشر
بتقرير االجتماع الثالث والثمانين للجنة التنفيذية 10أساسا ً لتلك المناقشة (المقرر .)62/83
المناقشات في االجتماع الرابع والثمانين
عمال بالمقرر  ، 62/83واصلت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين مناقشة المسألة المتعلقة بسبل
.7
تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/28والفقرة  2من المقرر  5/30في فريق االتصال المعني بالكفاءة في استخدام الطاقة
باستخدام مشروع التوصية الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67
وفي وقت الحق ،أبلغ منظم فريق االتصال اللجنة التنفيذية بأن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج بشأن
.8
الجدول الخاص بالتمويل اإلضافي .وبناء على ذلك ،قررت اللجنة إرجاء سبل تفعيل الفقرة  16من المقرر 2/28
والفقرة  2من المقرر  5/30لألطراف ومواصلة مناقشتها في اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد في
المرفق التاسع والعشرين بتقرير االجتماع الرابع والثمانين 11للجنة التنفيذية كأساس لتلك المناقشة (المقرر .)88/84
الطلبات المقدمة إلى االجتماع السابع والثمانين
.9

تمشيا مع المقرر  ،88/84قدمت األمانة هذه الوثيقة إلى االجتماع السابع والثمانين.12

وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة ستنظر ،في اجتماعها السادس والثمانين ،أيضا في الوثيقتين التاليتين اللتين
.10
تغطيان جوانب مختلف من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد ،واللتين أعدتهما األمانة و المعلومات الموجودة في المقرر  88/84و المتعلقة به:
(أ)

تحليل مستوى وطرائق التمويل للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة
13
التبريد ،وفقا للمقرر (65/83ب)؛

(ب)

االستراتيجيات والتدابير السياساتية وااللتزامات المحتملة ،فضال عن المشروعات واألنشطة التي
يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مع مراعاة
التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي
14
للمواد الهيدروفلوروكربونية ،بما يتماشى مع المقرر (54/84ب).

و قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المعلومات المقدمة في الوثائق المذكورة أعاله ،بينما تنهي مناقشاتها
.11
بشأن الوثيقة الحالية بشأن سبل تفعيل الفقرة  16من المقرر  2/28والفقرة  2من المقرر  .5/30ولتيسير الرجوع إليها،
أُرفقت الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40بهذه الوثيقة.

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/48 10
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 11
 12كان ينبغي تقديم الوثيقة الحالية إلى االجتماع الخامس و الثمانين؛ لقد تم تأجيل النظر في الوثيقة إلى االجتماع السابع و الثمانين وفقا لإلجراءات
المتفق عليها إلجراء االجتماعات الخامس والثمانين و السادس و الثمانين في ضوء ,وباء .Covid-19
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47 13
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45 14
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وباإلضافة إلى ذلك ،أشارت األمانة إلى أنه في حالة الموافقة على أنشطة إضافية إلدراجها في خطط إدارة
.12
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية والمستقبلية للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض ،عند الحاجة،
إلدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث االحترار العالمي وللحفاظ
على الكفاءة في استخدام الطاقة على قطاع خدمة التبريد ،ينبغي أن تقدم البلدان المعنية العاملة بموجب المادة  5اتفاقا
منقحا مع اللجنة التنفيذية .وعلى هذا األساس ،تقترح األمانة تعديل الفقرة الفرعية (د) من التوصية على النحو التالي:
[(د)

يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند تقديم طلب شريحة خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة ،اإلجراء المحدد ومؤشرات األداء
والتمويل المرتبط باألنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛ فضالً عن وتقريرا مرحليا
عن تنفيذ تلك األنشطة في إطار شريحة التمويل السابقة؛ واتفاقا منقحا بين حكومة البلد المعني العامل
بموجب المادة  5واللجنة التنفيذية].

التوصية
[قررت اللجنة التنفيذية:
أ .أن تحيط علما بالورقة المتعلقة بالوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  2/XXVIIIوالفقرة  2من
 5/لألطراف (المقرر (83/82ج)) ،الواردة في الوثيقة
المقرر XXX
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40؛
ب .أن تنظر لألنشطة اإلضافية التالية لـإلدراج في الخطط الحالية والمستقبلية إلدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك ،عند الحاجة إلى إدخال
بدائل منخفضة أو منعدمة القدرة على االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاظ
على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد:
()1

[مشروعات تجريبية مصممة وموجهة نحو المستخدمين النهائيين ،وتتعلق في المقام األول
بمعدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية صغيرة السعة وذات الكفاءة في استخدام
الطاقة والتي تستخدم تكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
لمواجهة التحديات المتعلقة بقبولها في السوق؛

()2

تحديث مواد التدريب لتعزيز المكونات ذات الصلة بالممارسات الجيدة وكفاءة استخدام الطاقة
أثناء تجميع وتركيب وصيانة وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة ،بما
في ذلك اعتبارات السالمة عند تناول غازات تبريد بخصائص تشغيل مختلفة فيما يتعلق
بالقابلية على االشتعال والسمية والضغط؛

()3

التنسيق والتعاون بين وحدات األوزون الوطنية والسلطات والهيئات ذات الصلة إلدراج
االعتبارات المالئمة لغازات التبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي أثناء
وضع خطط التبريد والكفاءة في استخدام الطاقة ،والتي تشمل ،من بين أمور أخرى ،المعايير
الدنيا ألداء الطاقة ،وحسب االقتضاء برامج مناسبة للتوسيم واالختبار ومعايير لمعدات
التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية؛

()4

وضع وتنفيذ خطط إلصدار الشهادات على أساس الكفاءة للتقنيين وتعزيز المؤسسات الوطنية
لهذه النظم بما في ذلك للكفاءة في استخدام الطاقة والسالمة؛

4
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()5

برامج التوعية واإلرشاد للترويج إلدخال معايير دنيا ألداء الطاقة وبرامج التوسيم؛ واالعتماد
اإللزامي للفنيين؛ وإدخال أجهزة التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة التي تتسم بكفاءة
استخدام الطاقة والتي تعمل بغازات تبريد منخفضة أو منعدمة القدرة على االحترار العالمي؛

ج .أن تقدم التمويل التالي ،عند اللزوم ،بالعالقة إلى األنشطة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،على
أساس أن بلدان المادة  5ستتمتع بالمرونة في استخدام التمويل اإلضافي لمعالجة االحتياجات الخاصة
التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع المتعلقة بإدخال البدائل المنخفضة أو المنعدمة القدرة على االحترار
العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاط على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة
التبريد:
عدد البلدان
21
17
14
11
8
3
13
4

االستهالك (طن متري)*
15-0
40-15
80-40
120-80
160-120
200-160
320-200
360-320

التمويل اإلضافي (دوالر أمريكي)**

*مستوى خط أساس استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد
**سيتم تحديده لكل مستوى من االستهالك

د .أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة ،عند تقديم طلب شريحة لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة ،اإلجراء المحدد ،ومؤشرات األداء
والتمويل المرتبطة باألنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،باإلضافة إلى تقرير مرحلي
عن تنفيذ تلك األنشطة بموجب شريحة التمويل التمويل السابقة ].واتفاقا منقحا بين حكومة البلد
المعني العامل بموجب المادة  5واللجنة التنفيذية].
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ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ،2/XXVIII
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  5/XXXﻟﻸﻁﺮﺍﻑ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ((
ﺧﻠﻔﻴـــﺔ
ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
.1
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
1
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
.2
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  2،10/XXIXﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻔﺮﺹ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ،ﻁﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺪ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
.3
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  2/XXVIIIﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ
 1ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 and Add.1
 2ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/XXIXﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ،ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻣﻌﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﺑﺜﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﺎﺕ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ,ﻛﻤﺎ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ .ﺛﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺇﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼
ﻗﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺗﺧﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ.
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ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  5/XXXﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺨﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) 83/82ﺝ((.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ) 83/82ﺝ(
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) 83/82ﺝ( ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  ،3 2/XXVIIIﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
.4
 4،5/XXXﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ) ، 5 5/XXXﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ( ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ() (12ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) ،6 50/74ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﺨﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(.
.5

ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ(:
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺭﻗﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺳﺒﻞ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  50/74ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻤﺎﻳﻠﻲ) ،ﺃ( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ) ،7ﺏ( ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ) ،8ﺝ( ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﻄﻂ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ 50/74
.6
ﻟﺨﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
.7

ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ( ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪﻡ.

 3ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  50/74ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻰ  360ﻁﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ.
 4ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  2/XXVIIIﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ.
 5ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
 6ﻳﻘﺪﻡ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻰ  360ﻁﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ  2020ﻭ 2025ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻔﺾ ﺃﺧﺮﻯ.
 7ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .2/XXVII
 8ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .5/XXX
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ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ
.8
9
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ :
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.
ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻢ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﺩ  43ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ
ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.10
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ :ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻳﺠﺎﺯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺿﻊ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ .ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ :ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺧﻄﻂ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺈﻳﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﻭﻟﺪﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ،ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
.9
11
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ:

 9ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻳﻀﺎ.
 10ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ.
 11ﺗﻴﺴﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
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)ﺃ(

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ
ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻭﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ12؛

)ﺏ(

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
13
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،5ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛

)ﺝ(

ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻔﺾ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )76/80ﺝ(( 14.ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
)83/82ﺝ(؛

)ﺩ(

ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/XXIXﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ .2018

ﻭﺩﺭﺳﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ؛

)ﺏ(

ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ/
ﺷﺒﺎﻁ ﻭﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2018؛

)ﺩ(

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻟﻠﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،15ﻭﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 16،ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ؛

)ﻩ(

ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
17
ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2018ﻭ2019؛

)ﻭ(

ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ.

ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
.11
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ.
 12ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  50ﺍﻟﻰ .(57
 13ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 and Corr.1ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﻣﻦ  107ﺍﻟﻰ  115ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ(
 14ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ( .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ  77ﺇﻟﻰ  83ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
 15ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ 10 ،ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ .2017
 16ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ  10-9ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ .2018
 8-6 17ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ  6-4 ،2018ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﺃﻳﻠﻮﻝ  ،2018ﻭ 7-5ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ .2019
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ﻭﻁﻠﺒﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ﻭﺃﺩﺭﺟﺖ
.12
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ  1991ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
.13
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ 18ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺰءﺍ ﺃﻭ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .ﻭﺗﻼﺣﻆ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻔﺮ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ
.14
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻟﻠﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ.
ﻭﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ،ﺟﺮﻯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ
.15
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ،
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ .ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
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ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  6/XXIXﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ
.16
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﻬﺠﺎ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻓﻲ  2013ﻭ .2015ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ
ﺍﻷﻣﺮ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ )ﺃﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ  (2010ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  6/XXIXﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
.17
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ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،5ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺃﻭ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ 21.ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ
ﻭﺿﻊ ﻭ/ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻊ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻈﺮ ﺗﺼﻨﻴﻊ )ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ( ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
 18ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﺸﻴﺮ "ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ" ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء.
 19ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ.
 20ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻠﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 21ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻹﺯﺍﻟﺔ  62ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ .2020
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ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻭﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.18
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ )ﻭﺧﺎﺻﺔ  R-410Aﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء( ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻐﺎﻟﻲ ﺃﺛﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  .5ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ/ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ 22ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
.19
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺃﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻤﺎﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﺋﻞ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﺏ(

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ؛

)ﺝ(

ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ؛

)ﺩ(

ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻭﺗﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺃﻭ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﻩ(

ﻧﻘﺺ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛

)ﻭ(

ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﻭﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ
.20
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ .ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 5ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻻﺣﺘﻮﺍء ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
23
ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ.

 22ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰﻭﻧﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺸﺤﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺧﺮﻯ.
 23ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ .41/72
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ﻭﻗﺪ ﺭﺅﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
.21
ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ.
ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ
.22
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ .ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﺋﻠﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
24
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
.23
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ .ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻳﻼء ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﻐﻠﻐﻞ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺤﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
.24
ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺜﻞ ،R-410A ،ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﺠﺎﻟﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ
ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ 32-ﻭ (R-290ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ
25
ﻭﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ(.
ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
.25
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﻤﺔ
26
ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
.26
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ .ﻭﺳﻮﻑ
ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﺴﺐ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ
 24ﺟﺮﻯ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ) :ﺃ( ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺑﻨﺎء ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ) ،ﺏ( ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺃﺩﺍء ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ) ،ﺝ( ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻧﻈﻢ ﻭﻏﺎﺯﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ)ﺩ( ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﻻّ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
 25ﻳﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺳﻌﺮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ
)ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻣﻨﺨﻔﺾ( ﻓﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ.
 26ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻳﻌﻘﺪ ﻭﺍﺿﻌﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ "ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ" ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
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ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﻛﻞ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﺣﺮﺍﺭﺓ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
.27
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻻّ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻣﺜﻞ .(R-410A
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻴﺴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ
.28
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ،ﻭﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ،ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍء
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻐﺮﻳﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﺨﻔﺾ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،ﻭﺿﺒﻂ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ،ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺠﻎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
.29
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮﺍء ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ .1
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :1ﻋﺮﺽ ﻋﺎﻡ ﻟﻌﺪﺩ  43ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﺳﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﺑﺮﺑﺎﺩﻭﺱ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ )ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ(
ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ
ﺷﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ
ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ
ﻛﻮﺑﺎ

27

29
28
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 27ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/XXIXﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
) https://clasp.ngo/policies ،(2018/ CLASPﺃﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ  15ﺃﻏﺴﻄﺲ /ﺁﺏ  (2018ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻴﺠﺎﻟﻲ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ https://www.k-cep.org/wp-content/uploads/2018/05/Africa-Cooling-map.pdf; ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻮﺳﻴﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﺒﻲ – ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.
 28ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻮﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ.
 29ﺗﻤﻨﺢ ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ.
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ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ
ﺍﻻﻳﻜﻮﺍﺩﻭﺭ
ﻣﺼﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﺇﺳﻮﺍﺗﻴﻨﻰ
ﻓﻴﺠﻲ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻛﺮﻳﺒﺎﺗﻲ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻴﺮﻭ
ﺍﻟﻔﻠﺒﻴﻦ
ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺗﺸﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ
ﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ )ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎﺭﻳﺔ(
ﻓﻴﻴﺖ ﻧﺎﻡ

29
28
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻭﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺍﻟﻐﺮﻑ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
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X
X
X
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X
X
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X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ﻭﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﻌﻴﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ
.30
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ  14ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.
ﻭﺃﺛﺮﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻦ .ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ
.31
ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺷﺮﻁﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻭﻧﻬﺞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  .R-410Aﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺩﻋﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.
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ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ،
.32
ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ )ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ /ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭﻝ  (2018ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
31
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ 30ﻟﻼﺿﻄﻼﻉ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
) ﺃ(

ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺖ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ؛

)ﺏ(

ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.

ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/XXIXﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ
.33
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺧﺒﺮﺍء ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ،ﻭﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻭﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺢ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻨﺴﻖ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﻟﺒﺲ ﻭﻣﺰﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺛﻼﺟﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮﺍء ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ
.34
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺧﻔﺾ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺗﻀﻄﻠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺒﺲ ﻭﻣﺰﻕ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻒء ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/XXIXﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ
.35
ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺷﺤﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ،ﻭﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﻜﺒﺲ.
ﺟﺮﻯ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻧﺸﺮ ﺃﺩﺍء ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
.36
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺑﻴﻦ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﻰ  40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺤﺴﺐ
32
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
 30ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ )ﻳﻮﻟﻴﻪ /ﺗﻤﻮﺯ  (2017ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﻋﻢ :ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ،
ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  .(46/79ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ،
ﺣﺼﻞ  130ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ  50,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻰ  0.8ﻁﻦ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﻭ 150,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻴﻦ  17.6ﻭ 19.8ﻁﻦ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ.
 31ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ.
 32ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  10/29ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ.
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)ﺃ(

ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻜﺒﺲ ﻗﺬﺭ ﻳﺤﻘﻖ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻧﺴﺒﺔ  11ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺳﻮﻳﻦ(2009 ،؛

)ﺏ(

ﻭﺭﺻﺪﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 15
ﻭ 40ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﺾ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  15ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ )ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ (2009؛

)ﺝ(

ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  15ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ؛

)ﺩ(

ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  2ﺃﺛﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ:
33

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺍﻹﺟﺮﺍء
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ  30ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﺮﺏ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺤﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻗﺖ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻛﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  1ﻙ 34ﻓﻲ ﻛﺒﺲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻗﺪﺭﺓ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  1.35ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺧﻔﺾ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ
ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﺗﻴﺎﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺒﺲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻳﺒﻠﻎ 25
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﻗﺬﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺍﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ )ﺑﻨﺴﺒﺔ  2ﺍﻟﻰ  4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ
ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ( ﺩﻭﻥ ﺧﻔﺾ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻗﺬﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻭﺡ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻳﺒﻠﻎ 97
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﻭﺿﻊ
35
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
)ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ  10ﻭ 23ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻳﺒﻠﻎ  4ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺲ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻔﻒ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻜﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ
ﻭﻁﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻜﺒﺲ.
ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﺲ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻔﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
.37
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ – ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ
 33ﻋﺮﺽ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﺘﻴﻔﺎﻥ ﺗﻲ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  EPEEﺧﻼﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.
 34ﻣﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ) 0ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻣﻘﺪﺍﺭ  273.15ﻙ )ﻛﻴﻠﻔﻴﻦ( ﻣﻊ ﻓﺮﻭﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ  1ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻙ ،ﺃﻭ  100ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻨﻘﻄﺔ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎء ﻳﻌﺎﺩﻝ  373.15ﻙ ﻭﻛﻞ ﻓﺮﻕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1ﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
 35ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ  10ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ.
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ﻭﻣﻊ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﺠﺎﻟﻲ ،ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
.38
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺃﻭ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻄﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺃﻭ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺣﺪﺩ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ
.39
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  .50/74ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ
 587,500ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻦ  15ﻁﻦ ﻣﺘﺮﻱ ﻭ 1,800,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻋﻦ  320ﻁﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  360ﻁﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ( ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  4.80ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.40
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ،
ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.41
ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ .ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺧﻄﻄﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻷﺳﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪﻡ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ )ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻭﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ( ﻭﻋﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺧﻂ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺃﻭ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻟﺪﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺃﻥ
.42
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﺒﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ .ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻮﺏ ﺇﻧﺸﺎء ﺧﻄﻂ ﻁﻮﻋﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ .ﻭﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺑﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .ﻭﻋﺰﺯﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺇﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭﺛﻖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ )ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ( ﻳﺠﺮﻱ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻔﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺴﻘﺔ
ﺑﺨﻔﺾ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
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ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
.43
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ .ﻭﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ "ﺷﺮﻁﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ" ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﻭﺷﺮﺍء ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
.44
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺪﻳﻠﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻳﻼء ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻤﺎﻳﻠﻲ :ﻣﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺧﺪﻣﺔ
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺷﺮﺍء ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ.
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
.45
 ،5ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺚ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ 36ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻴﺔ
.46
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻣﻮﺍءﻣﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
.47
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﻳﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ .ﻭﻻﻳﺠﺮﻱ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ
ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
.48
ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻭﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 36ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
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ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ 37ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻵﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
.49
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻣﻮﺍءﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
.50
ﺃﺩﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ( ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺨﻔﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ،
ﻭﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ﺏ(

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ )ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛

)ﺝ(

ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ؛

)ﺩ(

ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻒء ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﺮﻫﺎ ،ﻭﺇﻳﻀﺎﺡ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﻩ(

ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ.

 37ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
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ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ
.51
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  2/XXVIIIﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﺪﻭﺩ .ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻨﻬﺾ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
.52
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ:
)ﺃ(

ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻤﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛

)ﺏ(

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ؛

)ﺝ(

ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﺩ(

ﻭﺿﻊ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺧﻄﻂ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﻢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺔ
ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﻩ(

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
.53
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ )50/74ﺝ() (7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ .3
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :3ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2020
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﻟﻄﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﻱ(
587,500
396,500
205,625
15-0
750,000
506,250
262,500
40-15
800,000
540,000
280,000
80-40
900,000
607,500
315,000
120-80
950,000
641,250
332,500
160-120
1,000,000
675,000
350,000
200-160
1,600,000
1,080,000
560,000
320-200
1,800,000
1,215,000
630,000
360-320

ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ )83/82ﺝ( ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
.54
ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻴﺴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  50/74ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ،ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ
38
ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
.55
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ /ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻴﺴﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺼﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺧﻔﺾ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺯﺍﻟﺔ
.56
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺳﻴﺠﺮﻱ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
.57
ﻣﻊ ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ:
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)ﺃ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻟﺨﻔﺾ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ﻭﺗﺸﺠﻊ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﺏ(

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ؛

)ﺝ(

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
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)ﺩ(

ﻋﺪﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ؛

)ﻩ(

ﻋﺪﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ
ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ؛

)ﻭ(

ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻧﻈﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻨﻴﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ؛

)ﺯ(

ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛

)ﺡ(

ﻋﺪﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻴﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻔﻨﻴﻴﻦ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻬﻮﺍء
ﻭﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛

)ﻁ(

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻣﻦ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.

ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  16ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ،2/XXVIII
.58
ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ  5/XXXﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺨﻄﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40
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