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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
  

  االعتبارات الرئيسية إلعداد منهجية لتحديد 
  نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام لقطاعي االستهالك واإلنتاج 

  (ه))81/67بموجب تعديل كيغالي (المقرر 
 مقدمة

، وافق االجتماع الثامن والعشرون لألطراف في بروتوكول مونتريال على تعديل 2016في أكتوبر        -1
لب من اللجنة التنفيذية أن تدرج المبدأ طمن ذلك المقرر، ُ 19في الفقرة و. XXVIII/21 واعتمد المقرر البروتوكول 

متعدد األطراف: سيحدد االستهالك المتبقي الالتالي المتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في سياسات الصندوق 
 مشروعاتقل من المبلغ الممول من األالمؤهل للتمويل بالطن على أساس نقطة البداية لالستهالك اإلجمالي الوطني 

التدريجي  التخفيضبشأن خطط مستقبلية التفاقات متعددة السنوات االفي نماذج سابقا تمت الموافقة عليها 
  .35/57اللجنة التنفيذية  رارقبما يتفق مع  ،لهيدروفلوروكربونل

التي أنتجها ة المواد المدرجة في المرفق واو كمي عنمتاحة ال، كانت المعرفة في وقت اعتماد تعديل كيغالي       -2
المواد الهيدروفلوروكربونية معلومات مجمعة عن  وقدمت. محددةواستخداماتها  5المادة  من بلدانكل بلد واستهلكها 

و  XXV/5بموجب المقررين  قتصاديالتقارير التي أعدتها فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم اال في
XXVI/92علميةفي مجلة  ، وفي مقال. 

في الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المواد الهيدروفلوروكربونية أتيحت معلومات إضافية عن استهالك و      -3

                                                 
  .للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجيالتخفيض تعديل قرار متعلق ب  1
لكل فترة  وتصورات وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك وجيا والتقييم االقتصادي بيانات تتضمن تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنول 2

أثيرات بل والت) معلومات عن وفورات الغالف الجوي في المستق2015(عام  يقدم تقرير و. فيلدرز وآخرون .2030و  2010 عامي خمس سنوات بين
 العالمية واإلقليمية. وروكربونالهيدروفلانبعاثات المناخية من سيناريوهات 
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تي ال، الXXVI/94لمقرر من ا 4استجابة للفقرة  53المادة  من بلدانبلدا  119المستنفدة لألوزون التي أجريت في 
المواد الدراسات االستقصائية بيانات مفصلة عن مستوى استهالك هذه  تقدم. االجتماع الثمانين قدمت إلى

. وعلى الرغم من إجراء الدراسات يةروكربونللمواد الهيدروكلوروفلوخرى األبدائل الوالهيدروفلوروكربونية 
للمواد ، فإن خط األساس الكلي )145من أصل  119( 5المادة بلدان في المائة من  82الستقصائية في ا

للمواد خط األساس إجمالي في المائة من  25لهذه البلدان ال يمثل سوى  يةالهيدروكلوروفلوروكربون
  .55بلدان المادة لجميع  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

ة انين وثيقجتماع الثاني والثم، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعد لالوالثمانينفي االجتماع الحادي و      -4
لبداية قطة انمعلومات أولية تتضمن اعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في وضع منهجية لتحديد 

لتي امناقشات ، مع مراعاة الاالستهالك واإلنتاج يقطاعل بموجب تعديل كيغاليمة المستدا اإلجماليةللتخفيضات 
 (هـ)). 81/67ت في االجتماع الحادي والثمانين (المقرر يجرأ

 نطاق الوثيقة

ة سوى المعلومات ذات الصلة الوثيقهذه  تقدمال ، وبالتالي(هـ).  81/67وفقاً للمقرر  أعدت األمانة هذه الوثيقة      -5 
إلجمالية التخفيضات داية لتحديد منهجية لتحديد نقطة الب فيواالعتبارات الرئيسية التي يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية 

  بشأن هذه المسألة.سياسة  ةأي توصي تصدرال و. يةلمواد الهيدروكلوروفلوروكربوناالمستدامة في 

 توصية:الالوثيقة من األقسام التالية وتتكون هذه و        -6

اد لموافلوروكربونية والمواد الهيدرونظرة عامة على التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك       1            
   يةالهيدروكلوروفلوروكربون

 5بلدان المادة في المواد الهيدروفلوروكربونية إنتاج واستهالك             2             

 بونيةالمواد الهيدروفلوروكرالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك              3            

 الهيدروفلوروكربونية البداية للمواداالعتبارات الرئيسية في تطوير منهجية إلنشاء نقاط              4            

 توصيةال         

المواد للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في  البدايةبتحديد منهجية لتحديد نقطة  تتعلقمن أجل توفير معلومات      -7
الفئة بلدان ل 2023بحلول عام  6المواد الهيدروفلوروكربونيةخطوط أساس ستحدد  ه، وبما أنالهيدروفلوروكربونية

الوثيقة تقديراً لخطوط  ، تقدم هذه58المادة بلدان لفئة الثانية من ل 2027، وبحلول عام فقط 57المادة  األولى من بلدان
، استناداً إلى بيانات االستهالك الواردة في التقارير المقدمة من فرقة لهالالمتثال  للمواد الهيدروفلوروكربونية األساس

                                                 
تشرين  /) واالجتماع الخامس والسبعين (نوفمبر2015 أيار /في االجتماع الرابع والسبعين (مايو دراسة استقصائية 127تمت الموافقة على تمويل  3

التي ، )UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54انين (بلداً إلى االجتماع الثم 119في التي أجريت تم تقديم نتائج الدراسات االستقصائية و). 2015 الثاني
  .ذي حجم استهالك منخفض بلدا ا 77و غير ذي حجم استهالك منخفض بلداً مستهلكاً  42تضم 

أطراف لمواد المستنفدة لألوزون في ابشأن بدائل  دراسات استقصائيةإضافي إلجراء قوائم جرد أو النظر في توفير تمويل باللجنة التنفيذية  مطالبة 4
  .مطلبه عند 5المادة 

 لجميع سألساا خطإجمالي  من فقط لمائةا في 24 ذي حجم االستهالك المنخفض غير اً بلد 42لعدد  الهيدروكلوروفلوروكربون سساأ خطإجمالي  يمثل 5
 في ٩١هالك المنخفض ذي حجم االستبلدا  ٧٧لعدد  الهيدروكلوروفلوروكربون سساأ خطإجمالي  يمثل بينما، ذي حجم االستهالك المنخفض غير انلبلدا
  .لمنخفضا كالستهالا البلدات ذات حجم لجميع سألساا خطإجمالي  من لمائةا
ً من األطراف اإلبالغ عن خط األساس  6 ال يمكن تحديد خط  الذين 5بلدان المادة ، بما في ذلك للمواد الهيدروفلوروكربونيةيطلب البروتوكول حاليا

 من ذه المسألة (الفقراتهنظر األطراف حالياً في كيفية معالجة وي. أطرافا كونهمأشهر من  6، في غضون أطرافا كونهمبعد عدة سنوات من  إال مأساسه
  ).UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1(من الوثيقة  14إلى  10

  .2 الفئةفي بلدا  11باستثناء  5بلدان المادة : جميع 1 الفئةبلدان  7
البحرين والهند وجمهورية إيران اإلسالمية والعراق والكويت وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية : 2 الفئةبلدان  8

   المتحدة.
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هذه المعلومات كمرجع فقط ودون المساس بأي قرارات وتفدم العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. 
تقديم استهالك  بعد ستحددالتي للجنة التنفيذية ودون اإلخالل بخطوط األساس الفعلية لألطراف، سياسية قد تتخذها ا

  من بروتوكول. 7ذات الصلة إلى أمانة األوزون بموجب المادة  يةسنوات األساسالفي  المواد الهيدروفلوروكربونية

المواد و المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك في  ةمالمستدا التخفيضات اإلجماليةنظرة عامة على     -1
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت لتنفيذ اإلطار المتعلق قترحا، ناقشت اللجنة التنفيذية م2001 ه/ تموزوليفي االجتماع الرابع والثالثين في ي      -8
متثال. األطراف خالل فترة االمتعدد الوطرائق التخطيط االستراتيجي للصندوق  ومشكالتأولويات بأهداف و

ات ه للتخفيضق عليتهم في التوصل إلى تعريف متفاباإلضافة إلى المناقشة التي عبر فيها العديد من األعضاء عن رغب
لى تعريف ة تحتوي عد وثيق، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعداوالدائمة في اإلنتاج واالستهالك المستمرةاإلجمالية 

مقرر (ال 5ادة الم نمن بلدااستهالك المواد المستنفدة لألوزون لكل بلد  في ية لتحديد التخفيض المستداملنقطة البدا
 (أ)). 34/66

 الهيدروفلوروكربونالتخفيضات اإلجمالية في استهالك 

الك استه إزالةطراف إلى متعدد األالممول من الصندوق  إزالة، يمكن أن يؤدي مشروع نقطة البداية تحديدقبل       -9
ة ة بزيادهذه اإلزال موازنة، يمكن ) ذات الصلة؛ ومع ذلكالشركات( الشركةفي  المواد الهيدروفلوروكربونية

 الجديدة أو غيرها. الشركاتاالستهالك في 

 كانون األول /في ديسمبر الخامس والثالثين، نظرت اللجنة التنفيذية في االجتماع (أ) 34/66استجابة للمقرر      -10
في دراسة عن تحديد نقطة بداية لتحديد االستهالك المتبقي من المواد المستنفدة لألوزون المؤهلة للتمويل من  2001

المواد ، د المجموعة األولى من المرفق ألف. وقدمت الدراسة تحليالً لموا9متعدد األطرافالالصندوق 
بلدان ك المواد المستنفدة لألوزون في ن إجمالي استهالفي المائة م 78، ألنها تمثل حوالي ، فقطالهيدروفلوروكربونية

 لالمتثال المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونيةأحدهما إلى خط األساس يستند تم تحليل نهجين محتملين: و. 510المادة 
  .للمواد الهيدروفلوروكربونيةإلى أحدث استهالك  ويستند اآلخر؛ 11له

أن يستند  ه يجب، أنفي جملة أمور، تها بشأن الدراسة المذكورة أعالهختام مداوالفي  12قررت اللجنة التنفيذية      -11
، في االستهالك واإلنتاج ومستمرةمستدامة إجمالية إلى التزام من جانب البلد بتحقيق تخفيضات المزيد من التمويل 

  ارين التاليين:أحد الخي 5بلدان المادة أن تختار ، يمكن عند تحديد نقاط البدايةوحسب االقتضاء. 

 فقالموا عاتبالمشروأقل من االستهالك المرتبط  له لالمتثال المواد الهيدروفلوروكربونيةأساس خط    )أ(
 ذلك بعديها عل الموافقالجديدة  والمشروعات، خطوط األساس حددت، عندما لم تنفذ بعد ها، ولكنعليها

 ؛ أو)1(الخيار 

أقل من كان ) 2000أو  1999 عامي (أي الهيدروفلوروكربونيةالمواد أحدث ما أبلغ عنه من استهالك    )ب(
 .13)2لم تنفذ بعد (الخيار  ها، ولكنعليها الموافق بالمشروعاتاالستهالك المرتبط 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61الوثيقة    9

الخاصة بها الهالون وبروميد الميثيل) أو خطوط األساس لالمتثال مثل تمول إما على أساس اتفاقات قطاعية (المواد الخاضعة للرقابة األخرى كانت  10
  بعد (أي رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل). تنشألم التي 

، وهو الموعد النهائي 1998أيلول  /خطوط األساس بعد سبتمبر تحديد. تم 1997إلى  1995خالل الفترة من الهيدروفلوروكربون متوسط استهالك  11
    من بروتوكول مونتريال. 7بموجب المادة  1997لعام المواد الهيدروفلوروكربونية غ عن استهالك لإلبال

   57./35القرار  12
على ما يلي: "يجوز للجنة التنفيذية أن توافق في حاالت  35/57، ينص أحد األحكام المتعلقة بالمقرر 2بداية المحددة على أساس الخيار لنقاط ال 13

الك في انات االستهمثيلية لبيمراعاة الطبيعة غير التو، من بلد مامقدم ول عند النظر في مشروع ديل خط األساس الناتج في المقام األاستثنائية على تع
ة ثيقالومحددة (الشهراً  12 أو الصعوبات االقتصادية الوطنية في فترة /ومحددة الشهراً  12في فترة  المثبت بوضوحالعام الماضي ألسباب مثل التخزين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67  1والتصويب.(   
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في و. 14بالتساوي 5 دةلماا انبلد جميع ه ينبغي معاملةأن لتنفيذيةا للجنةا اعتقدت، الشرط هذا تنفيذ عند     -12
قد  المبلغ عنه في السنوات المستقبلية، أقرت اللجنة التنفيذية بأن بعض االستهالك 35/57المتعلقة بالمقرر  الشروط

تتجاوز س، ولكن إذا كانت أرقام االستهالك عن الحساب المتفق عليه تأعلى أو أقل من المستويات التي نتج يكون
تمثل نقطة البداية الحد وؤهلة للحصول على التمويل. هذه الزيادات في االستهالك ملن تكون ، المستويات الناتجة

اإلبقاء على توجيهات  يتم، وستي سيدفع الصندوق من أجل تخفيضهااألقصى من المواد المستنفدة لألوزون المتبقية ال
المواد  إدخالسيناريو كي تتفادى اللجنة التنفيذية . ول15من جميع النواحي المشروعاتاألموال الحالية المتعلقة بأهلية 

في  في حين تتم إزالة المواد الهيدروفلوروكربونيةأو الجديدة  الموجودةفي منشآت التصنيع  الهيدروفلوروكربونية
لمواد الخاضعة ، وضعت اللجنة التنفيذية نقطة البداية التي تمثل الحد األقصى من ااألخرى الموجودةمرافق اإلنتاج 
، وبالتالي يمثل الحد األقصى متعدد األطرافاللصندوق لتخدام الموارد المالية باسإزالتها التي يمكن للرقابة المتبقية 

  لمسؤولية التمويل للصندوق.

مستدامة في االستهالك المؤهل اإلجمالية التخفيضات لل، تم تحديد نقطة البداية 5المادة  من بلدانلكل بلد      -13
بأطنان قدرات استنفاد  اسةمق، المرفق ألف المذكورة فيى ن المجموعة األولللتمويل كاستهالك إجمالي لكل مادة م

 من الكلوروفلوروكربونية للمواد سألساا طخطو تحديد من اتسنو ثثال بعد يةالبدا طنقا على قالتفاا تم. و16األوزون
. 199917 زتمو /يوليه في الكلوروفلوروكربونية ادلمواواستهالك  جنتاإ تجميد من تقريباً سنتين بعد، ولالمتثاا جلأ
طن  113,000 مليون دوالر أمريكي من أجل إزالة 747 علىقد وافقت بالفعل  لتنفيذيةا للجنةا كانت، لوقتا لكذ فيو

 يةدالبا ةطنقلم يتم تحديد ، كلذل. بلدا 64ستخدمها يالتي  الكلوروفلوروكربونية ادلموااألوزون من  فاداستن من قدرات
 .ونبرکوروفلورولکلا لةإزا فمنتص في الإ الكلوروفلوروكربونية للمواد

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلجمالية في استهالك  التخفيضات

 وادلما لةإزا ليولتم ارمعايي يةذلتنفيا للجنةا دتعتم، ا2010 ننيسا /ليربأ في نلستيا عالجتماا في    -14
 5بلدان المادة المعايير، يتعين على  ووفقا لهذه. 518 دةلماا دانبل في كالستهالا عاطق في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 تحدد، أن األساس الخاصة بهم وطخط تحديدقبل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمامشروعات إلزالة  الذين يقدموا
 للمواداستهالك أحدث ، على أساس أحد الخيارين: المشروعاتنقطة البداية وقت تقديم هذه 

. 2010و  2009توقعات االستهالك لعامي ؛ أو متوسط 7دة مبلغ عنه بموجب الماال نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
ت التي كانت فيها خطوط األساس بإجراء تعديالت على نقاط البداية المتفق عليها في الحاالأيضا سمحت المعايير و
عات االستهالك لعامي من البروتوكول مختلفة عن توق 7محسوبة باستخدام البيانات المبلغ عنها بموجب المادة ال

 وادلمانقاط البداية لتخفيض  ت، استندالمواد الهيدروفلوروكربونيةحالة ومثلما كانت . 2010و  2009
، إزالة الهيدروفلوروكربوناألوزون. وعلى غرار  من قدرات استنفاذان نطاألإلى حمولة  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 يتم تمويله لن في ضمان أن نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماتاريخ نهائي للقدرة التصنيعية القائمة على  تحديدساعد 
  المحددة بعد التاريخ النهائي من الصندوق المتعدد األطراف. القدرةبسبب زيادة  اإلضافياالستهالك 

 البداية للموادنقاط  يحددواأن  5بلدان المادة ، كان على غالبية المواد الهيدروفلوروكربونيةوبخالف     -15
لالمتثال باستخدام البيانات المبلغ عنها بموجب  متحديد خطوط األساس الخاصة بهقبل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

                                                 
  (ج). 35/57مقتبس من المقرر   14
   .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67 الوثيقة  15
 المادتين الكلوروفلوروكربونيتين ما) ه0,1قدرات استنفاذ األوزون قدرها  كالهما بقيمة( 12 - الكلوروفلوروكربون و 11 - الكلوروفلوروكربون كان 16

قدرات استنفاذ األوزون قدرها ، بقيم أيضا  115- والكلوروفلوروكربون 113 -وكان يستخدم الكلوروفلوروكربون. 5بلدان المادة األكثر شيوعاً بين جميع 
   .5أقل في العديد من بلدان المادة  حدٍ ب، على التوالي 0,6و  0,8

 المتاحة) غير ذي حجم استهالك منخفض اً بلد 35و  ذو حجم استهالك منخفض اً بلد 64( 5 دةمالا انبلد من اً بلد 99 من اردةلوا تلمعلوماا لىإ داً ستناا 17
 يشمل(نفاذ األوزون من قدرات است طن 71,873 الممول غير الكلوروفلوروكربونية ادلموا من لمتبقيا كالستهالا بلغ، لخمسينوا لخامسا عالجتماا في

ير ذي حجم غبلدان لل من قدرات استنفاذ األوزون طن 68,690و  ذو حجم االستهالك المنخفض للبلدان من قدرات استنفاذ األوزون طن 3,183
  لالمتثال. المواد الكلوروفلوروكربونيةفي المائة من خطوط أساس  49حوالي  ما يمثل، )االستهالك المنخفض

  .60/44المقرر  18
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نقاط بداية فردية لكل مادة من المواد الواردة في المجموعة  حددتعالوة على ذلك، . 19من البروتوكول 7المادة 
، بدالً من قيمة واحدة لنقطة البداية استناداً إلى االستهالك الكلي لجميع ستهلكها البلداألولى من المرفق جيم التي ي

ب 141-ونبرکوروفلوروکلدروللهي لةؤهلما تکارلشا كستهالبا قيتعل فيماو. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا المواد
البلد  يعتبر استهالك ال بالتاليو خاضعة للرقابة كمادة يعتبر ال الذي، وردةلمستا المخلوطة سابقا تالوليولبا في الوارد

ً  يةذلتنفيا للجنةا تضع، وونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم و  61/47 راراتلقا في 20تکارلشهذه ا ليولتم شروطا
 .22(ج) 68/42و  21 66/51و  63/15

، البداية الخاصة بهمطة سنوات مختلفة كأساس لتحديد نق وااختار 5بلدان المادة على الرغم من أن بعض       -16
، وافقت حاالتفي عدد من الومنح جميع البلدان نفس الخيارات.  حيثبالتساوي  5بلدان المادة جميع  تمت معاملة

في و، هرةالظا االحتياطية لك حساب المخزوناتا في ذ، بمتحديدهمبعد  بدايةاللجنة التنفيذية على تعديل نقاط ال
وحاالت  ،7دة الحاالت التي يختلف فيها االستهالك المتوقع لسنوات خط األساس عن تلك المبلغ عنها بموجب الما

 .أخرى

ة ماد 40على الرغم من أن المواد المدرجة في المجموعة األولى بالمرفق جيم تتألف من و     -17
 ثالث كستهالا يمثل، كلذ علی وةعالمنها.  10سوى  5لك بلدان المادة ، لم تستهمختلفة هيدروكلوروفلوروكربونية

ب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيوا 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا هم، هيدروكلوروفلوروكربونية وادم
  .لکليا كالستهالا سساأ طخ وعمجم نم لمائةا في 99,8، ب142- ونبرکوروفلوروکلدرولهيوا

 نم للک يةدالبا طانقو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالإلجمالي ا األساس طوطخ 1 دوللجا رضيع     -18
 .5 دةلماا دانبلتستهلكهم  الالتي العشرة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

حسب المادة  البدايةونقاط لها لالمتثال  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما. خطوط أساس 1 الجدول
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 نالهيدروكلوروفلوروكربو
  نقطة البداية خط األساس

(طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون

 (% من خط األساس) طن متري

 30.2 (0.43) 2,337.3 46.8 123- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 26.2 (0.25) 1,326.9 29.2 124- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 0.9 (0.00) 13.4 0.5 141- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 10,738.4 (19.99) 107,858.0 11,864.4 ب141- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 2,016.8 (6.15) 33,202.6 2,158.2 ب142- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 19,883.1 (73.15) 394,726.7 21,710.0 22- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 2.8 (0.01) 30.3 1.2 225- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 225ca  1.8 70.0 (0.01) 0.4- نالهيدروكلوروفلوروكربو
 225cb  0.7 20.9 (0.00) 0.7- نالهيدروكلوروفلوروكربو

 32,699.7 (100.0) 539,586.1 35,812.6  المجموع
ب 141- نالهيدروكلوروفلوروكربو

 الوارد في البوليوالت*
 

600.5 
 يبلغ عن هذه الكمية . لم2009و  2008و  2007عوام األالواردة في البوليوالت المستوردة في  ب141-نالهيدروكلوروفلوروكربو* متوسط كمية 

  من بروتوكول مونتريال. 7بموجب المادة 

                                                 
، وهو 1201 وليلأ /رسبتمب دبع سألساا طوطخ ءنشاإ مت. 2010 لیإ 2009 نم رةلفتا لخال نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا طسومت 19
  .7 دةلماا بجوبم 2010 ملعا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا لإلبالغ عن لنهائيا دعولما

 نم مةدلمستخا نناطألا طسومت يه وردةلمستا المخلوطة سابقا تالوليولبا في الموجودب  141- ونبرکوروفلوروکلدروللهي يةدالبا ةطنق 20
  2009و  2007 عامي نبيب  141 -ونبرکوروفلوروکلدرولهيا

 كميالمتوسط الكمية أو ال، الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد في استهالك  اإلجماليةبلد ما للتخفيضات ل البدايةخصم من نقطة اللنظر في ا 21
  المصدرة للسنة أو السنوات التي استندت إليها نقطة البداية. سابقا طةالمخلوفي البوليوالت  الموجودب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 المخلوطة سابقافي البوليوالت  الموجودةب 411- الهيدروكلوروفلوروكربونعلى النظر في إنشاء نظام وطني لتسجيل كميات  5بلدان المادة لتشجيع   22
 الموجودة في وكذلك النقيب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون لى وارداتأو المصدرة (عند االقتضاء) لدعم الحظر المفروض ع /المستوردة و

  إزالة، وتسهيل مراقبة هذه الشركات للحفاظ على تحويل جميع شركات الرغاوى فوريتم إصدارها ل، المخلوطة سابقا تالبوليوال
  .ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66 
 
 

6 

 

شائع الثالث ال يةنوفلوروكربوالهيدروكلورللمواد  نسبياً المنخفضةقيم المواد المستنفذة لألوزون  لىإ اً نظر      -19
 0,065 ؛ وب 141-نللهيدروكلوروفلوروكربو 0,11؛ 22-نلهيدروكلوروفلوروكربول 0,055( هاامستخدا
 لكل 1.0( 12- الهيدروفلوروكربونو 11- الهيدروفلوروكربونب يتعلق فيماوب)  142- نلهيدروكلوروفلوروكربول

ً  ١٥ نع اإلجمالي ونبرکوروفلوروکلدرولهيا سساأ طخ ديزي، )منهما  نان المتريةباألط ما يحسبدعن يباًرتق ضعفا
  .وزونألا دستنفاا دراتق باألطنان من عن حسابه

 5المادة في بلدان  نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماإنتاج واستهالك            -2

 وادلماة عن معظم تقدم تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بيانات عالمي   -20
ً  نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماالمنتجة وبيانات عن  نيةوبرکوروفلدرولهيا في جمعة الم ،الكفي االستهاألكثر شيوعا

 .5المادة بلدان بلدان غير و 5بلدان المادة 

 نيةوبرکوروفلدرولهيا للموادلمي اإلنتاج العا

، طن متري 314,515 بقيمة 2015في عام  نيةوبرکوروفلدرولهيا للموادقدر اإلنتاج العالمي اإلجمالي      -21
و ؛ 32- للهيدروفلوروكربونطن متري  71,000و ؛ 125- للهيدروفلوروكربونطن متري  98,500ويتألف من: 

واستخدمت  .23134a- للهيدروفلوروكربونطن متري  126,000و  143a-للهيدروفلوروكربونطن متري 17,000
، نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلما خلطاتإلنتاج  125- نوبرکوروفلدرولهيا و 32 -نوبرکوروفلدرولهيا نسبة كبيرة من

 .28R 507Aو  407F-R27و  26404A-Rو  407C-R25و      و 24C410-Rوهي 

 501,266 ،5 دةلماا ندابل في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما جإلنتا سألساا طخ جماليإ بلغ، كمرجع       -22
 ).متري نطً  430,962 يبلغ واحد بلد جنتاإ مع(طن متري 

 5في بلدان المادة  نيةوبرکوروفلدرولهيا المواد ستهالكإجمالي ا

ي ف متري طن 284,325، 5المادة بلدان في  نيةوبرکوروفلدرولهيا الموادالستهالك  اإلجماليبلغ المستوى       - 23
 R-507Aو  R-404Aو  R-407Cو  R-410A الموادو134a  -نوبرکوروفلدرولهيا ؛ ويمثل استهالك2015عام 

الي رتفع إجمأن ي من المتوقع، وفي إطار سيناريو العمل المعتاد في المائة من إجمالي االستهالك. 97أكثر من 
عدل نمو سنوي قدره م، بمتوسط 2030عام  في متري طن 1,021,216 إلى نيةوبرکوروفلدرولهيا المواداستهالك 

 .2، على النحو المبين في الجدول 2025و  2015في المائة بين عامي  9,9

لتابعة لفريق التكنولوجيا االذي أبلغت عنه فرقة العمل  5بلدان المادة في  نيةوبرکوروفلدرولهيا المواداستهالك    -2 الجدول
  االقتصاديوالتقييم 

 الهيدروفلوروكربون
  النمومعدل  االستهالك (طن متري)

*(%)  2015 2020 2025 2030 
 134a  78,688 106,731 139,547 177,432 5.9 -نالهيدروفلوروكربو

 R-410A  106,661 192,770 284,682 364,845 10.3المادة 
 R-407C 55,278 101,216 174,433 285,500 12.2المادة 
 R-404A 18,202 31,982 55,964 83,845 11.9المادة 
 R-507A 18,202 31,982 55,964 83,845 11.9المادة 

 152a 3,364 5,669 11,280 15,225 12.9 -نالهيدروفلوروكربو
 245fa 2,172 3,840 4,986 5,504 8.7 -نالهيدروفلوروكربو

                                                 
   ، معلومات إضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون. XXVI/9، تقرير فرقة العمل عن المقرر التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فريق  23
  في المائة) 50( 512 -الهيدروفلوروكربون في المائة) و 50( 32 -الهيدروفلوروكربون  24
  في المائة). 52( 134a -يدروفلوروكربوناله في المائة) و 25( 251 -الهيدروفلوروكربون في المائة) و 23(  32 -الهيدروفلوروكربون   25
  في المائة). 4( 134a -الهيدروفلوروكربون في المائة) و 52( 143a -في المائة) و الهيدروفلوروكربون 44( 125 -الهيدروفلوروكربون  26
  في المائة). 40( 34a1 -الهيدروفلوروكربونفي المائة) و  30( 125 -الهيدروفلوروكربون في المائة) و 30( 32 -الهيدروفلوروكربون  27
  .في المائة) 50( 43a1 -في المائة) و الهيدروفلوروكربون 50( 125 -الهيدروفلوروكربون  28
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 الهيدروفلوروكربون
  النمومعدل  االستهالك (طن متري)

*(%)  2015 2020 2025 2030 
  /365mfc  -نالهيدروفلوروكربو
 227ea  1,758 3,428 4,546 5,020 -نالهيدروفلوروكربو

10.0 

 9.9 1,021,216 731,402 477,618 284,325 المجموع
 .2025و  2015* متوسط معدل النمو بين عامي 

 بدائل المواد المستنفدة لألوزونل الدراسات االستقصائية

 5المادة من بلدان بلدا  119أفادت الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي أُنجزت في       -24
. غير أن غالبية البلدان هيدروفلوروكربونيةال خلطة من المواد 37و  مادة هيدروفلوروكربونية (نقية) 13استهالك ب

-Rبلدا المادة  70استهلك و فقط،R-407C و R-404Aو  R-410A الموادو134a  -الهيدروفلوروكربوناستهلكت 
507A .المبلغ عنه في الدراسات االستقصائية خالل الفترة  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك  3يلخص الجدول و

 .2015 عام إلى 2012 عام  من

  
على النحو الوارد في الدراسات  5المادة  من بلدانبلدا  119في  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك  -3لجدول 

  االستقصائية للمواد المستنفدة لألوزون
 منخفضاستهالك  حجم ذوبلدا  77منخفضاستهالك  بلدا غير ذي حجم 42 

 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 الهيدروفلوروكربون
  طن متري

 134a 42,422 43,927 50,240 54,815 5,177 5,278 5,583 6,711 -الهيدروفلوروكربون
 R-410A 26,856 33,346 51,782 75,700 1,597 1,677 2,073 2,791المادة
 R-404A 7,432 8,545 11,757 9,818 1,762 1,597 1,938 2,591المادة

 152a 3,349 4,894 5,816 6,523 250 287 203 246 -الهيدروفلوروكربون
 245fa 2,853 3,462 3,496 3,696 14 14 13 26 -الهيدروفلوروكربون

 R-407C 2,835 3,478 3,912 8,865 1,621 1,027 1,301 1,531المادة 
 R-507A 685 779 1,706 1,235 85 100 93 124المادة

 365mfc - 19 8 125 7 8 8 16 -الهيدروفلوروكربون
 19 8 8 12 3,567 2,405 1,427 1,160 مواد هيدروفلوروكربونية أخرى

 1,163 848 586 557 2,578 1,832 1,631 1,332خلطات مواد هيدروفلوروكربونية أخرى 
 15,218 12,068 10,582 11,082 166,922 132,954 101,508 88,924 المجموع

 النسبة المئوية للمجموع
 134a 47.7 43.3 37.8 32.8 46.7 49.9 46.3 44.1 -الهيدروفلوروكربون

 R-410A 30.2 32.9 38.9 45.4 14.4 15.8 17.2 18.3المادة
 R-404A 8.4 8.4 8.8 5.9 15.9 15.1 16.1 17.0المادة

 152a 3.8 4.8 4.4 3.9 2.3 2.7 1.7 1.6 -الهيدروفلوروكربون
 245fa 3.2 3.4 2.6 2.2 0.1 0.1 0.1 0.2 -الهيدروفلوروكربون

 R-407C 3.2 3.4 2.9 5.3 14.6 9.7 10.8 10.1المادة 
 R-507A 0.8 0.8 1.3 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8المادة

 365mfc 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -الهيدروفلوروكربون
 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 1.8 1.4 1.3 مواد هيدروفلوروكربونية أخرى

 7.6 7.0 5.5 5.0 1.5 1.4 1.6 1.5خلطات مواد هيدروفلوروكربونية أخرى 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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الذي أفادت به  2015في عام  متري طن 166,922البالغ  المواد الهيدروفلوروكربونيةإجمالي استهالك  يمثل     -25
وقدره  5ن المادة بلداجميع لستهالك اإلجمالي الافي المائة من  61) أكثر من 3استقصائية (انظر الجدول  دراسة 119

. )2دول انظر الجتقييم االقتصادي (فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا وال ي أبلغت عنهذالطن متري  284,325
 نم لمائةا في 25 حوالي اً معني داً بل 119 عددـل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما سساأ طوطخ إجمالي ليمث بينما

 .5 دةلماا دانبل لجميع نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادللم اإلجمالي سألساا طخ

 استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية التخفيضات اإلجمالية المستدامة في           3

بلدان ئدة في الظروف السافت اختل، 35/57تم اختيارها وفقاً للمقرر  على الرغم من أن جميع نقاط البداية قد     -26
د زالة المواإ قليالً عن تلك التي كانت موجودة خاللإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خالل  5المادة 

، لفس المنوانعلى وذلك. ، تم تعديل المنهجيات المستخدمة الختيار نقاط البداية وفقًا ل. لذلكالكلوروفلوروكربونية
دة أثناء وف السائعن الظرالهيدروفلوروكربونية لمواد ل التخفيض التدريجيتختلف الظروف السائدة في البلدان أثناء 

 .المواد الهيدروفلوروكربونيةأو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة 

المواد و يةالكلوروفلوروكربونللمواد  البدايةاالختالفات الرئيسية في اختيار نقاط  4يعرض الجدول   -27
 ).المحتملة( الهيدروفلوروكربونيةالمواد والهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الكلوروفلوروكربونيةالمواد لتخفيضات في استهالك جمالي اإل ايةعامة على خطوط األساس ونقاط البدنظرة  -4 الجدول
  المواد الهيدروفلوروكربونيةووالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الهيدروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربونالكلوروفلوروكربون الوصف
خط األساس: إجمالي 

  استهالك المواد
المجموعة األولى في المرفق ألف 

  (الكلوروفلوروكربون)
المجموعة األولى في المرفق جيم 

  (الهيدروكلوروفلوروكربون)
في المائة من خط  65(والمرفق واو 

المرفق في المجموعة األولى األساس) 
خطان أساسيان مختلفان وجداول  .جيم

  *اإلزالة
  2010و 2009  1997و 1996و 1995 سنوات األساس

 11 -الكلوروفلوروكربونمنها  مثلي، 5 عدد المواد الخاضعة للرقابة
معظم  12  -الكلوروفلوروكربونو

  االستهالك

 -يمثل منها الهيدروكلوروفلوروكربون، 40
ب و 141- الهيدروكلوروفلوروكربون و 22

أكثر من  ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونا
  ٪ من إجمالي االستهالك99

 للمجموعة  2022و  2021و  2020
 .األولى
للمجموعة  2026و  2025و  2024
 .الثانية

 ،المرفق واوفي في المجموعة األولى  17
 في المجموعة الثانية ** 1و

أربع مواد نقية  مأكثر المواد استهالكا ه
 وبدرجة أقل 134a -الهيدروفلوروكربون(

  152a -الهيدروفلوروكربون
 245fa -والهيدروفلوروكربون
  365mfc- والهيدروفلوروكربون
 ، وأربع)227ea -والهيدروفلوروكربون

  R-407Cو  R-410Aالمواد( خلطات
، تحتوي على )R-507Aو  R-404Aو

 32 -الهيدروفلوروكربون اثنين أو أكثر من
 و 125 -الهيدروفلوروكربون و

و  134a -الهيدروفلوروكربون
   -143aالهيدروفلوروكربون

 
إدراج المواد الخاضعة 

للرقابة الواردة في 
  ابقاالمخلوطة سالبوليوالت 

 

 سيحدد فيما بعد  )2009 – 2007شامال (متوسط الفترة  ال ينطبق

 1,0؛ ألوزونقدرات استنفاد ا طن من القياس
 و 11 -للهيدروفلوروكربون
  ؛12 -الهيدروفلوروكربون

   113 -لهيدروفلوروكربونل 0,8و 
   115 -للهيدروفلوروكربون 0,6 و

 0,055، ألوزونقدرات استنفاد ا طن من
  0,11و 22- للهيدروكلوروفلوروكربون
ب، 141 -للهيدروكلوروفلوروكربون

- للهيدروكلوروفلوروكربون 0,065و
  ب142

مكافئ ثاني أكسيد الكربون (االستهالك 
المادة قدرة بالطن المتري مضروباً في 

ي تال، االحترار العالميإحداث  على
 -للهيدروفلوروكربون 124تراوح من ت

152a  للهيدروفلوروكربون 14,800إلى- 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66 
 

 

9 

 الهيدروفلوروكربون الهيدروكلوروفلوروكربونالكلوروفلوروكربون الوصف
23. 

  بالطن مقاسةنقطة البداية 
بيانات االستهالك 

المستخدمة لحساب نقطة 
  البداية

للمواد تم بالفعل تحديد خطوط األساس 
لها لالمتثال الكلوروفلوروكربونية 

عندما اختارت بلدان  7بموجب المادة 
للمواد  البدايةنقاط  5المادة 

  الكلوروفلوروكربونية

للمواد تم تقدير خطوط األساس 
*** حيث  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 البدايةنقطة  5بلدان المادة اختارت غالبية 
قبل عام  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تهالك ساال(عندما تم اإلبالغ عن  2011
  )7لسنوات األساس بموجب المادة 

لم تتوفر بعد. سوف تصبح مواد المرفق 
 /يناير 1خاضعة للرقابة في  اواو مواد

، عندما يدخل تعديل  2019 كانون الثاني
  كيغالي حيز التنفيذ

: 2034–2029 و ؛ة من خط األساسالمائفي  100: 2028- 2024، األولىالتالي: المجموعة  التدريجي * تم االتفاق على الجدول الزمني للتخفيض
في المائة من خط  20وما بعدها:  2045و؛ ط األساسخ٪ من 50: 2044- 2040و؛ ٪ من خط األساس70: 2039-2035و؛ ٪ من خط األساس90

ن خط ٪ م80: 2041- 2037و؛ ٪ من خط األساس90: 2036- 2032و؛ في المائة من خط األساس 100: 2031-2028، الثانيةاألساس. المجموعة 
 في المائة من خط األساس. 15: بعدهاوما  2047و؛ في المائة من خط األساس 70: 2046 - 2042- و؛ األساس

 أساساً. 22-  ونبرکوروفلوروکلدرولهيا جإلنتا ويثان منتج، هو 14,800 قدرها عالمي احترار ذو القدرة على إحداث، 23-ونبرکوروفلدرولهي** ا
يصبحون من اللحظة التي  7، بموجب المادة ، حيثما ينطبق ذلكالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*** يتعين على البلدان اإلبالغ عن استهالك وإنتاج 

  أطرافاً في بروتوكول مونتريال. فيها
 

 له لالمتثال المواد الهيدروفلوروكربونيةأساس  خط

 متثاللال يدروفلوروكربونيةالمواد اله، تم االتفاق على خطين أساسيين مختلفين الستهالك في تعديل كيغالي      -28
 :5مكافئ ثاني أكسيد الكربون) لبلدان المادة ب ه(معبر عن لهما

 2022و  2021و 2020 السنواتل مستويات استهالكها خال: متوسط 5بلدان المادة من  1لفئة ل  )أ(
ن المواد الستهالكهم مفي المائة من خط األساس  65 ")، زائدنيةالمواد الهيدروفلوروكربو("عنصر 

 ")؛الهيدروكلوروفلوروكربون("عنصر الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 2026و  2025و  2024 السنواتستويات استهالكها خالل م: متوسط 5المادة بلدان من  2وللفئة   )ب(
الستهالكهم من المواد في المائة من خط األساس  65 ")، زائدوفلوروكربونالهيدر عنصر("

 ").الهيدروكلوروفلوروكربون("عنصر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 للمواد الهيدروفلوروكربونية" لخط األساس الهيدروفلوروكربون، تم حساب "عنصر ألغراض هذه الوثيقة    -29
 2022إلى عام  2020 المتوقع على مدى سنوات األساس من عاماالستهالك باستخدام متوسط  5بلدان المادة لجميع 

حسب البلد غير  مصنفال المواد الهيدروفلوروكربونيةن استهالك أل، 29)5بلدان المادة من  1الفئة (ينطبق على 
في خط األساس ال إجمالي المواد الهيدروفلوروكربونية  عنصرتالحظ األمانة أن هذه الطريقة لتقدير و. 30متوفر

و  2023في الفترة بين عامي  5المادة  انبلدمن  2الفئة في  المواد الهيدروفلوروكربونيةزى إلى نمو استهالك تع
من بلدان  2من الفئة بلدان مواد المستنفدة لألوزون من بعض لا لبدائل االستقصائية دراساتال؛ وتشير نتائج 2026
 إلى أن هذا النمو قد يكون كبيراً. 5المادة 

 لهيدروفلوروكربونيةللمواد ا" من خط األساس الهيدروفلوروكربون، يقدر إجمالي "عنصر وبناء على ذلك     -30
 .5دول بين في الجعلى النحو الم، من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 1,091,111,362( طن متري 520,909بنحو 

  5لبلدان المادة له لالمتثال  نيةالهيدروفلوروكربوللمواد خط األساس من " الهيدروفلوروكربون"عنصر  - 5 الجدول
 % لألساس خط األساس 2022 2021 2020 الهيدروفلوروكربون

           طن متري
 134a 106,731 112,610 118,813 112,718 21.6 –الهيدروفلوروكربون

 R-410A 192,770 208,403 225,303 208,825 40.1المادة 

                                                 
 2020لعامي  مادة من المواد الهيدروفلوروكربونيةباستخدام االستهالك الكلي المحدد لكل  2025و  2020تم حساب معدل النمو السنوي بين عامي   29
   في تقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. 2025 و

 وزونألا دستنفاا دراتق نمط  4,913 قدره 5 دةلماا من بلدان 1لبلدان الفئة  لالمتثال ونبرکوروفلوروکلدروللهي لکليا سألساا طخ يساوي، جعرکم  30
   .5 دةلماا دانبل لجميع وزونألا دستنفاا دراتق نم نط 35,814 وقدره ونبرکوروفلوروکلدروللهي لکليا سألساا طخ نم لمائةا في 13,7
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 % لألساس خط األساس 2022 2021 2020 الهيدروفلوروكربون
 R-407C 101,216 112,856 125,835 113,302 21.8المادة 
 R-404A 31,982 35,769 40,004 35,918 6.9المادة 

 R-507A 31,982 35,769 40,004 35,918 6.9المادة  
 152a 5,669 6,505 7,465 6,546 1.3 –الهيدروفلوروكربون
 245fa 3,840 4,046 4,263 4,050 0.8 –الهيدروفلوروكربون
/   365mfc –الهيدروفلوروكربون
  227ea –الهيدروفلوروكربون

3,428 3,627 3,838 3,631 
0.7 

 100.0 520,909 565,525 519,585 477,618 مجموع الطن المتري
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 134a 152,625,330 161,032,154 169,902,037 161,186,507 14.8 –الهيدروفلوروكربون
 R-410A 402,407,375 435,040,855 470,320,767 435,922,999 40.0المادة 
 R-407C 179,557,184 200,206,734 223,231,037 200,998,319 18.4المادة 
 R-404A 125,420,611 140,271,531 156,880,933 140,857,692 12.9المادة 

 R-507A 127,448,270 142,539,283 159,417,207 143,134,920 13.1المادة  
 152a 702,956 806,657 925,655 811,756 0.1 –الهيدروفلوروكربون
 245fa 3,955,200 4,167,280 4,390,731 4,171,070 0.4 –الهيدروفلوروكربون
/   365mfc –الهيدروفلوروكربون
 227ea  3,802,955 4,023,823 4,257,519 4,028,099 0.4 –الهيدروفلوروكربون

 100.0 1,091,111,362 1,189,325,888 1,088,088,317 995,919,881 ثاني أكسيد الكربون مكافئمجموع 
  

كافئ ثاني أكسيد من م 565,091,392 نحو 5بلدان المادة لجميع  31"فلوروكربونالهيدروكلورويبلغ "عنصر      -31
 ,5بلدان المادة جميع لكي تمتثل له  للمواد الهيدروفلوروكربونية اإلجماليخط األساس  يبلغ، لذلكالكربون. 

 .6مبين في الجدول ال على النحو، من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 1,656,202,754

  5ة بلدان المادجميع  لكي تمتثل له الهيدروفلوروكربونية للمواد اإلجماليتقدير خط األساس    -6الجدول 

 الوصف
 طن متري

مكافئ ثاني أكسيد 
 الكربون

لمجموع الطن  %
 المتري

  لمجموع  %
مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 فلوروكربونيةالمواد الهيدروعنصر 
 134a 112,718 161,186,507 21.6 14.8 –الهيدروفلوروكربون

 R-410A 208,825 435,922,999 40.1 40.0المادة 
 R-407C 113,302 200,998,319 21.8 18.4المادة 
 R-404A 35,918 140,857,692 6.9 12.9المادة 

 R-507A 35,918 143,134,920 6.9 13.1المادة  
 152a 6,546 811,756 1.3 0.1 –الهيدروفلوروكربون
 245fa 4,050 4,171,070 0.8 0.4 –الهيدروفلوروكربون
/   365mfc –الهيدروفلوروكربون
 227ea  3,631 4,028,099 0.7 0.4 –الهيدروفلوروكربون

 100.0 100.0 1,091,111,362 520,909 الهيدروفلوروكربونمجموع 
المواد عنصر 

         %)65( الهيدروكلوروفلوروكربونية
 82.2 73.7 464,395,998 256,572 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.0 20.1 50,828,097 70,108  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 8.8 6.2 49,853,674 21,582 ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 225ca 46 5,553 0.0 0.0 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 225cb 14 8,071 0.0 0.0 -الهيدروكلوروفلوروكربون

% من المواد 65مجموع 
 100.0 100.0 565,091,392 348,321  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

مركب الساس األخط 

                                                 
 و 252- والهيدروكلوروفلوروكربون 123- الهيدروكلوروفلوروكربون" استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونال يشمل "عنصر  31

وهي الحترار العالمي للقدرة على إحداث ال كيغالي حدد قيمة افتراضية ن تعديأل 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون و 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون
ن طريق العالمي ع االحترارالقدرة على إحداث قيمة  يتم اتخاذ قرار بشأنحتى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (وغيرها)صفر بالنسبة لهذه 

   .2) من المادة 2(أ) ( 9اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة 
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 الوصف
 طن متري

مكافئ ثاني أكسيد 
 الكربون

لمجموع الطن  %
 المتري

  لمجموع  %
مكافئ ثاني أكسيد الكربون

  للهيدروفلوروكربون 
 65.9 59.9 1,091,111,362 520,909 الهيدروفلوروكربونعنصر 
 34.1 40.1 565,091,392 348,321 الهيدروكلوروفلوروكربونعنصر 

 100.0 100.0 1,656,202,754 869,230 خط األساس للهيدروفلوروكربون
  

ة عة للرقابلمواد الخاضاإنتاج ل لبروتوكول مونتريال مقارنةً باستهالك و، تم تقييم االمتثاقبل تعديل كيغالي      -32
ً المبلغ عنه مقاس اد تنفقدرات اس نمبالطن  قياس نقاط البداية لالستهالك وبالمثل تم؛ قدرات استنفاد األوزون بالطن من ا

و المرفق وا مواد إنتاجاستهالك وتثال لبروتوكول مونتريال مقابل ، سيتم تقييم االماألوزون. وبموجب تعديل كيغالي
 ثاني أكسيد الكربون. بمكافئ مقاسان ماهالمبلغ عن

 لهيدروفلوروكربونيةاللمواد  البدايةنقاط  لتحديدمنهجية  وضعرئيسية في العتبارات اال        -4

ي ف وكربونيةللمواد الهيدروفلور ، نظرت اللجنة التنفيذية في مسألة نقطة البدايةاجتماعها الثامن والسبعينفي      -33
 يقة على مقتطفهذه الوثبوي المرفق األول يحتو، مشروع معايير التمويل. ) من جدول األعمال1( (أ) 6البند إطار 

 ن تدرج فيألتنفيذية ، قررت اللجنة االثمانينفي االجتماع و تلك المناقشات.عن  والسبعينمن تقرير االجتماع الثامن 
ً ي الهيدروفلوروكربونية للمواد التدريجي تخفيضالوذج المبادئ التوجيهية لتكاليف مشروع نم تخفيضات بال علقتنصا

 )).1(أ) ( 80/76(المقرر  XXVIII/2من المقرر  19لفقرة ل وفقااإلجمالية المستدامة 

وعة االتصال أعضاء مجمحيث ناقش ، هجية لتحديد نقطة البداية محدودةكانت المناقشات حول وضع من     - 34
ية تحديد كيفول عربين عن وجهات نظر مختلفة حاالجتماع الحادي والثمانين مالمسائل المتعلقة بتعديل كيغالي في 

 وضع التنفيذية في ، حددت األمانة اعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة(هـ) 81/67لمقرر ل ووفقانقطة البداية. 
اقترحتها  يسية التيالرئ عتباراتالقائمة األولية لال وقد تزداد، مع مراعاة تلك المناقشات. منهجية لتحديد نقطة البداية

 .اإلضافية للجنة التنفيذيةامناقشات  األمانة على أساس

و المرفق وارجة في المدمواد الإلى استهالك وإنتاج  للمواد الهيدروفلوروكربونيةيستند حساب خط األساس       -35
عنصر المرفق جيم (" المدرجة في") واستهالك وإنتاج مواد المجموعة األولى الهيدروفلوروكربون("عنصر 

هذه ل نظراو). الطن المتري كالهما بمكافئ ثاني أكسيد الكربون (بدالً منيقاس ، و")فلوروكربونالهيدروكلورو
المواد أو بالمواد الهيدروفلوروكربونية  تتعلق، يجب تقييم عدد من النقاط التي لم تكن الحقيقة

ين بمن ، مويللة للتالمؤه المواد الهيدروفلوروكربونيةط البداية الستهالك عند تحديد نقا الهيدروكلوروفلوروكربونية
 :جملة أمور

 ؛من مجموعات مختلفة من المواد تركيبةنقطة البداية باعتبارها   )أ(

 ؛نقطة البداية تحديدوقت و  )ب(

 ؛5المادة بلدان لجميع  منصفةالبداية نقطة ضمان أن تكون منهجية تحديد  ضرورةو(ج)       

 ربونيةلهيدروفلوروكاالمواد النقية فقط أو على  المواد الهيدروفلوروكربونيةالقائمة على  البدايةنقاط و   (د)  
 ؛وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونيةالنقية 

 ؛ابون و/ أو كليهمومكافئ ثاني أكسيد الكر بالطن للمواد الهيدروفلوروكربونية البدايةقياس نقاط و       ) ه(

 ؛"روكربونفلوكلوروالهيدروالمرتبطة "بعنصر  المواد الهيدروفلوروكربونيةإضافية من  وأطنان       (و) 

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البدايةأو نقطة  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس و   (ز) 
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 ؛"فلوروكربونالهيدروكلوروعنصر لكأساس "

 ؛"فلوروكربونالهيدروكلوروبعنصر " ةالمرتبط ةالمحتمل وازدواجية الحساب       (ح)

 ؛المخلوطة سابقااستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في البوليوالت و)       (ط

 في قطاع الخدمات؛  لبدايةقطة دور نو      (ي) 

  لقطاع اإلنتاج. البدايةنقطة و      (ك) 

 بإيجاز أدناه.هذه النقاط موصوفة          -36

 كمجموعة من مجموعات مختلفة من المواد البدايةنقطة 

واد والم للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ايةد خط األساس لالمتثال ونقاط البدتم تحدي      -37
 ،وعلى النقيض من استهالك وإنتاج تلك المواد على التوالي. كلٍ لحصراً  5المادة طراف أل الهيدروفلوروكربونية

المرفق مرفق واو والالمجموعة األولى المذكورة في مواد له المتثال ل للمواد الهيدروفلوروكربونيةمل خط األساس يش
لفة من ات مختمن مجموع تركيبةعلى  ال توجد سابقة لتحديد نقطة البداية لمجموعة واحدة من المواد بناءً و. جيم

 المواد.

ت فريق أثناء مناقشاو. محدودة للمواد الهيدروفلوروكربونية البدايةمنهجية لتحديد نقطة  حولكانت المناقشات      -38
: 5ن المادة بلدافي  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضلتكاليف وضع مبادئ توجيهية  حولاالتصال 

ديد نقطة يذية تحضاء اللجنة التنف، اقترح بعض أعثمانينفي االجتماع الحادي وال وضعالذي مشروع معايير للتمويل 
ألساس رون خط ا، في حين اقترح آخ" لخط األساسالهيدروفلوروكربون بعنصر" للمواد الهيدروفلوروكربونيةالبداية 

 )."فلوروكربونالهيدروكلوروعنصر زائد " الهيدروفلوروكربون(أي "عنصر  للمواد الهيدروفلوروكربونية

 نقطة البداية تحديدوقت 

  11,511,871 استثمارية قائمة بذاتها بتكلفة إجمالية قدرها مشروعات حتى اآلن، تمت الموافقة على سبع     -39
مليون من مكافئ ثاني أكسيد  1,34(تدريجياً طن متري  837,45تخفيض (زائد تكاليف دعم الوكالة) ل أمريكي دوالر

التجاري في المنزلي وتصنيع التبريد وأجهزة تكييف الهواء قطاعي في  المواد الهيدروفلوروكربونيةالكربون) من 
المواد ، قررت اللجنة التنفيذية أن تخصم الكميات ذات الصلة من الموافقة على تلك المشروعات. وعند 32ستة بلدان

الخاصة  ثاني أكسيد الكربون) من نقطة البداية ومكافئاألطنان المترية كٍل من (المعبر عنها ب الهيدروفلوروكربونية
 حقيقة تمنع مل، وبناء على ذلك. فور تحديدها للمواد الهيدروفلوروكربونيةلبلد من أجل التخفيض اإلجمالي المستدام با
للمواد  التدريجي ضلتخفيا تعارومش علی فقةوالما نم يةذلتنفيا للجنةا حتى اآلن البداية ةطنق تحديد دمع

استثمارية  مشروعات، ستنظر اللجنة التنفيذية في (ب) 81/53لمقرر ل وفقا، . عالوة على ذلكالهيدروفلوروكربونية
  .وتشمله والثمانين الرابعحتى االجتماع  للمواد الهيدروفلوروكربونيةأخرى قائمة بذاتها 

ل كيغالي. ونظراً على تعدي 5المادة  من بلدانبلدا  34 صدق، ضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقةو حتى وقت     -40
للتمويل  2019عام  هذه البلدان مؤهلة فيستكون ، )3(ب) ( 79/46لمقرر وفقا ل، 1 الفئةالبلدان تنتمي إلى  ذهألن ه

 للمواد التدريجيللتخفيض  لوفاء بالتزامات التخفيض األوليمن أجل اإلعداد خطط التنفيذ الوطنية 
 .الهيدروفلوروكربونية

من بلدان  1الفئة لبلدان  2024هو  المواد الهيدروفلوروكربونيةااللتزام األول باالمتثال المتعلق باستهالك      -41
األطراف على تحديد موعد نهائي للقدرة المؤهلة في الفقرة  . وافق5المادة  من بلدان 2الفئة  بلدانل 2028و  5المادة 

                                                 
   في األرجنتين وبنغالديش وجمهورية الدومينيكان واألردن ولبنان والمكسيك (اثنان). للهيدروفلوروكربون يةاستثمارتمت الموافقة على مشروعات   32
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هائي هذا الموعد النلن يحد ، للمواد الهيدروفلوروكربونية ايةالبدنقطة  عدم وجودوفي  XXVIII/2.33من المقرر  17
آلية لضمان عدم تمويل االستهالك  إال إذا وجدت، متعدد األطرافالمن تمويل الصندوق  للقدرات المؤهلة في حد ذاته
ستستند إلى  . ستكون هذه اآللية معقدة بشكل خاص إذا كانت نقطة البدايةمن أجل اإلزالةفي المؤسسات غير المؤهلة 

 قيمة واحدة.

  5بلدان المادة معاملة جميع المساواة في الحاجة إلى ضمان 

ختيار من باال 5بلدان المادة ل، سمح والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الهيدروفلوروكربونيةفي حالة      -42
طريقة نفس الب متحديد خط األساس الخاص بهرغم من على ال البداية الخاصة بهمبين خيارين مختلفين لتحديد نقطة 

، يختلف خط كمونتريال. وعلى النقيض من ذل بروتوكولفي  المراقبةجدول نفس  بعواات 5بلدان المادة وأن جميع 
ضروري التأكد من بموجب تعديل كيغالي. وسيكون من ال 5بلدان المادة من  2والفئة  1لفئة الرقابة لجدول األساس و

تالفات في االخ رغم يبالتساو 5بلدان المادة تعامل جميع  للمواد الهيدروفلوروكربونيةيد نقطة البداية أن منهجية تحد
 .5المادة بلدان  من 2والفئة  1للفئة لرقابة اجدول سنوات خط األساس وفي 

جدول ، فإن الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالمواد  إزالة المواد الهيدروفلوروكربونيةباإلضافة إلى ذلك، بخالف     -43
. 534المادة بلدان من  2والفئة  1لفئة ، مع أهداف مختلفة لتخفيض تدريجيهو  للمواد الهيدروفلوروكربونية الرقابة

ذيل" الالخاص "التدريجي التخفيض ، قد يكون من المالئم النظر فيما إذا كان ينبغي خصم الحالة هوعند معالجة هذ
بدالً من ، أو ) من نقطة البداية5المادة بلدان من  2لفئة في المائة ل 15و  5المادة بلدان من  1لفئة لفي المائة  20(أي 
، لن في هذه الحالة. فقط الالزمة لتحقيق االمتثالاإلزالة ل أنشطة يوتمو"الذيل" التدريجي لتخفيض ا عدم خصم، ذلك

  .من أجل اإلزالةجزء من نقطة البداية هذه  ه سيتم تمويللتمويل ألناغطاء تمثل نقطة البداية الحد األقصى ل

النقية  ةروكربونيالمواد الهيدروفلوالنقية فقط أو على  المواد الهيدروفلوروكربونيةالمستندة إلى  ايةنقاط البد
 وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية

من المرفق واو ي المذكورة فالمجموعة األولى في  ينالمدرج 17الـ  المواد الهيدروفلوروكربونية من بين     - 44
ً في مواد ، هناك ثمانية بروتوكول مونتريال  134a -روكربونالهيدروفلو، وهي 5المادة بلدان هي األكثر استهالكا

 -ربونالهيدروفلوروكو 125 -الهيدروفلوروكربونو 32 -الهيدروفلوروكربونو 152a  -الهيدروفلوروكربونو
143a 245- الهيدروفلوروكربونوfa  365 -والهيدروفلوروكربونmfc 227 -الهيدروفلوروكربونوea, اد نقية كمو

 من أو أكثر مادتينالتي تتكون من كميات دقيقة من  المواد الهيدروفلوروكربونية خلطاتأو متضمنة في 
 - كربونالهيدروفلورو أو /و 134a  -روفلوروكربونالهيدو 125  -الهيدروفلوروكربونو 32 -الهيدروفلوروكربون

143a. 

نه. ويبين المبلغ عق واو المرفالمذكورة في لمواد ااستهالك مقارنة ب سيتم تقييم االمتثال لبروتوكول مونتريال     -45
للمواد  ديريالتقبخط األساس  ةالمرتبط من المواد الهيدروفلوروكربونية متري طن 520,909من  تركيبة 7الجدول 

 ق واو.المدرجة تحت المجموعة األولى من المرف المادة الهيدروفلوروكربونية، حسب الهيدروفلوروكربونية

 
 
 
 
 

                                                 
كانون  /يناير 1 ، و2022إلى  2020سنوات أساس من  الذين لديهمألطراف ا لهؤالء 2020كانون الثاني  /يناير 1نهائي للقدرة المؤهلة هو الموعد ال 33

   .2026إلى  2024من سنوات أساس  الذين لديهمألطراف ا لهؤالء 2024 الثاني
ة النهائي تهمعن طريق خطو للهيدروفلوروكربون تدريجيافي المائة من خط األساس  80 تخفيضإلى  5بلدان المادة من  1الفئة  بلدان سوف تحتاج 34

عن طريق روكربون تدريجيا للهيدروفلوفي المائة من خط األساس  85 تخفيضإلى  5المادة من بلدان  2الفئة بلدان ، بينما تحتاج 2045في عام  للمراقبة
  .2047في عام  ة للمراقبةالنهائي تهمخطو
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  مجموعة األولى من المرفق واوتحت ال" في خط األساس حسب المادة المدرجة الهيدروفلوروكربون"عنصر  تركيبة - 7الجدول 

الهيدروفلوروكربون/ 
خليط 

  الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكرب
 134a -ون

الهيدروفلوروك
 32 -ربون

الهيدروفلوروك
 125 -ربون

الهيدروفلوروك
143a -ربون

الهيدروفلوروك
152a -ربون

الهيدروفلوروكربو
 245fa -ن

-الهيدروفلوروكربون
365mfc/ 
-227ea 

 خط األساس

 أطنان مترية
 -الهيدروفلوروكربون

134a 
112,718

   
112,718 

R-410A 104,413104,413208,825 
R-407C 58,91726,06028,326113,302 
R-404A 1,43715,80418,67835,918 
R-507A 17,95917,95935,918 

 -الهيدروفلوروكربون
152a 

6,546
  

6,546 

 -الهيدروفلوروكربون
245fa  

4,050
 

4,050 

 -الهيدروفلوروكربون
365mfc/-227ea   

3,6313,631 

 173,072130,472166,50236,6376,5464,0503,631520,909 مجموع األطنان المترية
مكافئ ثاني أكسيد 

     الكربون
 -الهيدروفلوروكربون

134a 
161,186,507

   
161,186,507 

R-410A 70,478,569365,444,430435,922,999 
R-407C 84,251,60617,590,18599,139,531200,981,323 
R-404A 2,054,53455,314,37383,488,785140,857,692 
R-507A 62,857,24280,277,678143,134,920 

 -الهيدروفلوروكربون
152a 

811,756
  

811,756 

 -الهيدروفلوروكربون
245fa  

4,171,070
 

4,171,070 

 -الهيدروفلوروكربون
365mfc/-227ea   

4,026,7794,026,779 

مجموع مكافئ ثاني 
 أكسيد الكربون

247,492,64788,068,754582,755,577163,766,463811,7564,171,0704,026,779
1,091,093,04

7* 
إحداث روكربونية على خلطات المواد الهيدروفلو قدرةإلى تقريب قيم  5في الجدول المذكور  1,091,111,362والرقم * يعزى الفارق بين هذا الرقم 

 االحترار العالمي.

للمواد لبداية ا، ينبغي أن تدرج نقطة فلوروكربونيةكلورولمواد الهيدرول المتبع النهجنفس إذا اتبع      -46
ما لو كي خلطات، فالمتضمنة نقية أو ال كال من، المستهلكة المواد الهيدروفلوروكربونيةجميع  الهيدروفلوروكربونية

في ضمنة المتية أو نقال كال من( إزالتها تتم المواد الهيدروفلوروكربونيةأي كمية من  خصمسيتم  ، وكانت مادة نقية
 رعنصساب ، سيكون من الضروري النظر في كيفية حفي مثل هذه الحالةوكمواد نقية من نقطة البداية. ) خلطات

 مي سياق خفضهف، 5المادة بلدان  تستخدمفي نقطة البداية، إن وجد. عالوة على ذلك، قد  وروفلوروكربونالهيدروكل
التي مي رار العالاالحتالقدرة على إحداث منخفضة  مواد هيدروفلوروكربونية، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

يكون  ، عندمامتعدد األطراف هذا االستهالكال. وينبغي أن يمول الصندوق مفي نقطة البداية الخاصة به تدرجلم 
خفضة المن رةلقدت اذا المواد الهيدروفلوروكربونية ه يمكن خصم أن هو النهج حدأ نيكو قد، للمثاا سبيل علىمؤهالً. 

 نم وروكربونيةالهيدروفلللمواد  يجيرلتدا التخفيض ءثناأالتي تستخدم تدريجيا  لعالميا ارالحترا علىعلى إحداث 
 .ممكنة أيضاوقد تكون النهج األخرى ؛ حدوا قمر نيكوأن  يمكن يلذ، االهيدروكلوروفلوروكربون عنصر

من المواد  إلى مكوناتها خلطات المواد الهيدروفلوروكربونيةمن المالحظ أن األخطاء قد تحدث عند تفكيك     -47
. خاطئبشكل  الخلطاتغ عن الكميات الدقيقة لكل مكون من مكونات ، وخاصة إذا تم اإلبالالهيدروفلوروكربونية

 خليطوحدة من  إزالةعكس ت، ينبغي أن للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضعند التخطيط الستراتيجيات و
كمية الخلطة. مع إجمالي  ةاإلجماليلمكونات ا كمية تحسبلن ؛ وإال؛ امن مكوناته مكونكل  كمية الهيدروفلوروكربون
المؤهل لتمويل مكونات  قييختلف االستهالك المتب عندما مشكلة، يمكن أن تحدث عالوة على ذلك
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 استهالك كافي يوجدعن تركيبة هذا الخليط (أي  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن  لخليطالمكونة  الهيدروفلوروكربون
 ).جميعهاوليس  الهيدروفلوروكربونيةخلطات المواد  مكوناتللحصول على تمويل لبعض  مؤهل

واحدة  تخدام قيمة، يمكن اسةالمتبع مع المواد الهيدروفلوروكربوني، إذا استخدم نفس النهج وبدالً من ذلك      -48
ذه ه. في مثل بلد ما هلكهاالمدرجة في المرفق واو التي يست المواد الهيدروفلوروكربونية كلالتي تجمع  ايةلنقطة البد

كمية  أيخصم  سيتم، إلى نقطة البداية ووجد ن، إاية" لنقطة البدالهيدروكلوروفلوروكربون"عنصر سيضاف ، الحالة
 خصمم ، سيتمثلمن نقطة البداية هذه. وبال) خلطات(سواء نقية أو مضمنة في  الهيدروفلوروكربون تمت إزالتهامن 

يتم  لتير العالمي االقدرة المنخفضة على إحداث االحتراذات  المواد الهيدروفلوروكربونية من ي أل ةالالحق اإلزالة
  من نقطة البداية هذه. استخدامها تدريجيا

49-      ً ، مثل(ير المؤهلة للتمويل غ الشركاتفي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم إدراج استهالك عموما
اية للمواد البدالمؤهلة) في نقطة  ةبعد التاريخ النهائي للقدر حددتأو  5لمادة لبلد غير بلدان امملوكة ال

لموافقة ا، تمت لكن ذ. وبدالً ماإلزالةأثناء  تهالكهذا االس يمول، لم . ومع ذلكحددت ماعند الهيدروفلوروكربونية
األهلية  معاييرل في نقطة البداية والتي امتثلت المتضمنة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةعلى التمويل 

لمادة  لکليا كالستهالا نکا، 5 دةلماا دانبل نم ديدلعا فيو. فقط متعدد األطرافالللصندوق 
 الو .يةدالبا ةطکنق ددلمحا كالستهالا وىمست نم لقأ ليوتم علی ولللحص مؤهالمعينة  هيدروكلوروفلوروكربونية

مادة أي  لیإ المعينة نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا ةادلما لتلك لمتبقيا كالستهال" اتحويل" نيمک
د الموا كلالتي تجمع  ايةدوفي حالة استخدام قيمة واحدة لنقطة الب .رىخأ هيدروكلوروفلوروكربونية

اء نقطة قت إنشوقد يكون من الضروري تحديد االستهالك غير المؤهل التي يستهلكها بلد ما،  الهيدروفلوروكربونية
قرار في ثل هذا التخاذ ممن غير المحتمل أن يتم اك من نقطة البداية. ومع ذلك، ستهالالبداية حتى يمكن استبعاد هذا اال

سات الدرا لخال ؤهللما رغي كالستهالهذا ا حدد، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما حالة فيوذلك الوقت. 
 وادلما لةإدارة إزا ططخمراحل  نم حلةرم لک في طيطلتخا في تيرجأ لتيا لمفصلةا االستقصائية

  .فقط نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 استهالكدائما  ملم يخص، بعد التاريخ النهائيالتي أنشئت تحويل القدرة تمويل رغم عدم ، عالوة على ذلك    -50
ي تم ، وبالتالهل للتمويلالمؤالباقي  البلد استهالكمن بهذه القدرة المحددة  المرتبط نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا المواد 

 ثحي، ءوالها فيتکيو ديرللتب لتصنيعيةا دراتلقا ليوبتح ساسيأ لبشک ةطتبرم لحالةهذه ا تکانبعد. و تمويله فيما
 عاطق في نتهاءاال يخرتا دبع أنشئت لتيا درةبالق طتبرلما نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا ليوتميمكن 

 .ليوللتم لةؤهم رىخأ تصنيع منشآت فيأو  مةدلخا

 ليهماو / أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون و / أو ك بالطن نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماخطوط أساس  قياس

 ةنيوبرکوروفلوروکلودرلهيا وادلماإزالة  تسبب، حيث لم نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماحالة  عكس     -51
 ، فمننيةوبرکوروفلدرولهياالمواد إلزالة السنوات األولى أخرى، خالل  إدخال مادة هيدروكلوروفلوروكربونية

زة تكييف عدات وأجهالم في صيانةأو  /حالياً في التصنيع والمستخدمة  نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلما استبدالالمتوقع 
ضة على رة المنخفذات القد نيةوبرکوروفلدرولهياخلطات المواد أو  أخرىبمواد هيدروفلوروكربونية  التجارية الهواء

، ولكن وند الكربمن حيث مكافئ ثاني أكسيأن يؤدي هذا النهج إلى تخفيضات كبيرة  مكنيوإحداث االحترار العالمي. 
 من التخفيضات من حيث األطنان المترية.حد أدنى 

 للموادفي خط األساس  R-410A المادة استبدال إجمالي استهالكسيؤدي ، على سبيل المثال      -52
 ، أوR-410A المادة من متري طن 208,825إزالة إلى  32 -بالهيدروفلوروكربون نيةوبرکوروفلدرولهيا

أو  32 -الهيدروفلوروكربونمن  متري طن 208,825 وإدخال، مكافئ ثاني أكسيد الكربون 435,922,999
يمثل  فهو، صفر عند قياسه باألطنان المترية هو اإلزالةصافي  ورغم أنثاني أكسيد الكربون.  مكافئ 140,957,137
 5بلدان المادة  تستطيعفي هذا السيناريو، وأكسيد الكربون. مكافئ ثاني بستهالك االفي المائة في  68انخفاضا بنسبة 

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةاالمتثال لواحد أو أكثر من التزامات االمتثال دون خفض األطنان المترية  تضمن أن
متثال. في هذه االفي حالة  ويظلوا يستهلكونهاالتي  للمواد الهيدروفلوروكربونية، بل وزيادة األطنان المترية المستهلكة
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إلى تحمل  اإلزالةتمويل  يمكن أن يؤدي، بالدوالر األمريكي/ كجم التكلفة، حيث تقاس الفعالية من حيث الحالة
إذا كان الهدف من نقطة البداية هو االستمرار في تمثيل أقصى وي. تمويل إضافمسؤولية متعدد األطراف الالصندوق 

 اقياسه، عندئذ ينبغي للمواد الهيدروفلوروكربونيةتمويل يتم بموجبه تحقيق االمتثال للتخفيض التدريجي  غطاء
وأن فقط يال االمتثال ألهداف بروتوكول مونتر مراعاة، إذا كان الهدف من نقطة البداية هو ولكنباألطنان المترية. 

  بمكافئ ثاني أكسيد الكربون. ايمكن قياسهيل، التمو غطاءأقصى حد لعن  ةكون مستقلت

 طنالعدد األطراف إلى متال، تستند فعالية تكاليف المشروعات الممولة في إطار الصندوق الوة على ذلكع     -53
، لمتريابالطن  نشآت الصناعية تقاسفي الم، ألن قدرة المعدات استنفاد األوزون الطن من قدراتبدالً من  يالمتر

ة ف اإلضافيالتكالي مبدأمع  يتوافق. هذا النهج: للمادة الخاضعة للرقابةاستنفاد األوزون  قدراتبغض النظر عن قيمة 
 يه؛ وسمحفقة علوالموا المشروع استعراضعمليات  سهل الذي ؛بدالً من، على سبيل المثال، النهج القائم على السوق

 وأ 11-ونوفلوروكربالهيدر بإزالةالتكلفة المرتبطة  من حيث فعاليةالمماثلة (مثل ال للمشروعاتبإجراء تحليل مقارن 
 في العديد من التطبيقات). للرغاوى إرغاءل كعوامب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

ألقصى االحد  ظل تمثلستطة البداية نقطة البداية وما إذا كانت نق لتحديديعتمد اختيار الوحدات المستخدمة      -54
ميع جبداية تدرج النقطة ما إذا كانت أو من عدمه قيمة واحدة لنقطة البداية  استخداملصندوق على للتمويل غطاء ال

 وقدللصن إلضافيا ليولتما ليةؤومس ونستک، رةألخيا لحالةا فيفي بلد ما. المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة 
لعالمي االحترار االمنخفضة على إحداث  درةلقذات ابإدخال المواد الهيدروفلوروكربونية  ةطتبرلما طرافألا ددلمتعا

لما ، طاالكهاأي نمو في استه وكذلك، الموادتلك إدخال ، يمكن تمويل وعلى وجه الخصوص محدودة بنقطة البداية.
 خرى.األهلية األ، وتم استيفاء معايير ادوقطة البداية المحددة لتلك المن في نطاقظل االستهالك 

تدريجي ليف التخفيض اللتكامنشأ لمناقشة المبادئ التوجيهية في فريق االتصال ال جرتأثناء المناقشات التي       -55
 كلٍ ب ةوروكربونييدروفلللمواد اله البداية، اقترح بعض أعضاء اللجنة التنفيذية قياس نقطة للمواد الهيدروفلوروكربونية

في  أخطاءكاب الرتهذا النهج من المخاطر المحتملة أن يقلل يمكن ثاني أكسيد الكربون.  فئومكا المتري الطنمن 
لجة جب معا، ي. ومع ذلكللمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضويسهل إعداد وتنفيذ أنشطة  اتالحساب
  اآلخر.المقياس بوليس  المتري بالطنمؤهل للتمويل  يت التي يوجد فيها استهالك متبقالحاال

 "الهيدروكلوروفلوروكربونمرتبطة "بعنصر  للمواد الهيدروفلوروكربونيةإضافية باألطنان حمولة 

د خط األساس للمواكون ي، سمباشرة للمواد الهيدروفلوروكربونيةتحديد خط األساس  بعد       -56
عنصر "" و الهيدروكلوروفلوروكربون عنصرمن إجمالي استهالك " تتألف، مفردةقيمة ب الهيدروفلوروكربونية
لى أساس ريال عسيتم تحديد االمتثال لبروتوكول مونتو، مقاسة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون. "الهيدروفلوروكربون

 .المفردة القيمة تلك

قد ، تهالك المؤهل للتمويللالساألقصى الحد هي تكون س للمواد الهيدروفلوروكربونية البدايةأن نقطة  بما      -57
 حويله إلىتإلى  للمواد الهيدروفلوروكربونيةخط األساس  في، "، إن وجدالهيدروكلوروفلوروكربون"عنصر يحتاج 

ن يد الكربواني أكسث فيها مكافئ عادلتإجمالي الكمية التي يو، فلوروكربونيةهيدروأو مواد  مادة هيدروفلوروكربونية
مواد الطن متري من  348,321 ، يمكن تحويلعلى سبيل المثالدروكلوروفلوروكربون" مع مثيله "لعنصر الهي

وكربون" لعنصر الهيدروفلورمن خط األساس عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون" في " الهيدروكلوروفلوروكربونية
دامها بكثرة شائع استخال خلطات المواد الهيدروفلوروكربونية(أحد  R-507A المادة طن متري من 141,805إلى 

 134a -كربونالهيدروفلورومن متري طن  395,169، أو إلى االحترار العالميإلمكانية إحداث قيمة بأعلى  تمتعوت
 بةإلى تركي ، أوالمي)حداث االحترار العمكانية إل قيمة إلأقب ويتمتع الشائع استخدامه بكثرة الهيدروفلوروكربونهو (

 يكونس، التفي جميع الحاو. المواد الهيدروفلوروكربونيةتحتوي على  وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونيةمن 
 ).565,091,392 ،ثاني أكسيد الكربون هو نفسه (أي مكافئ

المرتبطة "بعنصر  بالطن للمواد الهيدروفلوروكربونيةحمولة ال علىأمثلة  ست 8يعرض الجدول   -58
 .الهيدروفلوروكربونيةللمواد خط األساس في " الهيدروكلوروفلوروكربون
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خط  في" الهيدروكلوروفلوروكربونتعادل "عنصر  ربونيةبالطن للمواد الهيدروفلوروكحمولة الأمثلة على  -8الجدول 
  بمكافئ ثاني أكسيد الكربون اعند التعبير عنه للمواد الهيدروفلوروكربونيةاألساس 

 الوصف
المواد جميع 

الهيدروفلوروكربونية
-الهيدروفلوروكربون

134a 
 R-507Aالمادة R-404A المادة   R-407Cالمادة  R-410Aالمادة 

 )6(المثال )5(المثال  )4(المثال)3(المثال)2(المثال  )1(المثال  
134a 75,372 395,169 -الهيدروفلوروكربون

R-410A 139,637 270,702
R-407C 75,763 318,541
R-404A 24,018 144,097 
R-507A 24,018 141,805 

 152a 4,377 -الهيدروفلوروكربون
 245fa 2,708 -الهيدروفلوروكربون
 -الهيدروفلوروكربون

365mfc/HFC-227ea 
2,428 

 141,805 395,169270,702318,541144,097 348,321 مجموع الطن المتري اإلضافي
 565,091,392 565,091,392 565,091,392 565,091,392 565,091,392 565,091,392 ثاني أكسيد الكربونمجموع مكافئ

 لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي.في تقرير فرقة العمل التابعة لفريق ا 5بلدان المادة في  لمواد الهيدروفلوروكربونيةا على اإلجمالي* توزيع االستهالك 

خط  في" لوروكربونالهيدروكلوروفعنصر بالمرتبطة "طن متري  348,321 القيمة أن بالذكر،من الجدير       -59
ن خط في المائة م 61,5( 22- لوروكربونكلوروفالهيدرو تكون أساسا منت للمواد الهيدروفلوروكربونيةاألساس 
في  6,0( ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربونوفي المائة)  32.3ب (141 -و الهيدروكلوروفلوروكربون األساس)،

 :كما يلي، موزعة المائة)

، تتألف من 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون طن متري من 256,572 يستهلك جميع البلدان  )أ(
 طن متري 50,357البلدان  ويستهلك بعضفي قطاع التبريد وتكييف الهواء، طن متري  206,215

 35،للرغوة مشارك إرغاءكعامل 

 رغاءإكعامل  ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون من طن متري 70,108 بلدا  68ويستهلك   )ب(
 ؛ لرغوةل

 إرغاءامل عك ب 142 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  متري طن 21,582بلدا  50 ستهلكيو   (ج)       
 .لرغوةل مشارك

ئة من إجمالي في الما 96ن أكثر مأن وفقاً لتقارير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي        -60
 بين لذلك، من يحدث في قطاع التبريد وتكييف الهواء. 5بلدان المادة في  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك 

المرتبطة  ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربوني) من الكربونمكافئ ثاني أكسيد  565,091,392طن متري ( 348,321
طن متري  206,215من فقط جزء  ه سيتم تحويلمن المرجح أن"، الهيدروكلوروفلوروكربونعنصر ب"
التبريد  في قطاع المستهلك 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  مكافئ ثاني أكسيد الكربون) 373,249,150(

 تحويل أي منعدم من المحتمل فعليا، ، وعلى النقيض هيدروفلوروكربونية.مواد وتكييف الهواء إلى 
 .هيدروفلوروكربونيةمواد " إلى الهيدروكلوروفلوروكربون عنصري "ف المدرج ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 يةالبداطة أو نق للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس  استنادا إلى" الهيدروكلوروفلوروكربون عنصر"
   للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

للمواد خطوط األساس  وااختار الذين 5بلدان المادة  للعديد من، 35/57لقرار ل وفقا      -61
تأخذ في كي ل نزوال البداية، تم تعديل نقطة البداية الخاصة بهمعلى أنها نقطة الخاصة بهم  الهيدروكلوروفلوروكربونية

والصعوبات االقتصادية الوطنية و/  تخزينالبيانات االستهالك ألسباب مثل الظاهرة ل التمثيليةر غياالعتبار الطبيعة 
                                                 

 نيعلتص 22- ونبرکوروفلوروکلدرولهيا مع إرغاء مشارك لکعام يستخدمب 142 -ونبرکوروفلوروکلدرولهيا كستهالا جماليأن إ هذه الكمية تفترض 35
  .ب 142 -ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم زءج لیإ 22 -ونبرکوروفلوروکلدرولهيا نم زاءجأ 3 بنسبة، المسحوبة بالضغط نيرليستولبا رغوة
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، األخرى 5 دةلماا دانلبلو). التي مازالت تعملالتبريد  أجهزة، معدالت التسرب المفرطة في مثلأو أسباب أخرى (
 المحدد للمواد سألساا طخ نم كثيرا لقأ 2010 عام دبع عنه لمبلغا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا نکا
 واتسن لخال نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا لموادا نم مستهالکهأن ا لیإ ريشي مما، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

ً  نکا األساس (تعديل  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهياللمواد  البدايةنقاط  تعديلالبلدان على  هؤالء معظم ووافق. فيه مبالغا
تماشى مع اإلجراءات ي ما، بالخاصة بهمأساس االمتثال االقتضاء) بدالً من تغيير خطوط مستويات التمويل عند 

  المتثال.اأساس يرات التي تطرأ على خطوط المتعلقة بالتغيالمعمول بها 

 نيةوبرکوروفلرودلهيا للمواد" لخط األساس نوبرکوروفلوروکلدرولهياعند النظر في كيفية إدراج "عنصر       -62
 للمواد يةالبداة أو نقط نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للموادما إذا كان خط األساس  مراعاة، ينبغي في نقطة البداية

هو طريقة  ،البلد في نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للموادأكثر تمثيالً لالستهالك الفعلي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 .5المادة بلدان ضمان المساواة بين 

 "نوبرکوروفلوروکلدرولهيعنصر ا"ب ةالمرتبطازدواجية الحساب احتمال 

 التي المشروعاتات مقترحتشمل ينبغي أن ه متعدد األطراف في أناليتمثل أحد المبادئ األساسية للصندوق        -63
 قيتعل فيماساب. والتدقيق الدقيق في بنود التكلفة المدرجة في محاولة لضمان عدم وجود ازدواجية الح تمويالتطلب 

 زءج يلعدم تشك نالضم العناية لزمست، ن"وبرکوروفلوروکلدرولهيعنصر ال" ليولتما رفيوت مسيت نکا، إذا دألمبا ذابه
في دة الوارمواد لل لإلزالة التامةتمويل (وسيستمر تقديمه) تقديم تم بالفعل و. ازدواجية الحساب ليولتمهذا ا نم

من  التمويل ، تمت الموافقة علىنيناالجتماع الحادي والثما في، خاصوجه وبمن المرفق جيم.  المجموعة األولى
 يزيدالذي ، ل لهاالمتثا للهيدروكلوروفلوروكربون األساس خطإجمالي في المائة من  60أكثر من  إلزالةحيث المبدأ 

 .2020عام لهدف االمتثال ل ةالالزم لمائةا في 35 عن

بالمواد  استبدالهيمكن  2030المستخدمة حتى عام  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا الموادمن  جزءهذا ال نظرا ألن    -64
صول على للحؤهلة م سيتم إدخالها تدريجياالتي  ويمكن أن تكون المواد الهيدروفلوروكربونية، الهيدروفلوروكربونية

ً للفقرة كانت مؤه شركاتفي  إدخالها دث، إذا حالتمويل (مثالً  هلية األمعايير ، وXXVIII/2من المقرر  18لة وفقا
وعلى هذا  ر معروفة.غي تدريجياالتي يمكن أن يتم إدخالها الفعلية  المواد الهيدروفلوروكربونيةكمية  ولكنخرى). األ

 بالطن(مقاسة  اإدخالها تدريجيالمحتملة التي يمكن  د الهيدروفلوروكربونيةالمواكميات  9األساس، يوضح الجدول 
تم ستالتي  ةكربونيالمواد الهيدروكلوروفلوروومكافئ ثاني أكسيد الكربون) فيما يتعلق بمستويات مختلفة من  المتري
). وكربونيةالهيدروكلوروفلورالمحدد للمواد في المائة من خط األساس  65في المائة إلى  10(أي من  إزالتها

 مادةالمحددة التي يمكن إدخالها بالتدريج لكل  الكميات، التوضيحأيضاً، ألغراض  9ويعرض الجدول 
 في خط األساس التقديري.هيدروفلوروكربونية 

المواد بمستويات مختلفة من  فيما يتعلقبالتدريج  إدخالهاالتي يمكن  المواد الهيدروفلوروكربونية  -9 الجدول
  ستتم إزالتهاالتي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

%30 %20 %10 العنصر  40% 50% 60% 65% 
               طن متري

 348,321 321,527 107,176160,763214,351267,939 53,588 عنصر الهيدروكلوروفلوروكربون
 520,909 520,909 520,909520,909520,909520,909 520,909 عنصر الهيدروفلوروكربون

 869,230 842,436 628,085681,673735,261788,848 574,497 مجموع الطن المتري
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون

عنصر  إجمالي
 الهيدروكلوروفلوروكربون

86,937,137 173,874,275260,811,412347,748,549434,685,686 521,622,824 565,091,392 

 1,091,111,362 1,091,111,362 1,091,111,3621,091,111,3621,091,111,3621,091,111,362 1,091,111,362الهيدروفلوروكربونعنصر  إجمالي
 1,656,202,754 1,612,734,186 1,264,985,6371,351,922,7741,438,859,9111,525,797,048 1,178,048,499 مكافئ ثاني أكسيد الكربونمجموع 
الهيدروكلوروفلوروكربون مجموع 

(%) 7.4 13.719.324.228.5 
32.3 34.1 

 65.9 67.7 86.380.775.871.5 92.6 مجموع الهيدروفلوروكربون (%)
مكافئ ثاني أكسيد الكربون مجموع 

(%) 
100 100100100100 100 100 

 أطنان إضافية (طن متري)
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%30 %20 %10 العنصر  40% 50% 60% 65% 
 134a 11,596 23,19134,78746,38357,978 69,574 75,372 -الهيدروفلوروكربون

R-410A 21,483 42,96564,44885,930107,413 128,896 139,637 
R-407C 11,656 23,31234,96746,62358,279 69,935 75,763 
R-404A 3,695 7,39011,08514,78018,475 22,170 24,018 
R-507A 3,695 7,39011,08514,78018,475 22,170 24,018 

 152a 673 1,3472,0202,6943,367 4,041 4,377 -الهيدروفلوروكربون
 245fa 417 8331,2501,6662,083 2,500 2,708 -الهيدروفلوروكربون
-/365mfc -الهيدروفلوروكربون

227ea 374 7471,1211,4941,868 
2,241 2,428 

مجموع األطنان اإلضافية (طن 
 107,176160,763214,351267,939 53,588 متري)

321,527 348,321 

أطنان إضافية (مكافئ ثاني أكسيد 
   الكربون)

 134a 12,842,954 25,685,90938,528,86351,371,81864,214,772 77,057,726 83,479,204 -الهيدروفلوروكربون
R-410A 34,733,299 69,466,599104,199,898138,933,198173,666,497 208,399,796 225,766,446 
R-407C 16,015,064 32,030,12848,045,19264,060,25680,075,321 96,090,385 104,097,917 
R-404A 11,223,203 22,446,40633,669,61044,892,81356,116,016 67,339,219 72,950,821 
R-507A 11,404,647 22,809,29534,213,94245,618,58957,023,236 68,427,884 74,130,207 

 152a 64,679 129,358194,036258,715323,394 388,073 420,412 -الهيدروفلوروكربون
 245fa 332,341 664,682997,0231,329,3641,661,704 1,994,045 2,160,216 -الهيدروفلوروكربون
-/365mfc -الهيدروفلوروكربون

227ea 
320,949 641,899 962,848 1,283,797 1,604,746 1,925,696 2,086,170 

مجموع مكافئ ثاني أكسيد الكربون 
 اإلضافي

86,937,137 173,874,275 260,811,412 347,748,549 434,685,686 521,622,824 565,091,392 

  

 المخلوطة سابقافي البوليوالت الموجودة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة 

في البوليوالت  ودةالموج المواد الهيدروفلوروكربونيةتستخدم  5بلدان المادة شركات في وجود المحتمل من      -65
لحال ا كان، كما سيظل مؤهالً للحصول على التمويل إذا كان هذا االستهالكوالمستوردة.  المخلوطة سابقا

، سيكون من الضروري اتخاذ المستوردة المخلوطة سابقافي البوليوالت  موجودالب 141 -للهيدروكلوروفلوروكربون
(أي  اسابق المخلوطةقرار بشأن شروط الحصول على التمويل لتحويل الشركات المؤهلة باستخدام هذه البوليوالت 

 الذي يجب إضافته إلى نقطة البداية).الهيدروفلوروكربون إنشاء مرجع استهالك 

أن ، ينبغي لوطة سابقاالمخفي البوليوالت  الموجودالهيدروفلوروكربون التي تصدر  5بلدان المادة وفي حالة       -66
د تحديد درات عنالموجودة في هذه الصا المواد الهيدروفلوروكربونيةلبلدان من نقطة البداية كميات يخصم هؤالء ا

لية . كانت آهذه الصادراتللية لإلبالغ آ سيكون من الضروري وجود، . وبناء على ذلكالبداية الخاصة بهمنقاط 
المخلوطة في البوليوالت  الموجودب 141 -لهيدروكلوروفلوروكربونافي حالة صادرات  موجودةاإلبالغ هذه غير 

 .سابقا

 في قطاع الخدمات البدايةدور نقطة 

 5لمادة اات. وحتى لبلدان في قطاع الخدم للهيدروفلوروكربون، سيكون االستهالك الوحيد المادةبلدان لغالبية       -67
اً من ءاً كبير، سيشكل قطاع الخدمات جزمن قطاعي التصنيع والخدمات في كلٍ  الهيدروفلوروكربون يستهلكون الذين

 استهالك البلد.

المواد استهالك  إزالةمع  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضستتداخل السنوات األولى   -68
في قطاع خدمة التبريد.  5بلدان المادة غالبية بشكل أساسي  ها، التي ستستخدمالمتبقيدروكلوروفلوروكربونية الهي

للمواد والتخفيض التدريجي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إلزالةالمتداخل  الزمني ويمكن أن يمثل الجدول
استراتيجيات شاملة وفعالة من حيث التكلفة وطويلة األجل لتخطيط  5بلدان المادة فرصة ل الهيدروفلوروكربونية

 مستدام استخدامالتي يمكن أن تعزز المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة وتضمن  مة التبريد لديهلقطاع خدم
  منخفضة على إحداث االحترار العالمي.ذات القدرة الللبدائل  ومناسب
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ً وخالل هذه الفترة      - 69 ً في المستخدمة حالي وكربونيةالمواد الهيدروفلورأن يتم استبدال  ، من المتوقع أيضا ا
خلطات تحتوي على المواد أخرى أو  بمواد هيدروفلوروكربونيةأو صيانة معدات التبريد  /تصنيع و

لد ما في رغب ب، قد يحترار العالمي. على سبيل المثالذات القدرة المنخفضة على إحداث االالهيدروفلوروكربونية 
ة درة منخفضقئل ذات لمعدات الموجودة إلى بدال إجراء التعديل التحديثيمتثال اللتزاماته جزئياً من خالل تشجيع اال

طاع احدة لق، وفي إنشاء نقطتي بداية منفصلتين النظر، يمكن هذا الوضعل ونظراالعالمي.  على إحداث االحترار
 خرى لقطاع الخدمات.األالتصنيع و

دان اع الخدمات للبلالتكلفة لقطمن حيث فعالية ال، حددت عتبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوفي حالة      -70
م تحديد ، توعلى النقيض). 16(ج) ( 74/50) و 15(و) ( 60/44االستهالك المنخفض في المقررين  حجم غير ذات

التمويل  تحديد ، حيث تمرات المعنيةاالستهالك المنخفض في جدول في المقر حجم ذاتبلدان للتمويل لقطاع الخدمات 
أن  ثباتإلستظل بحاجة  اتعواالستهالك في قطاع خدمة التبريد، على أساس أن مقترحات المشر على أساس مستوى

 نم دلبينفذها  يلتا لخاصةا ةطألنشأن ا ورغمالخاصة بكل منها.  اإلزالةضروريًا لتحقيق أهداف كان مستوى التمويل 
 یعل ءً بنا فلتختأن  نيمک نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا للمواد ستهالکها لةزاإل ضلمنخفا كالستهالاحجم ذات  دانلبلا
 .ةمدلخا عاطق في كالستهالا لیإ ديستن نکا ليولتما ليةهأل ألقصیا دلحا نفإ، دلبلا فيالسائدة  ظروفلا

، التبريد اتقطاع خدم في للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضلضمان توافر التمويل الكافي      - 71
البلدان  ) لكل منلقطاع الخدمات (فقطذات حجم االستهالك المنخفض بلدان اليمكن توسيع نقطة البداية المطبقة على 

ي بلدان الت، سيكون للهذه الحالة . فياالستهالك المنخفضحجم ذات االستهالك المنخفض والبلدان غير حجم ذات 
 مويل لقطاعتحديد . ومن ثم، يمكن تأيضا التصنيع نقطة بداية منفصلة لقطاع التصنيع (فقط)لديها استهالك في قطاع 

حددة ممية كالخدمات على أساس األنشطة الالزمة لضمان االمتثال لخطوات التخفيض التدريجي، بدالً من تحديد 
  .بالطن إلزالتها

 لقطاع اإلنتاج البداية نقطة

، بل إلجمالية في اإلنتاجاللتخفيضات  بدايةنقطة  الكلوروفلوروكربونيةالمواد إنتاج إزالة خطط  تحددلم       -72
 دتحد، كى ذلفة إلباإلضاياً ومستوى التمويل المرتبط به. حددت بدالً من ذلك الحد األقصى لإلنتاج المسموح به سنو

 امالتغالق إلأجل ا منمويل المقدم كان أن الت المواد الكلوروفلوروكربونيةإنتاج  قطاعاتفاقات التخلص التدريجي من 
 نيةوبرکوورفلوروکلودرلهيا وادلما جنتاإ لةإدارة إزا ةطخ حددت، لبالمثفي البلد. و الكلوروفلوروكربونلقدرة إنتاج 

 نيةوبرکوروفلورولکدرولهيا وادلما جنتاإ عاطلق لکليا ضيولتعا أن، دحوا دلبل يةذلتنفيا للجنةا عليها تفقوا لتيا
 منيزلا ولدللج فقًاو قابةرلل لخاضعةا تمادالالستخ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما جنتاإ لةزاإل لبالکام

ة ية لإلزالة اإلجمالالكمي، حدد االتفاق قيمة محددة. باإلضافة إلى ذلكيجب أال يتجاوز لإلزالة  ليارنتوم لبروتوكول
د التي لموااتاج إلى آخر عملية تحقق من بيانات إن الكمية تاستندو، حسب المادة. باألطنان المترية ستتحققي تال

  .نيةوبرکوورفلورولکدرولهيا وادلما جنتاإ لةإدارة إزا ةطخالموافقة على المرحلة األولى من أجريت قبل اتخاذ قرار 

أنه في وقت إصدار هذه  أيضا. وتالحظ األمانة 23 -الهيدروفلوروكربونمل يشالمرفق واو تالحظ األمانة أن      -73
 الناتج أثناء إنتاج 23 -الهيدروفلوروكربونكيفية اإلبالغ عن المنتج الثانوي يناقشون األطراف  كانالوثيقة، 

على  23 -الهيدروفلوروكربونقدرة . ونظراً ألن 36من البروتوكول 7بموجب المادة  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 وادلمانتائج هذه المناقشات بشكل كبير على خط أساس إنتاج يمكن أن تؤثر ، 14,800 هي إحداث االحترار العالمي

أحد األطراف عن  يبلغنتائج تلك المناقشات، من الممكن أن  بناء على، في البلد. عالوة على ذلك نيةوبرکوروفلدرولهيا
 .37نيةوبرکوروفلدرولهيا للمواددون أن يكون لديه أي قدرة إنتاج مخصصة  نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماإنتاج 

 للمواديمثل نسبة كبيرة من اإلنتاج العالمي  5بلدان المادة جانب من  نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماأن إنتاج  رغم    -74

                                                 
   .UNEP/OzL.Pro.30/2من الوثيقة  20الفقرة   36
 32-الهيدروفلوروكربونثانوي المنتج ال يستخدم بتكنولوجيا معتمدة من األطراف أو 23 -الهيدروفلوروكربونما لم يدمر الطرف المنتج الثانوي  37

  .23 -الهيدروفلوروكربون مادة أولية تستخدمال تعلم األمانة بوجود أي وفي تصنيع مواد كيميائية أخرى.  أولية ةادبالكامل كم
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. من المتوقع أن عدداً محدوداً للغاية 5المادة  من بلدانفي بلد وحيد  فعلياكل هذا اإلنتاج يحدث ، نيةوبرکوروفلدرولهيا
 المجموعة الفرعية لقطاع اإلنتاجنظرت حتى اآلن، و. نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلماسوف ينتج فقط  5المادة بلدان من 
قدمت بعد ذلك توصيات إلى اللجنة التنفيذية. ويمكن و، إلنتاج على أساس كل حالة على حدةمقترحات في قطاع افي 

  .نيةوبرکوروفلدرولهيا وادلمااستخدام نهج مماثل لمعالجة نقطة البداية إلنتاج 

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:         -75

جمالية ات اإلباالعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض أن تحاط علما  )أ(
 ةالوارد ))ـ(ه 81/67المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر 

 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6في الوثيقة 

لتكاليف وضع مبادئ توجيهية  حولفي هذه المعلومات في سياق مناقشاتها  وأن تنظر  )ب(
، : مشروع معايير للتمويل5المادة بلدان في للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيض

  (د) من جدول األعمال. 11في إطار البند 
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  األول المرفق  

  
 عينفي إجتماعها الثامن و السب البدايةاللجنة التنفيذية حول نقطة مناقشات مقطع من 

 
  التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك الهيدروفلوروكربون وإنتاجه

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom./78/5من الوثيقة  39إلى  32عرض ممثل األمانة الفقرات من  44

ك المتبقي ، حيث يُحدَّد حجم االستهالXXVIII/2كان هناك اتفاق عام على المبدأ المطبق في المقرر و 45
ضل تف 5مادة ان الأحد األعضاء إن بلد تالمؤهَّل للتمويل على أساس نقطة بداية االستهالك اإلجمالي الوطني. وقال

ار إلى الفتقإدراج ذلك المبدأ بسبب أن منهج القطاع أو القطاع الفرعى المحدد يحد من فرص التمويل، نتيجة ل
رر ع نص المقمتمشى المرونة. وكانت تلك هى الحالة حيث لم تتاح التكنولوجيات الجديدة. وأكدت على أن هذا المثال ي

2/XXVIII في  آخر إن االستهالك المؤهل للتمويل حدد دون تمييز على أساس المادة أو القطاع. وقال عضو، حيث
 واد معينةأو م سياق التخفيض التدريجى أكثر مما في اإلزالة، يؤدى الحد من االستهالك وخفض اإلنتاج في قطاعات

ى إحداث فضة علالمنخ القدرةونية ذات إلى فرض قيد على قدرة البلد لالستفادة من بدائل المواد الهيدروفلوروكرب
نى. وقال والوط عالمى، مع تأثير كبير على قرارات التحول والسوق، وبالتحديد على االقتصاد القطاعىالحترار الا

، نظرا ألوزونلهيدروفلوروكربون كان معقدا أكثر من إزالة المواد المستنفدة للض التدريجى يخفتعضو آخر إن ال
لواضح من ان من أالمخلوطات من المواد الصافية، مما يتطلب منهجا أكثر مرونة. وأقر عضو آخر  للنسبة الكبيرة من

ع أو ير القطاأن تكون التخفيضات قائمة على أساس االستهالك اإلجمالى الوطنى، بدال من مقاد XXVIII/2المقرر 
لعنصرين الى أن لتوجيهية. وشدد عضو عالمحددة، بحيث ال توجد حاجة إلدراج ذلك كمبدا محدد في المبادئ االمواد 

 الرئيسيين للمناقشة كانا المرونة واالستدامة.

ألعضاء ال أحد كان هناك تسليم عام بالتعقيد المتضمن في تحديد صيغة يمكن بها حساب نقطة البداية. وقاو 46
ط ريبة من خنة قسهالك أو إنه في الماضي كانت نقطة البداية إلزالة  المواد المستنفدة لألوزون هو خط أساس االست

 2020من  لفترةلاألساس. وفي الحالة الراهنة، فإن خط األساس الذي يتألف من متوسط استهالك الهيدروفلوروكربون 
 نقطة بدايةكيعتبر مرتفع جدا  ،في المائة من خط أساس استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 65زائدا  ،2022إلى 

ن ألفضة جدا، ون منخاعتبار نقطة البداية القائمة فقط على استهالك الهيدروفلوروكربمؤهلة للتمويل. ومع ذلك، يمكن 
قطة نج لتحديد أن نهمشروعات اإلزالة قد ال تتناول جميع الزيادة المتوقعة. ولهذا من المطلوب مزيد من المناقشة بش

 البداية.

نشاء إيجرى  لخاضعة للرقابة بينماقال عضو إن في الماضي كان التمويل يتاح إلزالة استهالك المواد او 47
المتعدد  لصندوقن أن يساعد ااضملمبدأ خفض االجمالى المستدام  وقد وضع، مما يزيد االستهالك. الجديدة اتمؤسسال

يد خط في صيغة تحد يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد أن إدراج  ذكرعلى تلبية التزاماتها. و 5األطراف بلدان المادة 
بغى ة لبلد ينالبداي مالحظة أن نقطة تعما تم في السابق. وتم ويختلف ،مسألة كيفية تحديد نقطة البدايةاألساس يربك 

في  تهالكأن تحدد في وقت أول مشروع خفض ممول. وقال عضو آخر إنه تاريخيا تم تطبيق تمييز واضح بين االس
لتمييز ا اعتبر ادا إذن هذا التمييز قد يكون مفيالقطاعات االستثمارية وغير االستثمارية لحساب مستويات التمويل، وأ

 حسب القطاع الفرعى مقيدا جدا.

 و األطنانربون أكانت هناك بعض المناقشات عما إذا ينبغى تحديد نقطة البداية حسب مكافئ ثانى أكسيد الكو 48
 المترية أو كالهما، وتم االتفاق على النظر في المسألة على نحو أكثر.

ما إذا كانت تدرج في نموذج مشروع المبادئ التوجيهية  بشأن النقاش بعض دار حقة،الال المناقشات وفي 49
 المتبقي االستهالك تحديد حجم مبدأ إدراج التنفيذية اللجنة إلى تطلب التي ،XXVIII/2 المقرر من 19 للتكاليف الفقرة

ً منه الوطني اإلجمالي االستهالك بداية نقطة أساس على للتمويل المؤهل باألطنان  الكمية الممولة من مطروحا
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ً  المعتمدة المشروعات التدريجي للمواد  التخفيض فيما يخص خطط المقبلة السنوات المتعدد االتفاق نماذج في سابقا
 يدرج أن ينبغي المبدأ هذا أن تجعل من الواضح كيغالي تعديل صيغة إن األعضاء أحد وقال. الهيدروفلوروكربونية

 المسألة في النظر مواصلة أن ترجئ على التنفيذية اللجنة ووافقت. بالفعل األطراف عليها وافقت التي المبادئ ضمن
  .قادم اجتماع إلى

 
     
 


