
K1503055 261015 

EP األمم المتحدة 
UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1 

 

Distr.: General 

6 October 2015 

Arabic 

Original: English 
 المتحدة للبيئة برنامج األمم

  

  

لألطراف في  والعشرون السابعاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 2015 نوفمرب/الثاينتشرين  5 - 1 ة،اإلمارات العربية اؼبتحد ،ديب

لمناقشتها لألطراف في بروتوكول مونتريال  االجتماع السابع والعشرينمطروحة على  مسائل
 عليها لالطالعومعلومات مقدمة 

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 مقدمة -أواًل 
جزة منذ إعداد مذكرة األمانة يقدم الفرعان الثاين والثالث من ىذه اإلضافة موجزاً لؤلعمال اإلضافية اؼبن - 1

بشأن اؼبسائل اؼبطروحة على االجتماع السابع والعشرين لؤلطراف يف بروتوكول مونًتيال ؼبناقشتها وأخذ العلم هبا 
(UNEP/OzL.Pro.27/2)  ويشمل الفرعان اؼبعلومات اعبديدة عن 2015تشرين األول/أكتوبر  6وقبل .

تكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تعيينات االستخدامات اغبرجة؛ التوصيات النهائية الصادرة عن فريق ال
اؼبتعلق ببدائل اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزون؛ ومعلومات  26/9واؼبوجز التنفيذي للتقرير اؼبستكمل بشأن القرار 

لتقرير التجميعي لتقييم إضافية عن اؼبسائل التنظيمية اؼبتعلقة بالفريق؛ وموجزًا للنتائج الرئيسية اليت خلص إليها ا
 .من التقييمات اليت ذبريها أفرقة التقييم الثبلثة كل أربع سنوات 2014 عام
 نة أن توجو انتباه األطرافمسائل تود األما واستكماالت بشأنإضافية معلومات  الرابعويتضمن الفرع  - 2

 .إليها
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تشرين الثاني/نوفمبر  3 - 1ي )عرض عام للبنود المتعلقة بجدول أعمال الجزء التحضير  -ثانياً 
5115) 

من جدول  4)البند  طاء من بروتوكول مونتريال 5 –ألف  5المسائل المتصلة باإلعفاءات من المواد من  -ألف
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

)ب( من جدول األعمال  4)البند  5117وعام  5116تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام 
 جزء التحضيري(لل المؤقت

 بشأنبعد االجتماع السادس والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لؤلطراف يف بروتوكول مونًتيال  - 3
عبنة اػبيارات التقنية ووضعت  .معلومات إضافية اؼبرشِّحةعدد من األطراف قدم اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزون، 

صبيع اؼبعلومات  مع األخذ يف االعتبار ةاغبرج اتاالستخدام ا لتعييناتهتقييملربوميد اؼبيثيل الصيغة النهائية ل
تشرين  1يف مانة األوزون ألالتقرير الذي يتضمن التوصيات النهائية على اؼبوقع الشبكي وُنشر  .اإلضافية اؼبقدمة
 .2015األول/أكتوبر 

ملخص ، ، عند االقتضاءعبدولرد يف حواشي ايو وترد التوصيات النهائية للفريق يف اعبدول أدناه.  - 4
وقد ترغب األطراف يف النظر يف  .لبعض األطراف ؤلسباب اليت قدمتها اللجنة لعدم التوصية بالكميات اؼبعينةل

 .ؤلطرافلن و والعشر  السابعجتماع االيو التوصيات النهائية وإعداد مشروع مقرر لكي ينظر ف
المقدمة في  5117عام و  5116الميثيل لعام  نات إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميديموجز تعي

 للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل النهائيةوالتوصيات  5115عام 
 (طن مًتي)

 األطراف غَت العاملة دبوجب
 والقطاع اؼبعٍت 5من اؼبادة  1الفقرة 

التعيينات لعام 
2016 

 النهائيةالتوصية 
التعيينات لعام 

2017 
 النهائيةالتوصية 

 أسًتاليا - 1
 سوق الفراولة اعبارية

 297760 [297760] 

 

 نداك - 2
 سوق الفراولة اعبارية

)أ([صفر] 57261 
 

 

 الواليات اؼبتحدة األمريكية - 3
 غبم اػبنزير اؼبقدد

 37240 [37240] 

 

  [332111] 382561  المجموع

ألدلة على بذل جهود لتأمُت بدائل، وفية، لكن ال يزال ىناك افتقار عببينت اؼبعلومات اعبديدة اؼبقدمة الوضع فيما يتعلق باؼبياه ا )أ( 
 يف. إن نتائج التجارب على اؼبواد التحتية وأسباب عدم السماح باستخدام الكلوروبكرين 9/6وفق ما ىو مطلوب دبقتضى اؼبقرر 

 حة.جزيرة برنس إدوارد، وعلى وجو اػبصوص يف تركيبات بروميد اؼبيثيل/البكرين، غَت واض
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 األطراف العاملة دبوجب

 والقطاع اؼبعٍت 5من اؼبادة  1الفقرة 

التعيينات لعام 
2016 

 النهائيةالتوصية 
التعيينات لعام 

2017 
 النهائيةالتوصية 

     األرجنتُت - 4

)ب(587000 شبار الفراولة 
 [587000]   

(ج)757000 الفلفل األخضر والطماطم 
 [717250]   

     الصُت - 5

)د([787750] 907000 حقول الزقببيل اؼبفتوحة 
   

   (ه)[217000] 247000 مزارع الزقببيل احملمية 

     اؼبكسيك - 6

   (و)[417418] 567018 مشاتل توت العليق 

   (ز)[437539] 647960 مشاتل الفراولة 

     جنوب أفريقيا - 7

   (ح)[57462] 137000 الطواحُت 

   [687600] 687600 اؽبياكل 

   3882119 4492578 المجموع

طن مًتي، دبا يتوافق مع االفًتاضات اؼبعيارية للجنة  58إىل  77بعد اؼبناقشات الثنائية، عدَّلت األرجنتُت التعيينات من  ( ب)
 الستخدام بروميد اؼبيثيل مع األغشية اغباجزة.

طن، دبا يتوافق مع االفًتاضات اؼبعيارية الستخدام بروميد  75إىل  100ات من بعد اؼبناقشات الثنائية، عدَّلت األرجنتُت التعيين ( ج)
اؼبيثيل بدون أغشية حاجزة. بيد أن اللجنة اعتربت أن البدائل متوفرة لقسم من االستخدامات اؼبرشحة، مثل تسخُت الًتبة حبرارة 

فإن الكمية  ىذه التكنولوجيات ًتة الزمنية اؼبطلوبة العتمادلفوعند األخذ يف االعتبار االشمس وطرق التطعيم فيما ىبص بعض اآلفات، 
 يف اؼبائة. 5اؼبعينة ُخفِّضت بنسبة 

وفقًا لبلفًتاضات اؼبعيارية  2غم/م 35يف التعيُت إىل  2غم/م 40ُخفِّضت الكمية اؼبعينة بعد تعديل معدل اعبرعة من   ، )ه((د)
 ة باستخدام بروميد اؼبيثيل مع األغشية اغباجزة.للجنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل اؼبتعلق

الذي ال يسمح بزيادة اإلعفاءات إال يف ظل ظروف غَت متوقعة. وتساوي الكميات  1/4-استند اػبفض إىل اؼبقرر ا، )ز(  (و)
 .2015اؼبوصى هبا الكميات اؼبعتمدة لعام 

دبعاعبة  اؼبعيارية للجنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل اؼبتعلقةوفقًا لبلفًتاضات  3غم/م 20استنادًا إىل معدل جرعة قدرىا  ( ح)
 مرتُت يف السنة، يوصى باستخدام كمية ـبفضة. تبخَتههبري  3م 136 540الطواحُت وحيز مكاين كلي قدره 
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من جدول األعمال المؤقت للجزء  5)البند  المسائل المتصلة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون -باء
 ضيري(التح

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المجموعة الكاملة من بدائل المواد المستنفدة لألوزون 
)أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء  5)البند  )ج(( -)أ(  1، الفقرات الفرعية 56/9)المقرر 

 التحضيري(
اؼبستكمل عن  ىالتقرير  الصيغة النهائيةقتصادي فريق التكنولوجيا والتقييم االل التابعةفرقة العمل وضعت  - 5

بدائل للمواد اؼبستنفدة لطبقة األوزون، مع مراعاة التوجيهات اليت قدمتها األطراف أثناء االجتماع السادس 
على التقرير النهائي وقد ُنشر   .، اؼبرفق األول(UNEP/OzL.Pro.27/2والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية )

. ويرد 2015تشرين األول/أكتوبر  1الجتماع السابع والعشرين األطراف يف اػباصة بالمؤسبر ل اإللكًتونية ةبوابال
وقد ترغب األطراف يف النظر يف التقرير النهائي  .ؽبذه اإلضافة األولاؼبوجز التنفيذي للتقرير النهائي يف اؼبرفق 

 .للفريق ومناقشة أي إجراء مناسب
التي تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة التقييم  5118لة للتركيز عليها في تقارير عام المجاالت المحتم -جيم

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 9)البند 
من جدول األعمال قد ترغب األطراف يف مناقشة ؾباالت الًتكيز احملتملة لتقارير  9ويف إطار البند  - 6

وات. ومن اؼبنتظر أن يقدم االرباد األورويب مقًتحات منقحة بشأن التقييم القادمة اليت تصدر كل أربع سن
اؼبسألة لكي ينظر فيها اعبزء التحضَتي. وإضافًة إىل اؼبوضوع الرئيسي فإن األطراف قد ترغب يف النظر يف تعيُت 

 (.38، الفقرة UNEP/OzL.Pro.27/2رئيس مشارك جديد لفريق التقييم العلمي )انظر 
ك فإنو يف إطار ىذ البند من جدول األعمال قد ترغب األطراف يف النظر يف إضافة عبلوًة على ذل - 7

، التقرير اؼبرحلي، الذي قدمو الفريق وُنشر 1، اجمللد 2015تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
. وتتعلق 2015/أكتوبر تشرين األول 1على بوابة اؼبؤسبر اإللكًتونية لبلجتماع السابع والعشرين لؤلطراف يف 

 إضافة التقرير اؼبرحلي باؼبسائل التنظيمية والتوصيات اؼبضمنة فيها ترد أدناه:
: يوصي فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي دبا يلي لتعزيز قدرتو على توفَت الدعم اؼبطلوب التوصيات - 8

 لؤلطراف، ويقدم اؼبزيد من اؼبعلومات األساسية أدناه:
ًا من الفريق للتحديات اليت تواجو عبنة اػبيارات التقنية للمواد الكيميائية وعبنة اػبيارات إدراك )أ(

التقنية الطبية فإنو يود من األطراف أن تنظر يف تشكيل عبنة خيارات تقنية جديدة واحدة من عبنة اػبيارات 
 مى عبنة اػبيارات التقنية الكيميائية والطبية؛التقنية للمواد الكيميائية وعبنة اػبيارات التقنية الطبية القائمتُت، تس

يعي الفريق أن فًتيت تعيُت الرئيسُت اؼبشاركُت اغباليُت للجنة اػبيارات التقنية للمواد الكيميائية  )ب(
وعبنة اػبيارات التقنية الطبية تنقضيان بإنشاء عبنة خيارت تقنية جديدة. ويوصي الفريق بأن تنظر األطراف يف 

 تيب، وكيشي أوىنيشي وجياقبون زىان  رؤساء مشاركُت للجنة اػبيارات التقنية الكيميائية والطبية تعيُت ىيلُت
 لفًتة ال تتجاوز أربع سنوات؛

يرغب الفريق يف إخطار األطراف بأن الرئيسُت اؼبشاركُت اؼبنتهية واليتانبا للجنة اػبيارات التقنية  )ج(
وافقا على تقدًن الدعم للرؤساء اؼبشاركُت للجنة اػبيارات التقنية الطبية، جوس بونز بونز وأشلي ودكوك، قد 

الكيميائية والطبية اؼبقًتحة حديثًا لفًتة من الوقت، من اؼبتوقع أن تبل  زىاء سنة. ويعتقد الفريق أن إتاحة ىذا 
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وتفادي بعض الدعم للجنة اػبيارات التقنية الكيميائية والطبية اعبديدة سيساعد يف ضمان االنتقال السلس 
 الصعوبات اليت واجهت الرؤساء اؼبشاركُت يف اؼباضي؛

سعى الفريق للحصول على ترشيحات للرئيسُت اؼبشاركُت للجنة اػبيارات التقنية للرغوات اؼبرنة  )د(
والصلبة، لكنو مل يتسلمها بعد. ووفقًا ؼبا ىو مسموح بو دبوجب اختصاصات الفريق، وبعد التشاور مع الطرف 

، يقًتح الفريق تعيُت رئيس مشارك/رئيسُت مشاركُت للجنة اػبيارات التقنية للرغوات اؼبرنة والصلبة من اؼبناسب
داخل ىيئاهتا، كإجراء مؤقت، إىل حُت انعقاد االجتماع الثامن والعشرين لؤلطراف هبدف اؼبساعدة يف إقباح 

. أما فيما يتعلق بالرئيسُت اؼبشاركُت للجنة فًتة االنتقال لرئيسُت مشاركُت جديدين واغبفاظ على استمرار العمل
اػبيارات التقنية الطبية اؼبنتهية واليتانبا فقد وافق الرئيسان اؼبشاركان للجنة اػبيارات التقنية للرغوات اؼبرنة 
 والصلبة اؼبنتهية واليتانبا، بول آشفورد وميغيل كوينتَتو، على تقدًن الدعم للرئيسُت اؼبشاركُت اعبديدين لتلك

 لس لرئيسُت مشاركُت غَت مؤقَّتُت؛اللجنة لفًتة من الوقت للسماح باالنتقال الس
يطلب الفريق إىل األطراف أن تنظر يف إنشاء آلية سبويل دائمة للفريق لكي تبقى جاىزة لتقدًن  )ه(

 اؼبخرجات اليت ربتاج إليها األطراف يف اؼبستقبل.
تشرين الثاني/نوفمبر  5و 4ل الجزء الرفيع المستوى )عرض عام للبنود المتعلقة بجدول أعما -ثالثاً 

5115) 
من  3البند ) التي تصدر كل أربع سنوات 5114لتقييمات عام  ابشأن تجميعهعروض أفرقة التقييم 

 الرفيع المستوى(جدول األعمال المؤقت للجزء 
عن فريق التقييم  الذي يصدر كل أربع سنوات 2014جرى وضع الصيغة النهائية لتجميع تقييم عام  - 9

العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وُنشر التجميع على اؼبوقع الشبكي 
. ويرد موجز للرسائل الرئيسية وأبرز النقاط يف اعبدول 2014تشرين األول/أكتوبر  5ألمانة األوزون بتاريخ 

 )انظر اؼبرفق الثاين(. الذي أعدتو األمانة، دون ربريره رظبياً 
 مسائل تود األمانة توجيو انتباه األطراف إليها -رابعاً 
أيلول/سبتمبر  16ويوم األوزون العالمي في  5115الذكرى السنوية الثالثون التفاقية فيينا في عام  -ألف

5115 
بالذكرى السنوية الثبلثُت  الرقمية وأنشطة توعوية احتفاالً ‘‘ األوزون الثمُت’’نفذت أمانة األوزون ضبلة  - 10

أيلول/سبتمرب وكان  16التفاقية فيينا غبماية طبقة األوزون واليوم الدويل للحفاظ على طبقة األوزن ؽبذا العام يف 
األوزون: كل ما ىو موجود بينك واألشعة ’’مدعمًا بالشعار ‘‘ عامًا من معاعبة األوزون معاً  30’’موضوعها 

 ‘‘.فوق البنفسجية
لت أنشطة التوعية نشر الرسائل ذات الصلة باألوزون ونواتج اغبملة، مثل الفيديوىات، وثبلثة صور ومش - 11

ثبلثية األبعاد، ورسوم متحركة وأدوات شبكية تفاعلية، عرب اؼبوقع الشبكي لؤلمانة والقنوات الرقمية لربنامج األمم 
شخصًا من خبلل ضبلتها على  521 562ىل اؼبتحدة للبيئة واؼبنافذ األخرى. وسبكنت األمانة من الوصول إ
شخصًا عرب برنامج األمم اؼبتحدة  344 292موقع فيسبوك اليت نفذىا اؼبعهد الدويل للتنمية اؼبستدامة وإىل 

أغنية ’’للبيئة واؼبنافذ األخرى للوسائط االجتماعية لؤلمم اؼبتحدة. ويف يوم األوزون ُقدِّم عمل موسيقي بعنوان 
سبثل أحد النواتج الرئيسية للحملة، على اؽبواء مباشرًة من جانب أطفال من مدرسة فورد  ، اليت‘‘األوزون
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االبتدائية وأعضاء فرقة ساوث ديفون الغنائية يف اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أمام حوض 
شرق أفريقيا اؼبركزية للجاز يف مقر  األحياء اؼبائية البحرية الوطٍت، وىو أكرب حوض يف البلد، ومن جانب فرقة

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف كينيا. وشاركت أمانة األوزون أيضًا يف احتفال مدتو يومان بيوم األوزون يف 
الصُت، دبا يف ذلك حلقة دراسية دولية بشأن تكنولوجيات التربيد والتدفئة اػبضراء، وكفاءة استخدام الطاقة، 

 ضافًة إىل احتفال رفيع اؼبستوى.وخفض االنبعاثات، إ
ونظمت األطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونًتيال احتفاالت لتوزيع اعبوائز على أفراد ومنظمات  - 12

عبهودىا يف ضباية طبقة األوزون، ومسابقات فنية للطبلب، وأحداث موسيقية، وحلقات دراسية، وؿباضرات، 
 إضافًة إىل أنشطة أخرى، احتفاالً طات اإلذاعة والتلفاز، وحلقات عمل تدريبية، ومناقشات على ؿب

 . ويبكن االطبلع على التقارير2015بالذكرى السنوية الثبلثُت التفاقية فيينا ويوم األوزون لعام 
 /http://ozone.unep.org/en)واؼبواد اليت قدمتها شىت األطراف على اؼبوقع الشبكي ألمانة األوزون 

30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015). 
 5115تشرين األول/أكتوبر  6 – 4حلقة عمل بشأن رابع كلوريد الكربون، دوبندورف، سويسرا،  -باء

ابع كلوريد الكربون ىو مادة رئيسية من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون وىو كذلك أحد غازات االحتباس ر  - 13
اغبراري الرئيسية. بيد أن تقديرات مصادر وبالوعات ىذا الغاز، على النحو احملدد يف العديد من تقارير فريق 

التقييم العلمي فق مع كمياتو اؼببلحظة ) التكنولوحيا والتقييم االقتصادي ووفق ما أبلغت عنو األطراف، ال تتوا
(. وتشَت األعمال اغبديثة إىل أن تقديرات االنبعاثات وعمر ىذا الغاز زبتلف بشكل  2014الستنفاد األوزون: 
(. وؼبعاعبة ىذه االختبلفات 2014ردة يف أحدث تقييم من جانب فريق التقييم العلمي )اكبَت عن تلك الو 

حل ’’حلقة عمل بعنوان  2015تشرين األول/أكتوبر  6إىل  4خبلل الفًتة من  عقدت يف دوبندورف بسويسرا
وعقدت حلقة العمل، اليت حضرىا خرباء يف ؾبال العلوم إىل جانب اؼبؤسسات ‘‘. لغز رابع كلوريد الكربون

ع للربنامج جية، برعاية مشروع عمليات االسًتاتوسفَت والًتوبوسفَت ودورىا يف اؼبناخ التابو الصناعية والتكنول
العاؼبي لبحوث اؼبناخ. واستضافت حلقَة العمل اؼبختربات الفيدرالية السويسرية لعلوم اؼبواد والتكنولوجيا )إمبا( 
ومشلت اعبهات الراعية ؽبا ـبتربات إمبا، واإلدارة الوطنية للمبلحة اعبوية والفضاء يف الواليات اؼبتحدة األمريكية، 

 والًتوبوسفَت ودورىا يف اؼبناخ، واؼبؤسسة الوطنية السويسرية، وأمانة األوزون. ومشروع عمليات االسًتاتوسفَت 
 والنتائج الرئيسية غبلقة العمل ىي كما يلي: - 14

التقديرات الصناعية اعبديدة اؼبستندة إىل اإلنتاج العاؼبي اؼبعروف من رابع كلوريد الكربون تتوافق  )أ(
ها من جانب األطراف يف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة. ورغم أن تقديرات إىل حد كبَت مع االنبعاثات اؼببل  عن

اإلنتاج اؼببل  عنها لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة دقيقة فإن االنبعاثات العابرة ليست صفرية لكنها يف نفس الوقت 
 ليست كبَتة دبا يكفي لسد االختبلف يف ميزانية رابع كلوريد الكربون؛

ات التنازلية اؼبتسلسلة اؼبستندة إىل القياسات العالية الًتدد واألرضية واعبوية إىل تشَت التقدير  )ب(
 استمرار انبعاثات رابع كلوريد الكربون بكميات كبَتة يف نصف الكرة األرضية الشمايل من اؼبناطق الصناعية؛

وريد الكربون أبطأ تنقيحات أعمار اؼبواد يف احمليطات والًتبة تشَت إىل أن عمليات فقد رابع كل )ج(
فبا تشَت اليو التقديرات السابقة، وىذا يقلص الفجوة بُت القياسات التنازلية والتقديرات التصاعدية لبلنبعاثات 

 القائمة على البيانات اليت أبل  عنها برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛

http://ozone.unep.org/en/%0b30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
http://ozone.unep.org/en/%0b30th-anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015
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عبليد االسطوانية يف استخدمت اؼببلحظات اؼبستندة إىل اؽبواء احملتجز يف اعبليد وعينات ا )د(
  1900إنشاء سجبلت تارىبية زمنية لرابع كلوريد الكربون. ىذه البيانات تظهر أن االنبعاثات الطبيعية قبل عام 

 كانت قليلة.
وأحرزت حلقة العمل تقدمًا كبَتًا يف سد االختبلفات التنازلية والتصاعدية يف ميزانية رابع كلوريد  - 15

تقريباً.  2016ير كامل عن حلقة العمل وسَُتسل إىل األطراف يف حزيران/يونيو الكربون. وهبري صياغة تقر 
 وسيشتمل التقرير على حبوث جديدة قدمت يف حلقة العمل إضافًة إىل النتائج الرئيسية وتوصيات البحوث.
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 األولالمرفق 

إضافية عن معلومات  بشأن 56/9فرقة العمل المعنية بالمقرر المستكمل لتقرير للموجز تنفيذي 
 (1)بدائل المواد المستنفدة لألوزون

 مقدمة -1تنفيذي الموجز ال
  معلومات مستكملة من فريق التكنولوجيا ىذا  2015أيلول/سبتمرب  تقرير يقدم 26/9استجابة للمقرر

 والتقييم االقتصادي للمعلومات عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون اؼبدرجة يف التقرير الصادر يف
ويقدم ىذا التقرير معلومات مستكملة تراعي الباراميًتات  .26/9بشأن اؼبقرر  2015/يونيو حزيران

احملددة الواردة يف ىذا اؼبقرر بالنسبة ؼبختلف القطاعات والقطاعات الفرعية. ونظرًا ألن ىذه الباراميًتات 
وجيا والتقييم االقتصادي (، فقد اتبع فريق التكنول25/5و 24/7فباثلة لباراميًتات اؼبقررين السابقُت )

نفس النهج األسلويب، الذي ال يفًتض بالضرورة وجود عتبة كمية أو أنبية لباراميًت مقارنة بغَته من 
 الباراميًتات.

  ومع الًتكيز بشكل خاص على قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، خصوصًا الطلب اؼبذىل واؼبتزايد على ىذه
وما ينتج عن ذلك من زيادة يف الطلب على اؼبربدات، فإن  5ؼبادة اؼبعدات يف األطراف العاملة دبوجب ا

التقرير يقدم أيضًا دراسة إضافية للمواضيع ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة وبرامج االختبارات 
اؼبستمرة اؼبتعلقة جبدوى اػبيارات اليت تتميز بالبفاض القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي يف ظروف 

رة العالية. ومن اؼبهم التأكيد على أن القرارات اؼبتعلقة باختيار التكنولوجيات البديلة يبكن درجات اغبرا
أن تتفاوت اعتمادًا على القطاع اؼبعٍت كما أن النتائج يبكن أن تكون ـبتلفة جدًا حىت داخل القطاع 

يتخذ لكل حالة على  نفسو اعتمادًا على الظروف احمللية. ولذلك فإن االختيار النهائي للبديل هبب أن
 حدة.

 تصورات منقحة لتفادي اؼبربدات ذات القدرة العالية اؼبستكمل ىذا  2015أيلول/سبتمرب تقرير  يقدم
بشأن القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي للبدائل  ؿبدثةعلى إحداث االحًتار العاؼبي وإدراج افًتاضات 

(، وطول فًتة 2025مقابل  2020)  التحول خ بدايةتاري تأثَت كيفية  اليت ستستخدم، كما أنو ينظر يف
 عمليات ومن األرجح أن ربدث سنة( على اؼبناخ وعلى التكلفة العامة. 12سنوات مقابل  6التحول )

أكثر فعالية من حيث الكلفة. وتكون  وأن تكونمع عمليات التطوير  متزامنةتكنولوجي ال تحولال
اليت تتفادى  تصنيع معدات التربيد وتكييف اؽبواء نفيذ خياراتمستوى مع التبكَت يف تأقل يف  التكاليف

فًتة  تأخَت أنو يف حالة إىل تتحليبلالشَت تالقدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي. و  اؼبربدات ذات
 التحول وما أن يتمتزداد.  سوففإن اآلثار اؼبناخية والتكاليف العامة  أو سبديدىا أو االثنُت معاً  التحول
التحول  ومن شأن .التمديدفًتة طوال احتياجات الصيانة اؼبستمرة ب مرتبطةالتكاليف الزائدة  ستكون
التقليل إىل أدىن حد فبكن من و  زبفيض التكاليف العامة إىلأن يؤدي  سواء اؼببكر أو السريع الصناعي

 اآلثار اؼبناخية.

                                                           

 مل ربرر األمانة ىذه الوثيقة بصورة رظبية.(  1)
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  ًعن البدائل  إضافية جديدةًا معلومات أيضاؼبستكمل ىذا  2015أيلول/سبتمرب تقرير  يقدم ،وأخَتا
فيما ىبص قطاع اغبماية من اغبرائق وأجهزة االستنشاق باعبرعات  25/5اؼبدرجة يف تقرير اؼبقرر السابق 

 اؼبقننة وقطاعات اؽبباء اعبوي الطيب وغَت الطيب.

 وجز اؼب م األجزاء منالنقاط الرئيسية يف ىذا التقرير بينما تقد 2تنفيذي الوجز من اؼب يقدم اعبزء التايل
تفاصيل إضافية عن ىذه النقاط وموجزات تقنية للفصول الرئيسية يف  9تنفيذي الوجز اؼبإىل  3تنفيذي ال

  التقرير.
 النقاط الرئيسية -5تنفيذي الموجز ال
 :مت اغبصول على معلومات جديدة عن خيارات اؼبربدات اؼبوجودة من تقييمات  خيارات المبردات

 اؼبعلومات اؼبستكملة ما يلي: لاإلضافية. وتشمنشورات التقارير واؼب

  من اؼبوائع قيد الدراسة الختبارىا يف برامج االختبارات الصناعية أو اقًتاح  70معلومات عن
 إدراجها يف اؼبعايَت، مع التأكيد على قطاعي التربيد التجاري وتكييف اؽبواء الثابت الفرعيُت.

  اؼبائة من منتجات اؼبربدات احمللية اعبديدة ستستخدم  يف 75فإن زىاء  2020وحبلول عام
 .HC-600aاؼبركب 

 ثاين أكسيد الكربونأنظمة  تكاليف ىناك البفاض يف يف أنظمة التربيد باحملبلت التجارية الكبَتة 
 . وىناك مبو قوي مستمر

  هبري إضفاء الطابع التجاري على أنظمة تكييف اؽبواء اعبدارية اليت تستخدم اؼبركبHFC-32  يف
يف  HC-290إىل اؼبركب  HCFC-22اليابان والبلدان األخرى. وهبري ربويل إنتاج معدات اؼبركب 

 ىبضع الختبارات يف ىذا البلد. HFC-161الصُت كما أن اؼبركب 
 تتضمن السيناريوىات اؼبنقحة يف ىذا التقرير  :بشأن التبريد وتكييف الهواء السيناريوىات المنقحة

ثار فًتة وربليبًل آل ،ستخدمالعاؼبي للبدائل اليت ستُ االحًتار ة بشأن القدرة على إحداث افًتاضات جديد
 .التحول للتصنيع اعبديد

  (.5) البداية يف بلدان أطراف اؼبادة  2020: ربول التصنيع اعبديد حبلول 3سيناريو التخفيف 

  قطاع تكييف اؽبواء الثابتمع تأخَت التحول يف  3فباثل لسيناريو التخفيف  :4سيناريو التخفيف 
 .2025إىل 

  (.5) البداية يف بلدان أطراف اؼبادة  2025: ربول التصنيع اعبديد حبلول 5سيناريو التخفيف 

 العاؼبي لعام  جنتا ئلأفضل تقدير ل وقد جرى التدقيق يف سيناريوىات قطاع التكييف وتربيد اؽبواء مقابل
ربعة الرئيسية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية األ 2015

 العاؼبي اليت تستخدم يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء.
  ووفقًا لسيناريو العمل اؼبعتاد فإن التوقعات تشَت إىل إنو ستكون ىناك زيادة كبَتة يف الطلب على

يد وتكييف اؽبواء )أي زيادة يف قطاع الترب  2030و 2015مركبات الكربون اؽبيدروفلورية بُت عامي 
، وبصورة رئيسية يف قطاع تكييف اؽبواء 5يف اؼبائة يف األطراف العاملة دبوجب اؼبادة  300إضافية قدرىا 

 الثابت(.
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  سنوات إىل  6من  3-)أنظر سيناريو التخفيف اآلثار اؼبناخية ازدادت كلما كانت فًتة التحول أطولو
 .احتياجات الصيانة ستمرارالعامة نتيجة االتكاليف و  سنة( 12

 3-ويفًتض سيناريو التخفيف والتكاليف العامة أكرب. وكلما تأخرت بداية التحول كانت اآلثار اؼبناخية 
أن يبدأ  5-، ويفًتض سيناريو التخفيف 2020يف عام  أن يبدأ التحول يف صبيع القطاعات الفرعية

تقدير الطلب اؼبتكامل الكلي على مركبات  ومن حيث اآلثار اؼبناخية الشاملة مت .2025التحول يف 
راف العاملة دبوجب يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء يف األط يف صبيع السيناريوىات الكربون اؽبيدروفلورية

 . وكانت القيم التقريبية كما يلي:2030إىل  2020خبلل الفًتة من عام  5اؼبادة 

 :أكسيد الكربون اؼبكافئ طن مًتي من ثاين 16 000 سيناريو العمل اؼبعتاد 
 طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ 6 500  :3-سيناريو التخفيف 
 طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ 9 800 :4-سيناريو التخفيف 
 طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ 12 000 :5-سيناريو التخفيف 

 تقدر دبا يلي: 5 بلدان أطراف اؼبادة تقديرات ؾبموع تكاليف التحول الصناعي وحدة يف 
 مليون دوالر 310 ± 2 300 :3-سيناريو التخفيف 

 مليون دوالر 370 ± 3 010 :4-فسيناريو التخفي 

 مليون دوالر 430 ± 3 220 :5-فسيناريو التخفي 

  سنوات بالنسبة لسيناريو  3مليون دوالر كل فًتة  60-40وتشكل الصيانة تكاليف إضافية تقدر بنحو
 .5- سنوات بالنسبة لسيناريو التخفيف 3مليون دوالر كل فًتة  150- 100؛ وما بُت 3-لتخفيف ا

 وىي  3-تكاليف التحول لعمليات التصنيع اعبديدة يف سيناريو التخفيف نسبة التقديرات إىل أن وتشَت(
يف اؼبائة  78تساوي  5يف األطراف العاملة دبوجب اؼبادة ( 5-إىل حد ما نفسها يف سيناريو التخفيف 

يف اؼبائة  11و يف اؼبائة لقطاع التربيد التجاري، الصناعي وتربيد النقل 7و لقطاع تكييف اؽبواء الثابت،
 .لقطاع تكييف اؽبواء اؼبتنقل

 :إن تصميم اؼبعدات اليت ستعمل يف ظروف درجات اغبرارة  ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية
فادي ظروف التشغيل القاسية، واليت ستعقد من عملية الوفاء باؼبعايَت العالية وبتاج إىل عناية خاصة لت

اؼبربدات اؼبتاحة اؼبناسبة لبلستخدام يف ب اػباصةوالقيود  اؼبيزاتالدنيا. ويقدم ىذا التقرير تفاصيل عن 
م أربعة مشاريع اختبار منفصلة أداء اؼبربدات يف ظروف ت اغبرارة احمليطة العالية. وتقيظروف درجا

 .2015تكون اؼبعلومات متوفرة إال يف أواخر عام  والرجات اغبرارة احمليطة العالية. د

 حىت  :ةالحماية من الحرائق، أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، االيروصوالت الطبية وغير الطبي
اغبرائق  يف ظل التحول إىل اؽبالونات الذي هبري اآلن بقوة يف الًتكيبات اعبديدة يف أجهزة اغبماية من

)باستثناء الطائرات اؼبدنية(، فإن من اؼبتوقع أن يكون ىناك اعتماد إىل حد ما على اغبلول من مركبات 
حداث االحًتار العاؼبي يف اؼبستقبل اؼبنظور. وباؼبثل فإنو إالكربون اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على 

تفادي أجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة احملتوية على من غَت اجملدي تقنياً أو اقتصادياً يف الوقت اغبايل 
مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، رغم توفر فئات األدوية يف أجهزة االستنشاق اليت ربتوي على مسحوق 
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ىو  ةوالتقني االيروصوالت غَت الطبيةجاف. ورغم أن استهبلك مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف قطاع 
إال أن العوامل الدافعة واؼبذيبات ذات  الرغاويو عد قطاعي التربيد وتكييف اؽبواء ثالث أكرب استهبلك ب

اؼبغايرة ’’القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي متوفرة ذباريًا وعلى نطاق واسع كما أن البدائل 
 متوفرة ذبارياً عندما تكون مناسبة للغرض.‘‘ النوع

مواد المستنفدة لألوزون في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء حالة بدائل ال -3تنفيذي الموجز ال
 والمضخات الحرارية

  مل تتغَت خيارات استبدال اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون واؼبربدات ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار
 2014/أكتوبر يف تشرين األول 25/5العاؼبي منذ وضع الصيغة النهائية لتقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر 

. وعلى الرغم من ذلك مت اغبصول على 26/9فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ل )اؼبستكمل( تقريرالواكتمال 
معلومات جديدة عن ىذه اػبيارات اؼبتاحة من جانب األطراف ومن تقييمات التقارير اإلضافية 

 واؼبنشورات.

 اإلشارة إىل اؼبعلومات اؼبستكملة التالية: وباختصار فإنو خبلل الفًتة اؼبتاحة لوضع ىذا التقرير سبت 

  مائع قيد الدراسة الختبارىا ضمن برامج االختبارات الصناعية أو  70ترد معلومات عن
التدفئة والتربيد وتكييف اؽبواء األمريكيُت والتوحيد القياسي صبعية مهندسي إلدراجها يف معايَت 

مائع داخل يف برامج  11ورة حديثًا لعدد ، دبا يف ذلك البيانات الثَتمودينامية اؼبنش817
من ىذه اؼبربدات  5االختبارات يف ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية )حيث اقًتح أن ربل 

 .(((R-410Aمنها ؿبل اؼبركب  6، وأن ربل ((HCFC-22ؿبل اؼبركب 

  استمر إجراء أنشطة التجارب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية غَت اؼبشبعة(HFOs)  واؼبزائج
 احملتوية على ىذه اؼبركبات يف الكثَت من الشركات واؼبختربات اؼبستقلة واعبهات اؼبصنعة للنظم.

 .وهبري تطبيق برامج اختبارات خاصة مع الًتكيز على ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية 

 امة.وضعت لبعض اؼبربدات أرقام كما أن تركيبها الكيميائي أصبح متاحاً اآلن للع 

  اؽبواء فإن النقاط الرئيسية تتمثل فيما يلي: وتكييفوفيما يتعلق بتطبيقات التربيد 

o :2020مل تظهر بدائل جديدة للمواد اؼبستنفدة لؤلوزون. وحبلول عام  التبريد الداخلي 
 .HC-600aيف اؼبائة من اؼبنتجات اعبديدة اؼبركب  75فإن من اؼبتوقع أن يستخدم زىاء 

o  مل تظهر بدائل جديدة للمواد اؼبستنفدة لؤلوزون. وهبري استخدام  ي:التبريد التجار
اؽبيدروكربونات يف وحدات التكثيف للقدرات األقل، أما يف نظم التربيد داخل احملبلت 
التجارية الكبَتة فيوجد تأكيد على وجود مبو قوي يف نظم ثاين أكسيد الكربون، وتوجد 

 ام ثاين أكسيد الكربون ىي يف تناقص.معلومات متاحة تشَت إىل أن تكاليف نظ

o :من اؼبتوقع أن تؤدي اؼبزائج احملتوية على مركبات الكربون  تبريد وسائل النقل
اؽبيدروفلورية دورًا يف عمليات اإلصبلح والنظم اعبديدة، وهبري بصورة أكرب تطبيق النظم 

 غَت التقليدية.
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o :ة تكييف اؽبواء اعبدارية اليت هبري إضفاء الطابع التجاري على أنظم مكيفات الهواء
يف اليابان والبلدان األخرى. وهبري أيضًا اقًتاح استخدام  HFC-32تستخدم اؼبركب 

ؾبموعة كبَتة من اؼبزائج احملتوية على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية غَت اؼبشبعة. وكانت 
وأسًتاليا، متوفرة يف أوروبا  HC-290وحدات التكييف اعبدارية اليت تستخدم اؼبركب 

 HCFC-22نتاجها يف اؽبند. وهبري ربويل قدرات انتاج اؼبعدات العاملة باؼبركب إوهبري 
هبري اختباره  HFC-161يف الصُت كما أن اؼبركب  HC-290إىل معدات عاملة باؼبركب 

 يف ىذا البلد.

o :تبار تبل  اؼبؤسسات الصناعية حاليًا عن اؼبزيد من بيانات االخ تكييف الهواء المتنقل
 .R-445Aاليت تتعلق باؼبركب 

 سيناريو العمل المعتاد وسيناريوىات طلب التخفيف - 4 تنفيذيالموجز ال

  ؼبختلف سيناريوىات تفادي البدائل ذات القدرة العالية على إحداث  تقييمإجراء  25/5طلب اؼبقرر
لتابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االحًتار العاؼبي للمواد اؼبستنفدة لؤلوزون، كما أن تقرير فرقة العمل، ا

االقتصادي، الذي استجاب لذلك اؼبقرر قدم توقعات الستخدامات مركبات الكربون اؽبيدروفلورية ذات 
القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي ضمن سيناريو العمل اؼبعتاد وسيناريوىُت من سيناريوىات 

 الرغاوىوقطاع (، لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء 2-لتخفيف وسيناريو ا 1-التخفيف  والتخفيف )سيناري
 1واألطراف العاملة دبوجبها. ويفًتض سيناريو التخفيف  5يف األطراف غَت العاملة دبوجب اؼبادة 

من استخدامات اؼبواد ذات  2020أنو سيتم إكمال التخلص التدرهبي يف عام  2سيناريو التخفيف و 
حًتار العاؼبي يف عمليات التصنيع ؼبعظم القطاعات الفرعية للتربيد القدرة العالية على إحداث اال

ليست على علم بأي توافق تقٍت مهم يتطلب إجراء  26/9وتكييف اؽبواء. إن فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر 
تنقيح كامل للباراميًتات يف ىذه السيناريوىات. بيد أن الفرقة نقحت السيناريوىات اػباصة بقطاع 

 وتكييف اؽبواء وأدرجت فيها االفًتاضات اعبديدة التالية:التربيد 
 على إحداث  قدرات معينة على إحداث االحًتار العاؼبي ؼبربدات معينة ذات قدرات منخفضة

 جملموعة مزائج مربدات 300قدرة متوسطة على إحداث االحًتار العاؼبي قدرىا االحًتار العاؼبي و 
 ؛يتوقع استعمال عدد منها العاؼبي ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار

  سنوات  6، و5سنوات لؤلطراف غَت العاملة دبوجب اؼبادة  3فًتات ربول صناعي قدرىا
 لؤلطراف العاملة دبوجبها؛

  وتأخَت التحول الصناعي 3 -التخفيف  يشكل سيناريول 2020يبدأ يف عام  الذيالتحول ،
ويبحث  جديد. 5- يناريو زبفيفلتشكيل س 2025حيت عام  القطاعات الفرعية عبميع

التأخَت اؼبعُت يف التحول الصناعي يف قطاع التربيد الثابت ويبكن اعتباره  4-سيناريو التخفيف 
 .‘‘وسيط’’سيناريو 

  من حيث اؼببدأ لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء فقط( عند إعداد ىذا التقرير مت تدقيق ىذه السيناريوىات(
مقابل بيانات إنتاج مركبات الكربون اؽبيدروفلورية التقديرية اغبالية اليت أصبحت متاحة يف أيار/مايو 

وترد يف اعبدول أدناه التقديرات لعام  (.26/9)تقرير حزيران/يونيو لفريق العمل اؼبعٍت باؼبقرر  2015



UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1 

13 

، ويشَت اعبدول إىل (2)اؽبيدروفلورية األربعة الرئيسيةتاج العاؼبي من مركبات الكربون اػباصة باإلن 2015
 كيلوطن.  475 قيمة حدية عليا للمجاميع اؼبدؾبة قدرىا زىاء

 
 
 
 
 

 

 

  يظهر سيناريو العمل اؼبعتاد اؼبنقح نسبة مبو قدرىا  2030-2015سيناريو العمل اؼبعتاد: خبلل الفًتة
حًتار يف اؼبائة يف الطلب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث اال 50

يف اؼبائة يف األطراف  300 تقدر بقرابة ال مبو ، ونسبة5العاؼبي يف األطراف غَت العاملة دبوجب اؼبادة 
العاملة دبوجب ىذه اؼبادة، خصوصًا يف قطاعي تكييف اؽبواء الثابت والتربيد التجاري الفرعيُت، حيث 

الكربون  الطلب الكلي على مركبات يظل قطاع تكييف اؽبواء الثابت الفرعي ىو القطاع األىم يف ربديد
كيلوطن  510 اؽبيدروفلورية األربعة الرئيسية. ومن واقع اغبسابات ُوجد أن الطلب الكلي ىو يف حدود

 من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية األربعة الرئيسية. 2015لعام 
  طلب على مركبات اؼبتوقع، يف ظل سيناريو العمل اؼبعتاد، أن يرتفع ال منفإن  2030وحبلول عام

الكربون اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، 
مرة مقارنًة بالطلب على ىذه اؼبركبات يف  30إىل  25معربًا عنو دبكايف ثاين أكسيد الكربون، دبقدار 

 .الرغاويقطاع 
 ديد الطلب اؼبتكامل الكلي من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف ومن حيث األثر اؼبناخي الشامل مت رب

 . والقيم التقريبية ىي كما يلي:2030-2020خبلل الفًتة  5األطراف العاملة دبوجب اؼبادة 
 :طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ 16 000 سيناريو العمل اؼبعتاد 
 أي خبفض د الكربون اؼبكافئ، طن مًتي من ثاين أكسي 6 500 :3-سيناريو التخفيف

 (.2030-2020) العمل اؼبعتاد وسينارييف اؼبائة عن  60قدره 
 طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ، أي خبفض  9 800 :4-سيناريو التخفيف

 (.2030-2020) العمل اؼبعتاد وسينارييف اؼبائة عن  40قدره 

                                                           

 ىذه ىي مركبات الكربون اؽبيدروفلورية األربعة الرئيسية اؼبستخدمة يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء؛ ويستخدم اؼبربد(  2)
HFC-134a .أيضاً يف الرغوات وأجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة، وأنواع اؽبباء اعبوي 

العاؼبي من مركبات الكربون  لئلنتاج أفضل التقديرات اؼبادة الكيميائية 
 )كيلوطن( 2015اؽبيدروفلورية يف 

 94 (HFC-32) اؼبركب
 130 (HFC-125) اؼبركب
 223 (HFC-134a) اؼبركب
 28 (HFC-143a) اؼبركب
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 أي خبفض قدره يد الكربون اؼبكافئ، طن مًتي من ثاين أكس 12 000 :5-سيناريو التخفيف
 (.2030-2020) العمل اؼبعتاد وسينارييف اؼبائة عن  30

بالنسبة لسيناريوىات التخفيف الثبلثة ىذه يبكن حساب نسب مئوية ـبتلفة )ػبفض سيناريو العمل اؼبعتاد( 
 .(2030-2020لفًتات زمنية ـبتلفة )ليس فقط للفًتة 

 على  عبميع األطراف ولكنهما يركزان 5 -ف اريو التخفيسينو  3-التخفيف  سيناريو يقدم
 :5الطلب يف األطراف العاملة دبوجب اؼبادة 

 إىل خفض كبَت يف الطلب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية ذات  3 -ويقود سيناريو التخفيف
نو يعاجل صبيع القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي مقارنًة بسيناريو العمل اؼبعتاد نظرًا أل

. 2020حبلول عام  وتكييف اؽبواء للتربيد الفرعية قطاعاتالعمليات التحول الصناعي يف صبيع 
ومع اػبفض التدرهبي يف عمليات التصنيع اليت تستخدم فيها اؼبربدات ذات القدرة العالية على 

تكييف اؽبواء ي لالفرعقطاع الإحداث االحًتار العاؼبي فإن طلبات الصيانة تصبح سائدة. ووبدد 
 الطلب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية.  الثابت

  يع القطاعات الفرعية، دبا يف ذلك يف صب عملية التحول الصناعي 5 -التخفيف  سيناريوويؤخر
، ولذلك فإن الطلب 2025إىل  2020يف قطاع تكييف اؽبواء الثابت السريع التوسع من عام 

. 2025ورية يرتفع يف البداية لكنو ينخفض بعد ذلك حبلول عام على مركبات الكربون اؽبيدروفل
مقارنًة بسيناريو  كثَتاً ونتيجًة لذلك ترتفع طلبات الصيانة بشكل كبَت وتستمر لفًتة أطول  

لتربيد وتكييف رعية لالفلقطاعات افًتات ربول  5 -. ويؤجل سيناريو التخفيف3 -التخفيف
 ة ذات الصلة نتيجًة لذلك.ويظهر تأثَت احتياجات الصيان اؽبواء

  ىي أيضاً ذات أنبية: التاليةالنقاط 
 عند اؼبقارنة 2030يف اؼبائة يف عام  80خفض بنسبة تقارب  3 - فينتج عن سيناريو التخفي ،

طن مًتي من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ.  400مستوى  ينخفض إىلبسيناريو العمل اؼبعتاد، 
طن مًتي من  2 030، اػبفض الكلي ىو زىاء 2030لعام  )يف حالة سيناريو العمل اؼبعتاد
 ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ(.

 2025تكييف اؽبواء الثابت إىل العام  ا فيها قطاعدبالقطاعات  صبيع وبتغيَت بداية التحول يف 
فإن اػبفض يف الطلب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية  5 -ف ضمن سيناريو التخفي
طن مًتي من ثاين أكسيد  1 200نتو بسيناريو العمل اؼبعتاد، إىل زىاء ينخفض، عند مقار 

طن مًتى من ثاين أكسيد الكربون اؼبكافئ يف  850دبستوى  2030الكربون اؼبكافئ يف عام 
طن  1 600، حيث يزيد التخفيض زيادة طفيفة عن  أعبله 3بسيناريو التخفيف  )قارن السنة

 (.افئمًتى من ثاين أكسيد الكربون اؼبك
 إىل زيادة كبَتة  تكييف اؽبواء الثابتالسائد للقطاع ل وخصوصاً  فًتة التحول يؤدي تأخَت وسبديد

تأخَت  لتأثَت إىل حد ما، غَت أنالتأثَت معتداًل  سيكون 2025عام يف التأثَت اؼبناخي. وحىت 
 . وما بعده( 2030-2025) لؤلجل األطول سيكون كبَتاً  فًتات التحول
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 الطلب والمنافع والتكاليف - 5 فيذيتنالموجز ال

  يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء يف األطراف للتحول من واقع اغبسابات الشاملة  التكاليفُحددت
 5. وقد اتضح أن الطلب الكلي احملدد لؤلطراف غَت العاملة دبوجب اؼبادة 5العاملة دبوجب اؼبادة 

من اؼبتوقع استناداً  إىل حد ما يد وتكييف اؽبواء، أعلىواألطراف العاملة دبوجبها، فيما ىبص قطاع الترب 
لتكييف اؽبواء الثابت قد  وبالنسبة إىل التقديرات اؼبتاحة حاليًا إلنتاج مركبات الكربون اؽبيدروفلورية.

 معُت على تقديرات التكاليف. يكون ؽبذا تأثَت
 2020روفلورية اؼبقدرة لعام ، فإن كميات مركبات الكربون اؽبيد3 -وفيما ىبص سيناريو التخفيف 

اعتربت مساوية لكميات ىذه اؼبركبات يف عمليات التصنيع اعبديدة اليت ربتاج إىل التحول. ويبكن 
سنة، وال ينتج عن طول أو قصر فًتة التحول فرقًا فيما يتعلق  12إىل  6مبذجة التحول خبلل فًتة 

ول سيكون ؽبا تأثَتات كبَتة على الكميات البلزمة بالكميات الكلية اليت سيتم ربويلها. بيد أن فًتة التح
دوالر  7-4للصيانة. وتتفاوت التقديرات للتحول بدوالرات الواليات اؼبتحدة لكل كيلوغرام من 

دوالر لقطاع تكييف اؽبواء الثابت. وتستند  13-11للتجميع اؼبيداين يف قطاع التربيد التجاري، إىل 
حيث يقدر  ات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبيصبيع عمليات التحول إىل مربدات ذ
. وفيما ىبص تكاليف 300خبلئط ىذه اؼبربدات  لعدد من متوسط قدرة إحداث االحًتار العاؼبي

يف اؼبائة منها ستكون لقطاع  78التحول يف عمليات التصنيع اعبديدة فإن التقديرات تشَت إىل أن نسبة 
يف اؼبائة  11ؼبائة للتربيد التجاري والصناعي وتربيد وسائل النقل، ويف ا 7تكييف اؽبواء الثابت، و

 .5بالنسبة عبميع أطراف اؼبادة  لتكييف اؽبواء اؼبتنقل
  :وتقدر التكاليف الكلية احملسوبة للتحول الصناعي يف األطراف العاملة تكاليف التحول الصناعي فقط

 كما يلي:  5دبوجب اؼبادة 

 مليون دوالر 310±2 300 3- سيناريو التخفيف
 مليون دوالر 370±3 010 4- سيناريو التخفيف
 مليون دوالر 430±3 220 5- سيناريو التخفيف

 بناء  يبكن أن تقدر تكاليف زبفيض الطلب من خبلل الطلب على الصيانة :التكاليف اإلضافية للصيانة
 التجربة اغبالية قديرات على)وما بعدىا(. وتستند الت 2030-2010التقديرات اؼبوضوعة للفًتة  على

 دوالر لتخفيض الكيلوغرام الواحد.  475مبل   وعلى أساس
 فإن الكميات اؼبطلوبة للصيانة ىي يف ، مع التبكَت يف التحول،  3 -وفيما ىبص سيناريو التخفيف

. وتنخفض الكميات بشكل كبَت بُت عامي 2030-2020كيلوطن خبلل الفًتة   200-100حدود 
نتيجة غبقيقة أن اؼبعدات ستكون قد وصلت إىل هناية فًتة صبلحيتها. وعلى افًتاض ، 2030و 2025

ذات القدرات العالية على  كيلوطن من استهبلك مركبات الكربون اؽبيدروفلورية  60-40أن ىناك 
يبكن زبفيضها يف قطاع الصيانة، وىي موزعة على فًتات الثبلث سنوات األربعة  إحداث االحًتار العاؼبي

اليات اؼبتحدة لكل مليون دوالر من دوالرات الو  60-40خَتة، فإن ذلك سيتضمن تكاليف قدرىا األ
 سنوات. 3فًتة 

 التخفيضات  فإن تكاليف ،2025، ومع تأخَت التحول حىت 5-وفيما ىبص سيناريو التخفيف
 مليون دوالر لفًتة الثبلث سنوات. 150-100)الضرورية( يف قطاع الصيانة سًتتفع إىل 
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 اعتبارات ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية - 6تنفيذي الموجز ال
  .يقدم تعريف ؼبناطق درجات اغبرارة، دبا يف ذلك درجات اغبرارة احمليطة العالية، حسب تعريف أشراي

عن ذلك  وفضبلً  وتعرض خريطة للعامل ربدد اؼبناطق الواقعة يف نطاقات معينة حسب درجات اغبرارة.
خيارات إضافية لكيفية تعريف درجات اغبرارة احمليطة العالية واؼبناطق ذات درجات  ستجرى دراسات
 .دراسة ىذه بالتفصيل مستقببلً  ، ويبكنةاغبرارة احمليطة العالي

  إن تصميم اؼبعدات للعمل يف ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية وبتاج إىل عناية خاصة لتفادي
واالقًتاب من درجة اغبرارة اغبرجة لكل نوع من أنواع اؼبربدات اؼبزمع  درجات حرارة التكثيف العالية جداً 

استخدامها هبدف الوفاء باؼبعايَت الدنيا لؤلداء يف ؾبال الطاقة. وىناك مسائل أخرى يتعُت أيضًا أخذىا 
 يف االعتبار منها السبلمة ونوعية شحنة اؼبربد.

  ارة احمليطة العالية منذ نشر تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ومل تتغَت ؾبموعة اؼبربدات اؼبناسبة لدرجات اغبر
. وأجريت حبوث وتقييمات إضافية ؽبذه اؼبربدات يف درجات 2014يف تشرين األول/أكتوبر  25/5

حرارة ؿبيطة عالية، مثبًل من خبلل مشروع حديث نفذتو وزارة الطاقة يف الواليات اؼبتحدة، ومشروع 
لتعزيز استخدام اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث  للبيئة/اليونيدو برنامج األمم اؼبتحدة

، ومبادرة معهد تكييف اؽبواء والتدفئة والتربيد اؼبتمثلة يف مصر االحًتار العاؼبي يف صناعة تكييف اؽبواء
 اػباصة بظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية. 2 -يف برنامج تقييم اؼبربدات البديلة 

  ل إقباز اؼبشاريع اؼبشار إليها ىو كما يلي:وجدو 
 خريف 2 - مبادرة معهد تكييف اؽبواء والتدفئة والتربيد اؼبتمثلة يف برنامج تقييم اؼبربدات البديلة :

 ؛2015عام 
  التقرير النهائي 2015سبوز/يوليو  -مشروع وزارة الطاقة يف الواليات اؼبتحدة: التقرير األويل ،- 

 ؛2015ر تشرين األول/أكتوب
  مشروع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/اليونيدو لتعزيز استخدام اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على

: إحداث االحًتار العاؼبي يف صناعة تكييف اؽبواء بالبلدان اليت تتميز بدرجات حرارة ؿبيطة عالية
 ؛2015الربع الرابع من عام 

 لتعزيز استخدام اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على  دومشروع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/اليوني
 .2016يف مصر: يف وقت مبكر من عام  إحداث االحًتار العاؼبي يف صناعة تكييف اؽبواء

  ويتضمن ىذا التقرير تفاصيل عن اؼبزايا والقيود على استخدام اؼبربدات اؼبتاحة اؼبناسبة لبلستخدام يف
 لية وتُناقش كما يلي:ظروف درجات اغبرارة احمليطة العا

 اؼبربدات  :فيما يخص مكيفات الهواءR-407Cو ،R-410A، وHFC-32و ،HC-290، وHC-

 HFC-1234yfومل يُنظر جبدية يف استخدام اؼبربد  .R-444Bو، R-447AوR-446A و، 1270
يف مكيفات اؽبواء نظرًا ألن سعتهما اغبجمية منخفضة، فبا يستلزم  HFC-1234ze(E)خصوصًا 

 دام أنظمة أضخم مع أسعار متوقعة عالية للمربدات.استخ
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 اؼبربدات  :فيما يخص أجهزة التبريدR-447A وR-410Aو ،R-717و ،R-718و ،HCFC-

1233zd(E).  وال يناسب استخدام اؼبربدR-744  اؼبناخات اليت تتميز بدرجات اغبرارة العالية
 بسبب ارتفاع تكلفتو.

 اؼبتعلقة بنظم التربيد يف ظروف درجات اغبرارة احمليطة  اؼبسائل :فيما يخص التبريد التجاري
العالية فباثلة للمسائل اؼبتعلقة بنظم تكييف اؽبواء، حيث تزداد درجات حرارة تصريف الضاغط 
مع ارتفاع درجات اغبرارة احمليطة ودرجات حرارة التكثيف فبا يؤدي إىل احتمال حدوث مشاكل 

وعلى نقيض تكييف اؽبواء فإن تطبيقات التربيد زبضع بالفعل  تتعلق باؼبوثوقية والبفاض الكفاءة.
لدرجات تصريف عالية وتستخدم أساليب خفض مثل سوائل الضاغط أو حقن البخار لتعزيز 

 األداء واؼبوثوقية.
 الحماية من الحرائق - 7تنفيذي الموجز ال

 ي عملية معقدة وتحتاج إن عملية تقييم وتأىيل عوامل الحماية من الحرائق الجديدة لالستخدام ى
للكثير من الوقت، كما أنها محددة االستخدام. ورغم أن التخلص التدريجي من المواد المستنفدة 
لألوزون في ىذا القطاع يجري على قدم وساق إال أنو سيكون ىناك اعتماد إلى حد ما على 

لى إحداث االحترار الحلول القائمة على مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية ع
العالمي في المستقبل المنظور. وىناك تحسن مستمر في مراقبة االنبعاثات التي يمكن تفاديها مما 

 .ل إلى أدنى حد ممكن من اآلثارليق
  ووصلت مادتان كيميائيتان ؼبرحلة متقدمة من االختبارات والتطوير وقد ُتسوق ذباريًا كعوامل إلطفاء

ن غَت اؼبتوقع أن تؤثر درجات اغبرارة احمليطة العالية أو الكثافة اغبضرية العالية اغبرائق يف اؼبستقبل. وم
 على استيعاب السوق ؽباتُت اؼبادتُت. واؼبادتان الكيميائيتان نبا:

  اؼبادةFK-6-1-14 
 2- ثالث فلوريد الربوبُت  -3،3،3-بروميد(2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene) 

  31النهائي ؼبنظمة الطَتان اؼبدين الدويل )إيكاو( وىو ؼبوعد اول الوفاء بايبلحظ أن الطَتان اؼبدين وب
اؼبتمثل يف استبدال أجهزة إطفاء اغبرائق اليدوية احملمولة العاملة باؽبالونات  2016كانون األول/ديسمرب 
تسويق . وقد اكتملت العملية التنظيمية البلزمة للتاريفلوروبروبُت-3،3،3-برومو-2من خبلل استخدام 

التسجيل يف وكالة تسجيل اؼبواد الكيميائية وتقييمها والسماح باستخدامها التجاري/التصنيع يف أوروبا )
أما يف الواليات اؼبتحدة فإن عملية اإلدراج اؼبطلوب كمادة مقبولة يف إطار برنامج  والقيود عليها(،

كافحة اؼبواد السامة مل تكتمل بعد. سياسات البدائل اعبديدة اؼبهمة وكذلك االعتماد يف إطار قانون م
وإذا قبح ىذا العامل، من منظور األداء واؼبنظور البيئي، فإنو سيصبح على األرجح البديل األكثر فعالية 

. بيد أنو وفقًا للجهة اؼبصنعة فإن التكلفة اؼبتوقعة ؽبذا العامل ستكون على 1211لتطبيقات اؽبالون 
النظيفة األخرى، كما أنو سيحتاج إىل مواد مثبتة للمحافظة على  األقل ضعف تكلفة العوامل البديلة

العامل عند التخزين الطويل األجل. ؽبذه األسباب فإن ىذا العامل سيليب على األرجح احتياجات 
التكلفة ذات ؾبموعة ؿبدودة من التطبيقات اليت يربر فيها وزنو اػبفيف وأداؤه العايل يف مكافحة اغبرائق 

 العالية.
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 االستخدامات الطبية - 8تنفيذي ال لموجزا
 :األدوية اؼبستنشقة ضرورية لعبلج داء الربو واالنسداد الرئوي  أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة

اؼبزمن. ويوجد نوعان رئيسيان من أجهزة االستنشاق اؼبستخدمة إليصال األدوية اؼبستنشقة نبا أجهزة 
استنشاق اؼبساحيق اعبافة. وتتوفر بدائل مركبات الكربون االستنشاق باعبرعات اؼبقننة وأجهزة 

عبلج الربو واالنسداد الرئوي لاؽبيدروفلورية لكبل النوعُت وعبميع فئات األدوية الرئيسية اؼبستخدمة 
 اؼبزمن. ويف إطار مبوذج العمل اؼبعتاد فإن االستهبلك الًتاكمي من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف قطاع

طن  249 000 ــــب يُقدر 2030-2015خبلل الفًتة  هزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننةتصنيع أج
(، أي ما يناظر HFC- 227eaطن من اؼبركب  17 000و HFC-134aمن اؼبركب طن  232 000)

طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون تقريباً.  360انبعاثات مباشرة ذات تأثَت مناخي قدره 
 أقل بكثَت من التأثَت اؼبناخي ألجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة احملتوية على وسيكون ىذا التأثَت

فلورية يف حال عدم استبداؽبا. ومن غَت اجملدي اقتصاديًا أو تقنياً، يف الوقت ية مركبات الكربون الكلور 
ون اؽبيدروفلورية اغبايل، تفادي استخدام أجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة احملتوية على مركبات الكرب

 بالكامل يف ىذا القطاع.
  تقدر نسبة اؽبباء اعبوي الطيب، باستثناء أجهزة االستنشاق  :اإليروصوالت الطبية األخريأنواع

الكلي. وتشمل أنواع  اإليروصوالتيف اؼبائة( من إنتاج  2-1باعبرعات اؼبقننة، بأهنا نسبة ضئيلة )
ن االستخدامات من التسكُت البسيط لؤلمل واالستنشاق عن ىذه ؾبموعة كبَتة م اإليروصوالت الطبية

طريق األنف إىل جرعات ىرمونات الكورتيكوستَتويدات اليت تستخدم لعبلج التهاب القولون. وتتوفر 
فلورية ية بدائل ؾبدية تقنيًا واقتصاديًا للمواد الدافعة واؼبذيبات اؼبستنفدة لؤلوزون )مركبات الكربون الكلور 

غَت الداخلة يف صناعة اإليروصوالت الطبية كربون اؽبيدروكلورية فلورية( اؼبستخدمة يف أنواع ومركبات ال
اؽبيدروكربونات واإليثر الثنائي  اإليروصوالتأجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة. وتستخدم معظم أنواع 

دة دافعة غَت قابلة لبلشتعال اؼبيثيل كعوامل دافعة. وتستخدم مركبات الكربون اؽبيدروفلورية عند اغباجة ؼبا
وآمنة لبلستنشاق أو عندما تكون انبعاثات اؼبواد العضوية اؼبتطايرة خاضعة للرقابة. وتشَت التقديرات إىل 

غَت الداخل يف صناعة أجهزة االستنشاق  اإليروصوالت غَت الطبيةيف اؼبائة من أنواع  10أن أقل من 
، أي أقل من (134a, -152a-)من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية  باعبرعات اؼبقننة يستخدم اؼبواد الدافعة

 طن يف السنة.  1000
 ال وجود تقريبًا الستخدامات مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف قطاع مواد التعقيم، حيث  :مواد التعقيم

رية سيكون تتوفر ؾبموعة كبَتة من البدائل كما أن تأثَت تفادي استخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلو 
 ضئيبًل.

 اإليروصوالتأنواع  - 9تنفيذي الموجز ال
  :واإليروصوالت  االستهبلكي، اإليروصوالتيبكن تقسيم أنواع اؽبباء اعبوي إىل ثبلث فئات رئيسية

. وتتوفر بدائل ؾبدية تقنيًا واقتصاديًا للمواد الدافعة واؼبذيبات اؼبستنفدة واإليروصوالت الطبية، ةنيالتق
 . اإليروصوالتؼبستخدمة يف منتجات لؤلوزون ا

  اؽبيدروفلورية اؼبقيسة بالقدرة على إحداث  الكربونُقدرت الكمية الكلية من مركبات  2010يف عام
طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، أو  54ــــ االحًتار العاؼبي واؼبستخدمة يف إنتاج اؽبباء اعبوي بـ
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اؽبيدروفلورية الكلية اؼبقيسة بالقدرة على إحداث االحًتار  ربونالكيف اؼبائة من استهبلك مركبات  5
العاؼبي. ويبثل اؽبباء اعبوي االستهبلكي والتقٍت زىاء ثبلثة أرباع استهبلك مركبات الكربون اؽبيدروفلورية 

والت اإليروصثل سباؼبقيسة بالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اؼبستخدمة يف إنتاج اؽبباء اعبوي، بينما 
، دبا يف ذلك أجهزة االستنشاق باعبرعات اؼبقننة، الربع اؼبتبقي. ومن اؼبتوقع أن يزداد ببطء شديد الطبية

اإلنتاج العاؼبي من اؽبباء اعبوي احملتوي على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، إن حدثت زيادة فيو. لكن 
وي احملتوي على مركبات الكربون رغم ذلك فقد بعض البلدان اليت يزداد فيها إنتاج اؽبباء اعب

بينما يظل كما ىو أو  5اؽبيدروفلورية. وسيزداد اإلنتاج على األرجح يف األطراف العاملة دبوجب اؼبادة 
 يقل يف األطراف غَت العاملة دبوجب تلك اؼبادة.

 عد قطاع ويصنف استهبلك مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف ىذا القطاع على أنو ثالث أكرب استهبلك ب
التربيد وتكييف اؽبواء وقطاع الرغوات، كما أن اؽبباء اعبوي يبثل استخدامًا انبعاثيًا بشكل كامل. وقد 
تكون ىناك فوائد بيئية كبَتة لتفادي اؼبواد الدافعة واؼبذيبات ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار 

ؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ذباريًا على العاؼبي، وتتوفر اؼبواد الدافعة واؼبذيبات ذات القدرة ا
عندما تكون مبلئمة للغرض. ويف بعض األسواق ‘‘ اؼبغايرة النوع’’نطاق واسع، كما تتوفر ذباريًا البدائل 

أو لبعض اؼبنتجات قد تكون ىناك ربديات كبَتة يف وجو اعتماد خيارات تتميز بالبفاض القدرة على 
كما أن استخدامها قد ال يكون ؾبدياً. ويبكن أن تنطوي إعادة الًتكيب   إحداث االحًتار العاؼبي،

 الكيميائي على تكاليف تتكبدىا اؼبؤسسات الصناعية.
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 المرفق الثاني

التابعة لبروتوكول مونتريال: التي أعدىا فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية، وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  5114لتقارير التقييم لعام  موجز
 النتائج الرئيسية

 زون إىل استعادهتا خبلل قرن واحداألوزون: االنتقال من الكارثة احملتملة يف طبقة األو  ةسردي
 عاماً  60بعد مرور  عاماً  40بعد مرور   2015 عاماً  30قبل  عاماً  40قبل 

الناصبة عن الضارة  أول توقع لآلثار
 .طبقة األوزونؼبواد اؼبستنفدة لا

التوقيع  -اكتشاف ثقب األوزون 
 على اتفاقية فيينا.

استعادة طبقة األوزون والتعرض  بدء
يأخذ يف  لئلشعاع فوق البنفسجي

 التناقص.

استعادة األوزون وعودة تأثَته على 
سطح  علىشعاع فوق البنفسجي اإل

 األرض إىل حالتو األصلية.

 على الصحة. اؼبًتتبة التأثَتاتتراجع 

 الصلة بُت السياسات والعلم
 الرسائل األساسية الموجهة إلى مقرري السياسات المعنيين  األدلة العلمية –النتائج الرئيسية 

 ما وصلنا إليو حتى اليوم -بروتوكول مونتريال 
إلى يؤدي التقدم المحرز في التكنولوجيا 

تخفيض استخدام المواد المستنفدة لألوزون، 
 ية مفيدة.جانب اً آثار  وينتج

 استخدام اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون يف التربيد وتكييف اؽبواء آخذ يف التناقص.
 مت التخلص من استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية كعوامل نفخ يف إنتاج الرغاوي.

عبلج الربو وأمراض  ومت بنجاح التخلص التدرهبي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق اؼبستخدمة يف
 االنسداد الرئوي اؼبزمنة.

 شهد استخدام بروميد اؼبيثيل يف قطاع الزراعة البفاضاً شديداً.
 .2010جرى إيقاف إنتاج اؽبالون منذ عام 

كانت إحدى أول وأسرع عمليات التخلص   للمعاعبة الكيميائية الصناعيةعملية التخلص من كلوروفورم اؼبيثيل وىو مادة 
 .التدرهبي
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 .دون حل يف حرائق قطاع الطَتان اؼبديناؼبتمثلة صعوبة الال تزال  إشارة تحذير:

استجابة للتغيرات التكنولوجية التي مكنت من 
تخفيض استخدام المواد المستنفدة لألوزون، 

في الغالف  تلك الموادمجموع كميات  أصبح
في التناقص منذ وصولو إلى اآلن  يأخذ الجوي

خر التسعينات من القرن أعلى حد لو في أوا
. ويتوقع أن تستمر كميات المواد العشرين

المستنفدة لألوزون في االنخفاض مع التقيد 
 ببروتوكول مونتريال.

يف اؼبائة سنويًا حىت هناية ىذا القرن، لتعود بذلك إىل القيم اليت   076من اؼبتوقع أن تنخفض اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون بنسبة 
ة ما قبل ستينات القرن العشرين. ويعكس معدل الًتاجع البطيء للمواد اؼبستنفدة لؤلوزون عملية التناقص كانت عليها يف حقب

 البطيئة اليت يتسم هبا تنظيف النظام البيئي لؤلرض.
 بالسرعة اؼبتوقعة. (CCl4)ال يتناقص رباعي كلوريد الكربون  إشارة تحذير:

باإلضافة إىل استخدامات  (HCFC)ونات ومركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية وسبثل اؼبخزونات القابلة لبلستعادة من اؽبال
ما مل تتم إدارهتا بشكل سليم.  ،اغبجر وما قبل الشحن لربوميد اؼبيثيل مصادر أساسية ؿبتملة من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون

 آخذة يف التضاؤل.والفرص الفعالة من حيث التكلفة لتدمَت ـبزونات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون 

حال انخفاض تركيزات المواد المستنفدة 
لألوزون دون حدوث مزيد من االستنفاد في 

، وىناك دالئل توسفيريطبقة األوزون السترا
 بسيطة تشير إلى بدء استعادتها.

 وصلت طبقة األوزون العاؼبية إىل حالة استقرار ومل تعد حالتها تزداد سوءاً.
من ـبلفات االنبعاثات اليت أطلقت يف  وىودث كل سنة، وبزال يفوق منطقة القطب اعبنويب، لكنو ال  تفاقم ثقب األوزونيومل 

 اؼباضي.
وتراجع األوزون يف طبقات السًتاتوسفَت العلوية خبلل الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، وقبم ذلك بشكل 

؛ وذلك بسبب تناقص اؼبواد اؼبستنفدة 2000يف اؼبائة منذ عام  5ازداد بنحو  رئيسي عن ازدياد اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون. ولكنو
 لؤلوزون وبتأثَت تغَت اؼبناخ.

استنفاد األوزون دون حدوث  حالت مراقبة
فوق البنفسجي في  اإلشعاعتغييرات كبيرة في 

ممكن  إلى أدنى حد وقللتمعظم أنحاء العالم 
صحة على  لفقدان األوزون اآلثار الضارة من

 اإلنسان والبيئة.

يف منطقة القطب اعبنويب )أنتارتيكا(، أدى االلبفاض الكبَت يف األوزون السًتاتوسفَتي إىل حدوث زيادات كبَتة جداً يف األشعة 
فوق البنفسجية من وقت إىل آخر. ويف القطب الشمايل أدت االلبفاضات العرضية يف األوزون السًتاتوسفَتي إىل زيادات 

. ويف معظم أكباء العامل، كانت التغَتات اؼبقاسة منذ منتصف تسعينات القرن (UV-B)ل يف األشعة فوق البنفسجية قصَتة األج
 يف اؼبائة(. 10إىل  5صغَتة نسبياً )من  (UV-B)اؼباضي لئلشعاع فوق البنفسجي 

ة بالسكان يف العامل، وبذلك ضبى يف اؼبناطق اؼبكتظ (UV-B)وقد حد بروتوكول مونًتيال من زيادات األشعة فوق البنفسجية 
 صحة اإلنسان من أسوأ اآلثار اؼبًتتبة على استنفاد األوزون.
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وكذلك حد بروتوكول مونًتيال من أثر ازدياد اإلشعاع فوق البنفسجي على النظم اإليكولوجية. ومع ذلك، فإن تأثَت ثقب 

اإلقليمية أدى إىل تغيَتات واضحة يف عدد من النظم فوق النفسجي وعلى اؼبناخات  اإلشعاعاألوزون يف أنتاركتيكا على 
 اإليكولوجية اؼبائية واألرضية يف نصف الكرة اعبنويب.

 الصالت بين استنفاد طبقة األوزون وتغير المناخ
ين استنفاد طبقة األوزون والمناخ ظهرت صلة ب

استحداث المركبات الهيدروفلورية غير في 
حل محل ( لكي تHFCsالمستنفدة لألوزون )

 المواد المستنفدة لألوزون.

غازات احتباس حراري قوية وتأثَتىا احملتمل على اؼبناخ يشكل  ىي مركبات الكربون اؽبيدروفلوريةالعديد من  إشارة تحذير:
 مصدر قلق. ولكن ىناك خيارات متاحة للحد من اآلثار الضارة ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية.

 بروتوكول مونتريال المكاسب المحققة من تنفيذ
عاد طبقة األوزون في القرن الحادي تتسوف س

 والعشرين.
يف اؼبائة  076مع التقيد التام بربوتوكول مونًتيال وتعديبلتو، يتوقع أن تنخفض ببطء مستويات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون بنحو 

االلبفاض يف اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون، ستعود طبقة سنويًا خبلل الفًتة اؼبتبقية من القرن اغبادي والعشرين. واستجابة ؽبذا 
، وذلك حبلول منتصف القرن، ويف وقت 1980األوزون فوق منطقة أنتارتيكا وطبقة األوزون العاؼبية إىل اؼبستويات اؼبعيارية لعام 

 أبعد من ذلك قليبًل بالنسبة لثقب األوزون يف أنتاركتيكا.
ة لؤلوزون اػباضعة للرقابة فإن تطور طبقة األوزون السًتاتوسفَتي يف النصف الثاين من القرن ومع استمرار البفاض اؼبواد اؼبستنفد

اغبادي والعشرين سيعتمد إىل حد كبَت على الكميات اؼبتوفرة يف الغبلف اعبوي من ثاين أكسيد الكربون وأكسيد النيًتوز 
 واؼبيثان.

ستتناقص مستويات األشعة فوق البنفسجية 
رض مع استعادة طبقة األوزون على سطح األ

 الستراتوسفيري.

فوق منطقة القطب اعبنويب، لتعود عموماً إىل نفس  (UV-B)مع استعادة طبقة األوزون، يتوقع البفاض اإلشعاع فوق البنفسجي 
 اؼبستويات اليت كانت عليها قبل بدء نفاد األوزون.

التنبؤ بتأثَت التغيَتات  عقدتيج منطقة القطب اعبنويب. و خار  (UV-B)وتتوقع البفاضات أقل يف اإلشعاع فوق البنفسجي 
 اؼبستقبلية يف اإلشعاع فوق البنفسجي بفعل عوامل تتجاوز األوزون السًتاتوسفَتي وحده.
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حقق بروتوكول مونتريال مكاسب مشتركة ىامة 

 للمناخ.
ؼبستنفدة لؤلوزون يف إطار بروتوكول مونًتيال ، أشارت التقديرات إىل أن زبفيض االنبعاثات السنوية من اؼبواد ا2010يف عام 

يقدم من اؼبكاسب للمناخ كبو طبسة أضعاف الفوائد اليت يقدمها ىدف خفض االنبعاثات السنوية لفًتة االلتزام األوىل 
( من بروتوكول كيوتو. وباإلضافة إىل ذلك، ظهر الكثَت من الفوائد اعبانبية األخرى مثل ازدياد كفاءة 2008-2012)
 اؼبستنفدة لؤلوزون. ستخدام الطاقة وتبٌت فبارسات أفضل، من عمليات بدائل اؼبوادا

 ما تجنبو العالم بفضل بروتوكول مونتريال
اليوم: لوال نجاح بروتوكول مونتريال لشهد 

العالم مستويات أعلى من المواد المستنفدة 
لألوزون واستنفادًا أكبر لطبقة األوزون، وارتفاعاً 

 تويات األشعة فوق البنفسجيةأكبر في مس

وكان تشَت التقديرات إىل أن مستويات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون كانت ستكون أعلى بنحو ضعفُت ونصف فبا ىي عليو اليوم، 
 يؤدي إىل حاالت استنفاد شديدة يف اؼبنطقة القطبية الشمالية.ذلك س

عامل االفًتاضي قد أحسوا بعد بآثار كبَتة الستنفاد طبقة قد ال يكون أولئك الذين يعيشون يف ىذا ال 2015وحبلول عام 
األوزون يف حياهتم اليومية. غَت أن الزيادات يف اإلشعاع فوق البنفسجي تكون قد أحدثت بالفعل آثارىا اػبفية )مثل إحداث 

دات حاالت اإلصابة الضرر على اؼبستوى اػبلوي(. وكانت ىذه اآلثار اػبفية ستؤدي يف وقت الحق من ىذا القرن إىل زيا
 بالسرطان وحاالت األضرار اليت تلحق بالعُت، باإلضافة إىل ؾبموعة واسعة من اآلثار البيئية.

: لو أن األطراف فشلت في 5115ما بعد عام 
تنفيذ بروتوكول مونتريال، الستمرت آثار 

انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون خالل 
 العقود القادمة.

م اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزون يف غياب بروتوكول مونًتيال إىل اهنيار طبقة األوزون السًتاتوسفَتي العاؼبية وألدى استمرار تراك
 حبلول منتصف القرن اغبادي والعشرين.

 ولوال قباح بروتوكول مونًتيال لكانت ىناك آثار أكرب على اؼبناخ من ارتفاع مستويات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون.
على سطح األرض يف النصف الثاين من ىذا القرن، إىل  (UV-B)وكول مونًتيال، لوصل اإلشعاع فوق البنفسجي ولوال بروت

 جربتو البشرية يف تارىبها. شيءمستويات تتجاوز كثَتاً أي 
لد سيكون بروتوكول مونًتيال قد حال دون حدوث كبو مليوين إصابة بسرطان اعب 2030وتشَت اغبسابات إىل أنو حبلول عام 

سنويًا يف صبيع أكباء العامل، مع مراعاة الفجوة الزمنية الفاصلة بُت التعرض لئلشعاع فوق البنفسجي وتطور اإلصابة بسرطان 
 اعبلد.
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ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية وحدىا، سيكون بروتوكول مونًتيال قد منع، حبلول بدايات القرن الثالث والعشرين، حدوث ما 

مليون إصابة  20مليون إصابة بسرطان اعبلد، كما سيكون قد منع أيضًا حدوث أكثر من  330و 275 ُتبيًتاوح ؾبموعو 
 إضافية بإعتام عدسة العُت.

ولوال بروتوكول مونًتيال، ألحدث االلبفاض اؼبتوقع يف النمو النبايت، الذي يشمل صبيع احملاصيل والنظم اإليكولوجية، آثاراً 
 وعلى عمل النظم اإليكولوجية.عميقة على األمن الغذائي، 

وعلى الرغم من صعوبة التحديد الكمي الدقيق ؽبذه اآلثار اليت مت ذبنبها، من الواضح أن بروتوكول مونًتيال قد حال دون 
 تغَتات كارثية كان من اؼبمكن أن تظهر يف منتصف القرن.

 تحديات المستقبل
 داهتا يف التضاؤل بالنسبة للتعجيل يف استعادة طبقة األوزون.يعترب تدمَت اؼبخزونات من اػبيارات اليت تأخذ عائ

 ال تضر بطبقة األوزون ولكن بعضها غازات احتباس حراري قوية وقد يؤدي االستمرار يف استخدامها إىل تأثَتات ضارة كبَتة على اؼبناخ. (HFCs)مركبات الكربون اؽبيدروفلورية 
يف اؼبائة من التأثَت الناجم عن االنبعاثات اؼبستقبلية لثاين أكسيد  40ستقبلية ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية إىل تأثَت إشعاعي يعادل كبو قد تؤدي االنبعاثات اؼب 2050وحبلول عام 

 الكربون.
لؤلوزون وكذلك للمواد البديلة ذات القدرة العالية على  ويبكن الستخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلورية ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي كبدائل للمواد اؼبستنفدة

 على مسانبة ضئيلة بالنسبة للمناخ. ،خبلل العقود القادمة ،إحداث االحًتار العاؼبي أن يساعد يف اغبفاظ
وعلى استنفاد طبقة األوزون،  أثرىا على اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزون، ويعد إجراء التقييمات بانتظام من األمور ذات األنبية اغباظبة يف رصد وتقييم إقبازات بروتوكول مونًتيال من حيث

ىل البدائل والتكنولوجيات يف ـبتلف وما ينجم عن ذلك من آثار تغيَتات اإلشعاع فوق البنفسجي بالنسبة لصحة البشر والنظم اإليكولوجية، وكذلك أثرىا على ربديات االنتقال إ
 قطاعات االستخدام.

 التعلم من دروس اؼباضي أمراً ال بد منو الستمرار قباح بروتوكول مونًتيال.ويتمثل مواصلة 

_____________ 


