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 أن تجري تحليالً لتنظر فيما إذا كان النهج الذي من النمط ) ح (55/43قّررت اللجنة التنفيذية في المقرر   .1
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فّر أساساً مرضياً وشفافاً يو") نهج الوحدة الوظيفي ("UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47ن في الوثيقة المبي
ل إلى أدنى حّد ممكن من اآلثار  أولويات تكنولوجيات إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية للتقليلتحديد
 لالجتماع التاسع عشر XIX/6ر  على البيئة وعلى المناخ كما كان متصّوراً في األصل في المقراألخرى

إلى اجتماع الحق للجنة  بغية التبليغ بمزيد من التفصيل هاتقييملب إلى األمانة أن تواصل عملية لألطراف، وأن تط
  .التنفيذية

 هذه الوثيقة تقريراً عن األوضاع القائمة بشأن هذا االلتزام وتثير بعض المسائل التي قد ترغب تورد  .2
   . مع تنمية المؤشر واستعماله في وقت الحققشتها في منااللجنة التنفيذية

  خلفيــة

تشجيع األطراف على الترويج الختيار بدائل لمركبات الكربون الهيدرو " يدعو إلى XIX/6إن المقرر   .3
ر كلورية فلورية التي من شأنها أن تقلّل من األثر المترتب في البيئة، وال سيما في المناخ، وأن تفي كذلك بسائ

وهو أيضاً يقّدم توجيهاً إلى اللجنة التنفيذية بأن تعمد، في سياق ." االعتبارات المتعلقة بالصحة والسالمة واالقتصاد
على إيالء األولوية للمشاريع والبرامج "امج التي ستحصل على تمويل، لمعايير الختيار المشروعات والبروضعها ا

ز على جملة من األمور منها توخّي بدائل ومواد استعاضة تقلّل من التي تكون فعالة من حيث التكاليف والتي ترك
لمي واستخدام الطاقة  العاناخ، مع مراعاة احتماالت االحتراراآلثار األخرى على البيئة، بما في ذلك على الم

  ".ذات الصلة األخرى وسائر العوامل

 XIX/6 المقرر تفسير

ا إذا كان اهتمام اللجنة سيركّز رغب اللجنة أن توضح مقد ت، XIX/6ة الخاصة للمقرر نظراً للصياغ  .4
ويتوّجب التذكير بأن التأثيرات المحلية على البيئة، التي تخضع عادة . على التأثيرات على البيئة المبّينة في المقرر

ات لمراقبة القوانين المحلية، قد ُأخذت بالحسبان في الماضي على مستوى المشروع دونما حاجة إلى وضع سياس
  .عاَمة لتلك القضية بنوع خاص

قد تتيح مجاالً لتأويالت عدة، منها األولوية في التوقيت، في " إعطاء األولوية"إن طبيعة االصطالح   .5
وقد استعملت اللجنة التنفيذية في الماضي األساليب الثالثة . االختيار المطلق للتكنولوجيا أو في توفير التمويل

ؤّدي إلى وضع عتبات تمويل لقطاعات تكون حوظ إعطاء األولوية للوقت، الذي يلإلعطاء األولوية، وبشكل م
  . تحتها أولوية أعلى منللمشروعات

وطاقة طاقة معادلة على قدم المساواة للتأثيرات المناخية والمتعلقة بال المقرر، على ما يبدو، ويقيم  .6
دنية متاحة تقنياً  االحتباس الحراري المتحلول طاقةن وفي حين أ. االحتباس الحراري، أي للمادة البديلة المستعملة

وهذا صحيح بنوع خاص بالنسبة .  هنالك حالياً حدود للمجال الواسع لتوافرها وقابلية تطبيقهالمعظم التطبيقات
لة ليست مقبوحراري المتدنية المتوافرة باإلضافة إلى ذلك فإن عدداً من البدائل لطاقة االحتباس ال. لقطاع التبريد

وهذا صحيح خصوصاً . 5 ، وهي مستعملة قليالً جداً في بلدان المادة 5بصورة شاملة في غير بلدان المادة 
بالنسبة للهيدروكرابن في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وعلى سبيل التمثيل االستعمال في معّدات التبريد التجاري 

  .وفي أجهزة تكييف الهواء في الغرف

 في 5حلول االحتباس الحراري المنخفض ليست متوافرة بصورة شاملة لبلدان المادة  فإن نتيجة لذلك  .7
وثمة مسألة إضافية واحدة ينبغي أن تؤخذ بالحسبان . المستقبل القريب، أي في السنوات الثالث أو األربع القادمة

ى  عل صالحيتها إلحاللهاإثبات، و5 الظروف في بلدان المادة أن وهي أن تكييف التكنولوجيات معأيضاً بهذا الش
 في مشروعات التدليل، والتكنولوجيات كهذه تستعمل اعتيادياً وفي الدرجة األولى. نطاق واسع تستغرق وقتاً طويالً
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 وفي الغالب لسنتين إخرَيين ، بروتوكول مونتريالالكامل إلحدى التكنولوجيات في نطاقوهي عملية تؤخر التطبيق 
  .أو أكثر

 على المناخ، من الضروري ت لبدائل وخيارات تقلّل اآلثاربالحوافز وإعطاء األولويافي مجال النظر   .8
نة في أن تشير بنوع وترغب األما. أيضاً إدراك الحوافز الموجودة لدى المستفيدين بالنسبة الختيار التكنولوجيا

درو فلورو كربون،  تكنولوجيا هيهو في الغالب في نطاق) Default Choice(خاص إلى أن الخيار النظامي 
وبدائل هيدرو فلورو كربون في هذا القطاع بنوع خاص، لها . وعلى األخص في قطاع التبريد وتكييف الهواء

وتميل إلى استهالك مستويات . طاقة احتباس حراري شامل أعلى مما هي للمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
وثّمة بعض األسباب لذلك . 5السائدة في بلدان المادة من الطاقة مماثلة في معّدات مشابهة في ظل الظروف 

والحوافز التي يقّدمها الصندوق المتعدد األطراف يجب أن تأخذ . مدرجة باختصار في المرفق األول لهذه الوثيقة
 بالحسبان أن قرار  المستفيدين باستعمال هذه التكنولوجيا البديلة أو تلك، مستندة إلى مجموعة واسعة من الحوافز

  .وأنه يصعب التأثير عليها

تلك التي تستهلك : 5هنالك مسألة أخرى ذات أهمية وهي أن هنالك بشكل واضح فئتين من بلدان المادة   .9
مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية لصنع الّسلع وكذلك في خدمة معّدات التبريد وتكييف الهواء، وتلك التي 

قاعدة و فلورو كربونية لخدمة الفئة الثانية تستهلك مواد هيدرو كلورو. تستعملها فقط في خدمة مثل تلك المعدات
  :ومن الخيارات المحتملة. قائمة واسعة النطاق لمعدات التبريد وتكييف الهواء

 استهالك هيدرو  عدداً من اإلمكانات عن معالجةباستطاعة البلدان التي تصنع الّسلع أن تختار  )أ(
أو قطاع التبريد، /ن تحّول مرافق التصنيع في قطاع الرغاوى وفبإمكانها أ. كلورو فلورو كربون

أو باستطاعتها أن تعمل على /إلى تكنولوجيا غير معتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون، و
بواسطة ممارسات أفضل، واالسترداد تخفيض استهالكها في قطاع الخدمات، وعلى سبيل التمثيل 

فة إلى حظر مبكر على صنع أو استيراد معّدات تبريد وإعادة التدوير وإعادة التهيئة، إضا
وتكييف هواء محتوية على مواد هيدرو كلورو فلورو كربونية، بهدف التخفيض التدريجي لقاعدة 

  معّدات هيدرو كلورو فلورو كربون التي تحتاج إلى خدمة؛ و

ي قطاع الخدمات أن باستطاعة البلدان التي تستهلك مواّد هيدرو كلورو فلورو كربونية فقط ف  )ب(
تستعمل إجراءات كممارسات أفضل، واالسترداد وإعادة التدوير وإعادة التهيئة، إضافة إلى حظر 

وهذه . مبكر على استيراد معّدات تبريد وتكييف هواء محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربون
 هيدرو كلورو دة علىغير معتمالبلدان هي بالتالي معتمدة على توافر معّدات تبريد وتكييف هواء 

توقّف بحزم لورو كربونية تكلورو فهيدرو فلورو كربون، وقدرتها على تخفيض استهالكها مواد 
  . لمعدات التبريد التي تستعمل هيدرو كلورو فلورو كربون قائمةعلى وجود قاعدة لها

 أجل إعطاء األولوية  تكون هنالك صعوبات قاسية بالنسبة للبلدان التي ليس لديها قطاع تصنيع، منقد  .10
 على ل والخيارات التي تقلّل اآلثار، من جملة أمور أخرى، على البدائوعات وبرامج مجدية التكاليف تركّزلمشر

المناخ، بحيث أنه خالل السنوات القادمة على األقل، سيكون هنالك خيار غير كاف للتكنولوجيا، وخصوصاً بالنسبة 
  . احتباس حراري منخفضةللمعدات المعتمدة على بدائل لطاقة

باستطاعة جميع البلدان أن تقلّل من اآلثار على المناخ عن طريق الحّد من استيراد معّدات التبريد وتكييف   .11
ويمكن . الهواء المحتوية على هيدرو كلورو فلورو كربون لصالح المعّدات التي لها كفاءة أعلى الستخدام الطاقة

، والكلفة )تدريب الجمارك، تسهيالت االختبار(ن أجل تحقيق ذلك في البلد وصف البنية التحتية الضرورية م
  .الملحقة بها، في خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية
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  إمكانات استعماالت المؤشر

ل وضع  من اجتماع األطراف يطالب اللجنة التنفيذية، من جملة أمور أخرى، وفي مجاXIX/6 المقرر إن  .12
 وخيارات المعايير الختيار المشروعات والبرامج، أن تعطي األولوية للمشروعات والبرامج التي تركّز على بدائل

 تعطيونتائج مثل هذا التقييم ال . ويمكن إجراء تقييم لمثل هذه اآلثار بواسطة مؤشّر. تقلّل اآلثار على المناخ
اول مبادئ توجيهية إضافية كيفية منح األولوية، استناداً إلى نتائج ؛ وعوضاً عن ذلك يجب أن تتناأولويات بحّد ذاته

  .تقييم

 اللجنة التنفيذية في الماضي عدداً من الطرق المختلفة لتعيين األولويات وتأمين الحوافز لقد استعملت  .13
وسيع أهلية بات، وحصر أو ت تأمين شبابيك تمويل، وإحالل العتوعلى سبيل المثال، وعن طريق. المتعلقة بها

 قد كنولوجيا المقترحة مثالًتكون التال عندما (التكنولوجيات، أو، في حاالت نادرة، تحاشي تمويل التكنولوجيات 
والمشورة المناسبة من جانب الوكاالت الثنائية والمنفذة ، ضرورية بالنسبة الختيار ).  جدواهااعتُبرت أنها لم تثبت

ن في مجال وضع خطة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدرو كلورو فلورو الحوافز التي يتوّجب أخذها بالحسبا
  .كربونية

  وصف المؤشر

احتمال االحتباس الحراري الشامل، واستخدام "إلى ضرورة األخذ بالحسبان نفسه  XIX/6يشير المقرر   .14
صت األمانة على إيجاد  حروفي مجال تقييم إمكانات عدة للمؤشرات،". الطاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة

 كافي المتانة ليكون بمثابة قاعدة لتقييم تمويل، ومع التثّبت من أنه على جانب من الدقّة إلجراء مقارنات نهج
 وقد ورد المرفق .UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47وهذه المعلومات قُّدمت في الوثيقة . مناخية توعية مفيدة

  .ي لهذه الوثيقةالخامس من تلك الوثيقة تحت المرفق الثان

  :ثّمة ثالث منهجيات أساسية منبثقة  .15

   طاقة االحتباس الحراري الشامل؛اعتماد منهجية قائمة فقط على  )أ(

  اعتماد منهجية قائمة على أداء دورة الحياة المناخية؛ و  )ب(

  .لتقييم دورة الحياة" وحدة وظيفية"اعتماد   )ج(

 االحتباس  طاقةهجّية قائمة فقط علىنألمانة باالعتبار بأن مفي مجال استعراضها األولي، لم تأخذ ا  .16
 بكاملها، بحيث أنها لن تكون قادرة أن تأخذ بالحسبان استعمال XIX/6الحراري الشامل ستتناول مهّمة المقّرر 
  فيإضافة إلى ذلك سيحتاج هذا النهج أن يأخذ بالحسبان الفروقات. الطاقة كما هو مطلوب بموجب المقّرر

رسات احتواء دورة الحياة وخيارات االسترداد، إذا كان لها أن تعكس بالطريقة المناسبة مقارنة تكنولوجية مما
  .، من حيث التعريف، على تقييم عناصر دورة الحياة ذلكوسيدفعها. عادلة

 على مناخية رسمي مكثّفة، فإن إنشاء أداء دورة حياة وكما بالنسبة لكافة عمليات تقييم دورات الحيا  .17
صعيد البيانات ويحتاج إلى معطيات عدد كبير من المتغّيرات، قد ال يكون كلها معروفاً بالنسبة للمؤسسة أو للبلد، 

 لألمانة ر عملية ومتطلّبة للموارد بالنسبةوحتى لو كانت متوافرة، قد تكون مهمة كبيرة وغي. إبان تطبيق التمويل
ومنهجية أداء دورة الحياة المناخية تعتبر إذاً .  االفتراضات مناسبةأن تدقق في المراجع وأن تتحقّق من أن هذهب

  .غير مناسبة كقاعدة لتقييم التمويل على نطاق واسع كما هو متوقّع هنا
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اللذين يمثالن نقيَضي الطيف، ما  االحتباس الحراري الشامل وأداء دورة الحياة المناخية  طاقةومع َمنَهجي  .18
قد أّدى ذلك إلى تقييم نهج و.  كّل منهمائتتفّوق على مساوماً للخيارات الوسيطة التي قد  األمانة تجري تقييزالت
 تقّدم متانة منهجية مبّسطة وأقل كثافة على صعيد البيانات، مع التأكد من أن المعايير الرئيسية ،وحدة وظيفيةلأولي 

)  الطاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلةطاقة االحتباس الحراري الشامل، استخدام (XIX/6المبّينة في المقرر 
  .يمكن أن تؤخذ جميعها بالحسبان

 وقد شُرحت. في االجتماع الخامس والخمسين ُعرض على اللجنة التنفيذية هذا النهج لوحدة وظيفّية  .19
ج الوحدة وباختصار فإن نه. خلفيتها العلمية في الوثيقة اآلنفة الذكر، ويمكن االطالع عليها في المرفق الثاني

  :الوظيفية يتمتّع بالمواصفات التالية

إنّه يتيح طريقة لتوحيد سيناريوهات االنبعاثات المحتملة لغازات الدفيئة بحيث أنه يصبح ممكناً   )أ(
  ؛ و)هيدرو كلورو فلورو كربون مثالً(تقييم األثر المناخي لخيارات مختلفة مقابل خط األساس 

اً نية، ويتولّد كنتيجة تقريباً جّيد التوحيد، عدد متغيرات المعطيات التق تماماً من خالل هذاّدوهو يح  )ب(
  .كافياً إلجراء تقييم نوعي

 الزيادة بين ففي كلتا الحالتين ستُحّدد . يكون استعمال نهج الوحدة الوظيفية بطريقتين مختلفتين قليالًسوف  .20
ومن أجل تحديد هذا الفارق سوف . تكنولوجيا البديلةتكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربون التي ستُستبدل وبين ال

تُستعمل بيانات خاّصة باألوضاع، كالقطاعات والقطاعات الفرعية، وأنواع المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية 
وثّمة عدد من البيانات األخرى كتقريب نموذج استعمال .  وكمياتها، والمادة البديلة والكمية المستعملةةالمستعمل

يدرو كلورو فلورو كربون، واالنبعاثات والتغّيرات في كفاءة استخدام الطاقة هي جزء من الوحدة الوظيفية، وهي ه
والبيانات اإلضافية مثل خصائص المواد هي أيضاً جزء من هذا . لن تتغّير على أساس كل حالة على حدة

ر الخيار على المناخ، مثل المزيد من ن أثنة، إذا اتخذت اإلجراءات لتحسيوهنالك متغّيرات أخرى ممك. النموذج
  .التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة

  :واستعمال النتائج يجري بطريقتين  .21

 أو مستوى المشروع الفرعي، الذي هو أيضاً المستوى الذي تجمع منه –صعيد المؤسسة على   )أ(
تمتّع بأعلى قدر من جدوى البيانات، يجري مقارنة نتيجة نهج الوحدة الوظيفية بالخيار الذي ي
وفي الوقت الراهن سيكون . التكاليف والذي يلّبي الحّد األدنى من بعض متطلبات خط األساس

ر أقوى على المناخ من تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربون أن الخيار ليس له أثهذا المتطلّب ب
نشطة إضافة إلى تحديد وكنتيجة لذلك يجري تحديد جدوى التكاليف لأل. التي يجري استبدالها

عن كل طن يتّم /دوالر أمريكي"كلورو فلورو كربون عن طريق استعمال وحدة إزالة هيدرو 
  ؛ و"تحاشيه من انبعاث ثاني أكسيد الكربون

ر المناخي الناجمة عن التكنولوجيات ري يجري تجميع الزيادات في األث على المستوى القط  )ب(
ولوجيات البديلة ذا ذا كان مجموع األثر المناخي الذي تسببه التكنالمختارة، مما يسمح بمعرفة ما إ

ولم تؤخذ . ر المناخي الذي تسببه تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربونقيمة مختلفة عن األث
  .مفاعيل النّمو باالعتبار في هذا الحساب

  : واألداة ستمكّن مثالً.  استعمال المؤشرات ألغراض عّدة وبطرق مختلفةيمكن  .22

ية معّينة، اط ما هو أقل أو معادل لنقطة مرجع األثر المناخي لنش أناللجنة التنفيذية من التأكّد من  )أ(
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ويمكن تقييم . وعلى سبيل التمثيل، األثر المناخي لتكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربون القائمة
  ة؛هذا األمر على أساس تجميعي، متيحاً المجال الستعمال تكنولوجيا مختلط

 سيناريو خط غازات الدفيئة ما بعددعم إحالل تكنولوجيات لتخفيض انبعاث من اللجنة التنفيذية   )ب(
 كالتحويل إلى التكنولوجيا البديلة التي لها أفضل جدوى تكاليف، مع أثر مناخي مماثل ،األساس

 معايير التمويل ويتوّجب وضع. أو أدنى من أثر تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربون المستَبَدلة
  لمثل هذا النهج؛

وهذا التقييم .  من فهم التغّير في األثر المناخي بسبب التحّول إلى تكنولوجيا بديلة5بلدان المادة   )ج(
يوفّر معلومات ونقاط مرجعية على المستوى القطري ، ويحدد في الوقت نفسه الخيارات األفضل 

المشروع /ن األثر المناخي على مستوى النشاطمن حيث جدوى التكاليف ألنشطة إضافية تخفّف م
  الفرعي؛

المستفيدين والوكاالت المنفذة من إجراء تقييم أكثر دقة الحتمال تلقّي تمويل مشترك ألنشطة   )د(
  وخطط غير تلك التي ستحصل على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف؛ و

يف والفوائد المرتبطة بالمناخ ألنشطة  أن تقّيم، بمجهود ضئيل، التكال من أخرىآليات تمويل  )ه(
  .محتملة أن تشمل أنشطة ذات صلة ومشروعات فرعية للصندوق المتعدد األطراف

 تحويل مصنع  هووكمثل محتمل الستعمال نهج الوحدة الوظيفية بهذه الطريقة، على مستوى المؤسسة،  .23
 دوالر 1.000.000 كربون، التي قد تكلّف لتكييف الهواء إلى تكنولوجيا غير قائمة على هيدرو كلورو فلورو

 المنتوجات لتكون أكثر بكثير ذات كفاءة في استخدام الطاقة، بواسطة إعادة جعل يمكن أمريكي وفي الوقت نفسه
 وكفاءة استخدام . دوالر أمريكي300.000تصميم المكّونات، وتأمين تكنولوجيا تصنيع جديدة، بكلفة إضافية قدرها 

 طن من انبعاث ثاني أكسيد 150.000تخفّض، بالنسبة لهذا المثل، انبعاثات الكربون بنسبة الطاقة هذه سوف 
للطن الواحد من /وعلى صعيد المؤسسة سيؤدي ذلك إلى جدوى تكاليف قدرها دوالران أمريكيان. الكربون سنوياً
انح أخرى، سوف يتيح تقييماً استعمال هذه القيمة، ومقارنتها بسوو. في السنة/ ثاني أكسيد الكربونتخفيض انبعاث

وهذا األمر يتعلّق . جّيداً بالنسبة لما إذا كان الدعم لتعديل للمشروع من أجل كفاءة استخدام الطاقة قراراً ذا مغزى
  .بكّل من الحكومة المعنية وآليات التمويل على حّد سواء

ة تنمية وحدات راء استشارات تقنية إلتاح بإج،تقوم األمانة حالياً، بدعم من خبراء عّدة والوكاالت المنفذة  .24
وهذا األمر سيمكّن من .  لقطاع التبريد والرغاوى مع مواصفات واضحة ومحددة تحديداً جّيداًوظيفية بقبول متبادل

استعمال نهج الوحدة الوظيفية باستعمال عدد قليل من البارامترات السهلة التحديد والسماح بتقييم عادل خالل 
. وعات، وفي الوقت نفسه ضمان أن تكون الوحدات الوظيفية المحّددة بشكل واسع، ممثلة للواقعاستعراض المشر

وال يمكن حالياً تضمين المذيبات وغيرها من االستعماالت في هذا اإلجراء، بحيث أنه لم يكن هنالك حتى اآلن 
 إتمام هذا اإلجراء في الوقت وتعتزم األمانة. سمح بتوحيد ذي مغزى استعمال منّسق في تلك القطاعات ينموذج

  .المناسب لموعد االجتماع الثامن والخمسين

  :في هذه الورقة أثارت األمانة مسألتين قد ترغب اللجنة التنفيذية في تناولهما في مداوالتها  .25

 إعطاء األولوية في البلدان التي ليست لديها قطاع تصنيع،  ممكناًالسؤال عن أي مدى يكون  )أ(
والبرامج المجدية للتكاليف التي تركز، من جملة أمور أخرى، على بدائل وخيارات للمشروعات 

   و؛تقلّل من اآلثار على المناخ
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مستوى المشروع /استعمال المؤشرات التي تقّيم أثر المناخ على المستوى القطري وعلى المؤسسة  )ب(
وية المرغوب فيها الفرعي، وكيف يمكن إقران الحوافز مع مؤشرات كتلك بهدف إعطاء األول

  .للمشروعات

  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في  .26

 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/59أن تأخذ علماً بالوثيقة الحالية   ) أ(

أن تقّرر مناقشة المسائل المتعلقة بنوع الحوافز التي يجب إقرانها بالمؤشرات التي يجري   ) ب(
لة ال تتجاوز موعد االجتماع هفي موضعها، وغير ذلك من األسئلة ذات الصلة بالمؤشرات، 

 .الثامن والخمسين
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  المرفق األول

   فلورو كربون كربون إلى تكنولوجيا هيدروحوافز ممكنة للتحويل من تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو

  

ا دان ومؤسسات، وهي حوافز تفّضل تفضيالً كبيراً تكنولوجيلهنالك عدد من الحوافز القائمة حالياً لب  .1
األثر  يكون  أنهيدرو فلورو كربون، وخصوصاً بالنسبة لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛ وفي حاالت عّدة يرّجح

وهذه الحوافز هي على سبيل . أشّد من األثر المناخي لهيدرو كلورو فلورو كربونالمناخي لهذه التكنولوجيا 
  :التمثيل

نفدة لألوزون المستعملة في قطاع التبريد والتي التكنولوجيا السائدة غير القائمة على المواد المست  ) أ(
والتكنولوجيات األخرى . هيدرو فلورو كربونهي تستعمل حالياً هيدرو كلورو فلورو كربون و

ذات طاقة االحتباس الحراري المنخفضة، ليست مستعملة على نطاق واسع في القطاعات الفرعية 
ومن . لورو فلورو كربون، أو كان سائداً للتبريد وتكييف الهواء حيث يسود استعمال هيدرو ك

جملة أسباب مختلفة فإن التكنولوجيا التي تحصل عليها مؤسسة ما عن طريق الخيار النظامي 
)default choice (هي في الغالب أفضل تكنولوجيا مستعملة ،عندما تكون بصدد تغيير تكنولوجيا 

 على نطاق واسع؛

المقارنة، كثير الشّبه بتكنولوجيا هيدرو كلورو بون هو، بيدرو فلورو كرإن استعمال تكنولوجيا ه  ) ب(
 خصوصاُ بالنسبة لكافة أنواع عمليات الخدمة ولقطاع التبريد - فلورو كربون، والفروقات معتدلة

 التجاري؛

 العالم، وليس أقلّه من خالل المشروعات التي فلورو كربون قد ثبتت عبرإن قدرات خدمات هيدرو   ) ج(
تعدد األطراف إلزالة كلورو فلورو كربون؛ وهذا الوضع ليس إلى حّد بعيد يدعمها الصندوق الم

 .هو عينه بالنسبة لخيارات االحتباس الحراري المنخفض

إن تكنولوجيا هيدرو فلورو كربون في التبريد وتكييف الهواء التي تستعمل هيدرو كلورو فلورو   ) د(
 .ن األقّل قيوداً في البلدان المصنّعةكربون تبدو أنها حالياً البديل لهيدرو كلورو فلورو كربو

لنقل التكنولوجيا وعنصر التوزيع لتكنولوجيا هيدرو فلورو كربون هي أفضل  إن الطرق التجارية  )ه(
تنمية بالمقارنة مع طرق التكنولوجيات األخرى، وذلك جزئياُ نتيجة العتمادها لشبكات عمل ثابتة 

 ومعّدات خاصة بهيدرو كلورو فلورو كربون من هي نفسها نموذجياُ التي كانت توزع معلومات
ومن دون تركيز جّيد على هذه المسألة ستواجه المؤسسات صعوبات بالنسبة للحصول على . قبل

   أو تصليح المعدات؛ وءخبرة خاّصة وعلى المكّونات المستعملة لبنا

   كربوناستبدال هيدرو فلورووخصوصاً إن عّدة مناهج في أسواق الكربون تدعم حالياً   ) و(
راجع أيضاً الوثيقة (بنوع خاص، بمواّد أكثر محافظة على المناخ 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62 .(والمكاسب المالية المحتملة العتماد ذلك قد تكون كبيرة .
  المعتمد على هيدرو فلورو كربون يجب ويبدو أن ثّمة شعوراً في الغالب أن التصنيع
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 هذه الحالة ليست فقط بالنسبة للوضع الواقعي،  فيوالمشكلة. ويلأن يكون قائماً ليكون مؤّهالً للتم
   ومثل هذه التوقّعات قد تكون  حوافز  معاكسة  بالنسبة .توقّع كيفّية أو احتمال تطّوره ولكن أيضاً ب

  

تكنولوجيا بمقتضى بروتوكول مونتريال، توحي باختيار تكنولوجيا هيدرو فلورو كربون الختيار ال
لفة اإلجمالية للمجتمع بالنسبة للتحّول الجذري إلى حلول ذات طاقة احتباس حراري وقد تزيد الك

  .1 منخفض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

____________  

تجدر اإلشارة إلى أن الوضع السياسي بشأن هيدرو فلورو آربون بمقتضى آلية التنمية النظيفة هو وضع ًسلس، والمشروعات من أجل تلطيف انبعاثات  1
  .ولكن هنالك أيضًا األسواق الطوعية المختلفة التي قد تقبل بمشروعات هيدرو فلورو آربون. و فلورو آربون تواجه ضغطًا قويًارهيد
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  الثانيالمرفق 

  ةـمسائل بيئي

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/47سابقاً المرفق الخامس بالوثيقة (
  

  `الوحدة الوظيفّية`مواصفات نهج   .1-خامسا

وتجدر اإلشارة إلى أنه، على .  اشتقاق مبّسط وشفّاف آلثار دورة الحياة`الوحدة الوظيفية` د نهجئ فوامن  .1
اية ليست حساب األثر المناخي الدقيق لكل واحدة من التطبيقات، فإن الغنقيض نهج أداء دورة الحياة المناخية، 

 وُيستحَسن بالتالي. ارنة التكنولوجيات مواصفات هذه اآلثار إلى مدى يمكن معه استعمالها لغرض مقحديدولكن ت
 أكبر عدد ممكن من المتغّيرات المحتملة عبر قطاع أو قطاع فرعي، والسماح فقط لتلك التي لها مواصفة تثبيت

  .أن تُعدَّل بطريقة روتينية)  للكربون الموجود في الفضاءأي المتوسط الحسابي(واضحة التحديد 

 آلثار دورة الحياة مقارناً تقييماً `وحدة وظيفية` نهج لـج األولي من أي من الناحية العملية يكون النات  .2
المناخية مع األخذ بالحسبان طاقة االحتباس الحراري لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ذات الشأن، وحجم التعبئة، 

هود متوقعة لالسترداد والطاقة المستعملة في العملية، ووظائف االنبعاث عبر مختلف مراحل دورة الحياة وأية ج
والمقارنة العادية قد تستعمل التكنولوجيا القائمة على هيدرو كلورو فلورو كربون ". نهاية الحياة"في مرحلة 

  .كقاعدة، بغية تقييم ما إذا كانت التكنولوجيا البديلة تقّدم أداء بيئياً أفضل أو أسوأ

  `وظيفيةالوحدة ال` بواسطة نهجإمكانية التحليل  .2-خامسا

ومن أمثلة .  نحو تحليل عملي، تقّدم بعض التكنولوجيات البديلة قدرة تسوية متواصلةمع تحويل هذا النهج  .3
 مع ثاني أكسيد  بنفخ مشترك-245fa-هيدرو كلورو فلورو كربونه التكنولوجيا الرغاوى المنفوخة بمثل هذ

 بالمئة، 100المشترك على األقل بين صفر ووحيث أنه يمكن من حيث المبدأ تعديل مستوى النفخ ). ماء(الكربون 
 باالقتران مع هذا المدى من الخيارات ` إلى مرتفع–منخفض `يمكن تصُّور مدى من اآلثار المناخية بين 

 بالمئة من النفخ المشترك مع ثاني أكسيد الكربون 43.3في هذه الحالة قرابة (وفي مرحلة معّينة . التكنولوجية
لة، استناداً إلى نواتج بَدالمست 141b-اد المناخي مع تكنولوجيا هيدرو كلورو فلورو كربونيمكن بلوغ الحي)) ماء(

 من أجل االنتقال >> تكنولوجيا مرجعية<<وُيقتَرح أن تعرَّف هذه التكنولوجيا كـ  . `وظيفيةالوحدة ال` تحليل 
 على حجم المؤسسة  مستقلة عن`مرجعيةالتكنولوجيا ال`وجدير باالهتمام أن هوية . وستُحدََّد لكل مشروع أو قطاع

   . `وحدة وظيفية`الخاضعة للنظر، بحيث أن التحليل مستند على نهج 

في مثل هذه . قادرة على التسوية المتواصلةيكون ممكناً تحديد تكنولوجيا في بعض القطاعات قد ال   .4
. لوجيا األقرب إلى الحياد المناخي من حيث تكون هذه التكنو>> التكنولوجيا المرجعية<<الحاالت يمكن تعريف 

مع فقط  كاألقرب إلى أي من جانَبي الحياد وقد يفّضل البعض رؤية تلك التكنولوجيات ومع أنه يمكن تعريف ذلك
   .>> تكنولوجيات مرجعية<<دة كـ َممعتَ `أفضل من حيادي`أداء مناخي 

لية اإلضافية الموجودة  الكلفة الرأسماحليل تباستعمال >> التكنولوجيا المرجعية<<مع تقييم كلفة تنفيذ   .5
.  حيث يكون األثر المناخي حيادياُ بشكل واسع`أوزون فقط` كلفة انتقالة التشغيل اإلضافية، يمكن اشتقاق وكلف

  ).راجع الرسم أدناه(والتحليل يعطي بالتالي سعراً للكيلو الواحد من المواد المستنفدة لألوزون المزالة 
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Reference Technology

Project
Cost Cost per kg

of ODS phased out

Alternative Technology

Cost per tonne
Of CO2 saved

  
وفي بعض الحاالت يمكن أن يكون سعر .  النقطة المرجعية يمكن تقييم أنه تكنولوجيات بديلةهذهمقابل   .6

وفي حاالت .  فيها فائدة مناخية وحيث ال تكون هنالك تكاليف إضافيةالتكنولوجيات البديلة أدنى، وحتى في حاالت تعطي
  في مثل هذه الظروف. لى ثمناًأخرى، كما هو مبّين في الرسم أعاله، قد تكون التكنولوجيا البديلة أغ

 المطلوبة لتحقيق الفائدة المناخية اإلضافية، ويمكن اشتقاق سعر الطن  أن تكون الكلفة اإلضافية هي تلك من المناسب اعتبار
  .من ثاني أكسيد الكربون الموفّر 

  `الوحدة الوظيفية`آليات تمويل ممكنة ناجمة عن نهج   .3-خامسا

مثل عمليات التحليل هذه على عدد من خيارات التكنولوجيات المختلفة يم ناتج يذية في تقي ترغب اللجنة التنفقد  .7
. لمشروع أو برنامج ما، بهدف تقرير ما إذا كان مناسباً تأمين التمويل لفوائد مناخية إضافية زيادة عن سيناريو المرجعية

أي كمية ثاني أكسيد ( اإلجراء `فعالية`لكربون مقابل ولتسهيل مثل هذا التحليل، ثمة حاجة لتدبير كلفة وحدة التوفير با
  .والرسم التالي يبّين كيف يكون هذا التحليل). من المواد المستنفدة لألوزون المزالة غرامالكربون الموفّرة بواسطة كل كيلو

Cost
per tonne
CO2 saved

Amount of CO2 saved per kg of ODS phased-out

Technology/Project Option
A

B

C

D

$‘m’/per tonne CO2 saved 
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ير لالستثمار في باستعمال هذا النهج كان باستطاعة أعضاء اللجنة التنفيذية أن يتخذوا قرارات بشأن المعاي  .8

وفي المثل المبّين أعاله قد ). لّلُحّدده الجزء المظكما (فوائد مناخية إضافية من حيث الفعالية والفائدة المناخية 
 تكنولوجيا عامل نفخ يولد أداء حرارياً أضعف، مع أنها معتمدة على عامل نفخ ذي طاقة Aتكون تكنولوجيا 

 قد تكون تكنولوجيا مماثلة ذات طاقة احتباس حراري ضعيفة، Cوجيا احتباس حراري ضعيفة، في حين أن تكنول
. ومن المفيد أن يالحظ بأن هذا التحليل قد يأخذ أيضاً باالعتبار حجم المشروع المزمع. تولّد أداء حرارياً أفضل
أعلى (مظَّلل في السنة ولكن خارج الجزء ال/50te في الجزء المطَّلل لمصنع C تكنولوجيا وبالتالي يمكن أن تكون

  .في السنة/10teبالنسبة لمصنع ). من حيث الكلفة لكّل طن من ثاني أكسيد الكربون الموفّر

قد تكون ألعضاء اللجنة التنفيذية القدرة على تحديد هذه المعايير بالنسبة للقطاع أو المنطقة، مع قدرة   .9
  .أخرى معتمدة من جانب حكوماتها الخاصةإضافية على مراجعة مرجعية كلفة الوفورات مقابل إجراءات مناخية 

ن أفضل استعمال ألموال الصندوق  تأمي المظاهر، تعتقد األمانة بأنها قد تستطيعبعد النظر في كافة هذه  .10
 بالنسبة لتقييم الكلفة اإلجمالية  الحاليةالحتفاظ على طرق الكلفة الرأسمالية اإلضافية وكلفة التشغيل اإلضافيةل

. ن مكافأة الفوائد المناخية بواسطة آليات قائمة على السوق معتمدة على الكربون نفسهم بدالًنامج لمشروع أو لبر
، )من كل طن ثاني أكسيد الكربون الموفَّر/`m`$(مع ذلك يمكن استعمال الّحد األعلى لالستثمار المسموح به لـ 
  :لتوضيح عتبات جدوى التكاليف كما هو مبّين في الرسم أدناه

Funding
Threshold

Dis-benefit Benefit
Neutrality

y = m x + c

Where:

m = carbon cost limit from 
previous graph

c = cost of phase-out of ODS/kg

Climate Performance
  

  
 من حيث عتبة التمويل لفوائد مناخية، ولكن يمكن أيضاً فقط حافزاًومثل هذا النهج، من شأنّه أالّ يعطي   .11

 التكنولوجيا <<استعماله لتحديد عتبات أدنى لتكنولوجيات مولّودة لعوائق مناخية مقابل تلك التي قّدمتها 
يبقى قادراً على تحقيق نفسها بأن مثل هذا النهج س إقناع مع ذلك فإن اللجنة التنفيذية قد تحتاج إلى. >>المرجعية

  .التزامات الصندوق المتعّدد األطراف من حيث إزالة استهالك هيدرو كلورو فلورو كربون ذات الصلة، المستهدفة

د من التفاصيل عبر مجموعة أوسع  تحتاج إلى مزي`الوحدة الوظيفية`وكما تم تبّينه في فقرات سابقة، فإن   .12
وتلتمس اإلدارة بالتالي تخويالً . يمكن تطبيق المنهجية األساسية على نطاق أوسععات للتأكيد على أنه  القطامن

باستمرار العمل في االتجاه الحالي، أو على النحو المعّدل من جانب اللجنة التنفيذية بغية تقديم مجموعة من 
    في اجتماع مقبل للجنة التنفيذيةالمقترحات الملموسة بشكل أفضل

-------------  
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