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  املتحدة للبيئة
    

لألطراف يف  االجتماع احلادي والثالثون
ل بشأن املواد املستنفدة  بروتوكول مونرت

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٨-٤، روما

  

ل  االجتماع احلادي والثالثونمسائل مطروحة لكي يناقشها  لألطراف يف بروتوكول مونرت
  يف ذلك االجتماع عليها طلعمقدمة لكي يُ ومعلومات 

  مذكرة من األمانة

  إضافة

  مقدمة  - أوالً 
ا ذكرة امل إىل هذه اإلضافةحتتوي  - ١ االجتماع احلادي لكي يناقشها املطروحة  سائلاألمانة بشأن املاليت أعد

ل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون واملعلومات املقدمة  والثالثون طلع عليها لكي يُ لألطراف يف بروتوكول مونرت
وترد . املذكرة تلكأصبحت متاحة منذ إعداد اليت علومات املعلى  ،)UNEP/OzL.Pro. 31/2(يف ذلك االجتماع 

نيًا من اإلضافة، الذي يتضمن ملخصات موجزة  فريق التقييم  للمسائل اليت تناوهلااملعلومات اإلضافية يف الفرع 
التربيد القابلة مواد أمان معلومات عن معايري و  ،٢٠١٩ سبتمرب/أيلولالصادر يف ه يف تقرير  التقين واالقتصادي
 جبانب، إىل الفريق تلقته األمانةمقدم إىل جانب ترشيح ، العامليالقدرة على إحداث االحرتار  لالشتعال املنخفضة

 .الرتشيحني املشار إليهما يف مذكرة األمانة

الثالث  لداتا على ٢٠١٩ سبتمرب/أيلولتقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف  ويشتمل - ٢
  )١(:التالية

لد   )أ( ملقرر : ١ا لث كلوريد  ٣٠/٣تقرير فرقة العمل املعنية  ت غري املتوقعة من  بشأن االنبعا
 )؛١١-فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري

لد   )ب(  ؛٢٠١٩لعام  ستخدامات احلرجة لربوميد امليثيلترشيحات اال تقييم: ٢ا

                                                           
-http://conf.montreal متاح يف بوابة اجتماعات أمانة األوزون الجتماع األطراف احلادي والثالثني على الرابط  )١(

protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/default.aspx.  
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لد   (ج) ملقرر ل النهائيالتقرير : ٣ا املعدات /تعن تكلفة وتوفر التكنولوجيا ٣٠/٥فرقة العمل املعنية 
 .نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي اليت حتافظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة وتعززهاامل

لوالثالثني لألطراف يف بروتوكول موناحلادي  جتماعالا جدول أعمالحملة عامة عن بنود   -نياً    رت
لث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري  -ألف ت غري املتوقعة من    ) ١١-االنبعا

 )من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي ٦البند (  

ا) UNEP/OzL.Pro./31/2(مذكرة األمانة  تبني - ٣ ت غري املتوقعة من  مسألة الطريقة اليت عوجلت  االنبعا
االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية فيما يتعلق بتنفيذ يف  ١١-الكلوروفلوريمركب الكربون 

 ،UNEP/OzL.Pro./31/2( ٢٠١٨االجتماع الثالثون لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب الذي اعتمده  ٣٠/٣املقرر 
 .)٤٣-٣٧الفقرات 

لألطراف جتماع احلادي والثالثني الإىل اقدم فريق التقييم العلمي من املتوقع أن ي ،املقرر ذلكب وعمالً  - ٤
يف اجتماعه احلادي املفتوح العضوية الذي قدمه إىل الفريق العامل ويل األ وجزاملتقرير الواردة يف الحتديثا للمعلومات 

 .)ألف-، املرفق الثالث، القسم أوالً UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5انظر الوثيقة ( واألربعني

ت غري املتوقعة من مركب الكربون التقين واالقتصادي عن فريق التقييم األويل ل تقريرالوعقب تقدمي  - ٥ االنبعا
ر/مايو ، ١١-الكلوروفلوري عمل املنشأة لذلك الغرض والذي ُعرض يف الفرقة الذي أعدته و  ٢٠١٩الصادر يف أ

واصلت فرقة العمل حتليلها املتعمق للمصادر احملتملة  )٢(،للفريق العامل املفتوح العضويةاالجتماع احلادي واألربعني 
ت  ، الوارد يف يتضمن التقرير النهائي الكاملو واملواد ذات الصلة به.  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريالنبعا

لد  معلومات وحتديثات ، االقتصاديالتقين و التقييم لفريق  ٢٠١٩سبتمرب أيلول/الصادر يف تقرير المن  ١ا
للون الرمادي ،دةجدي  واملوجز التنفيذي )٣(.احلادي والثالثني لألطرافالجتماع اوهو متاح على بوابة  ،مظللة 

لصيغة اليت  مستنسخلذلك التقرير   الرسائل الرئيسيةو ، دون حترير رمسي. ا األمانة تلقتهايف مرفق هذه اإلضافة، 
ه يف التقرير الواردة  :معروضة أد

ته ومقارنته ١١-إىل منذجة إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري استناداً   )أ(  واستخدامه وانبعا
ت املستمدة من النب اإلنتاج السابق واالستخدام التارخيي  يفسرمن غري املرجح أن فإن  ،ف اجلويالغالقياسات عا

ت مركب الكربون الكلور ا ته يف ذلك  ، مباغري املتوقعة ١١-فلوريو نبعا تمن انبعا  ؛احلالية رغاويال خمزو

 املنتج ١١-فلوريو الكربون الكلور  مركبستخدام هناك استئناف ال كان  همن غري احملتمل أن  )ب(
، الوسيطةواد امل، واستخدامات ، واملذيباتواإليروسوالتاملرنة،  رغاويوال، ييف اهلواءحديثًا يف قطاعات التربيد وتك

 .التبغ، والتطبيقات املتنوعة األخرى ونفخ

حديًثا  املنتج ١١-فلوريو الكربون الكلور  مركبستخدام هناك استئناف ال كان  همن احملتمل أن  )ج(
 يف رغاوي اخلال املغلقة.

                                                           
 Volume 3: Decision XXX/3 TEAP Task Force Report on Unexpected Emissions)  فريق التقييم التقين واالقتصادي. ٢(

of Trichlorofluoromethane (CFC-11) ــ(أي ــــ ــار/مايــ ـــ ـــــــ). مت٢٠١٩و ــ ــــــــــــاح على الــــ ـــ ـ -http://conf.montreal: رابطــ

protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx.  
 Decision XXX/3 TEAP Task Force Report on Unexpected Emissions of Trichlorofluoromethaneاملرجع نفسه. )  ٣(

(CFC-11) ــ(أي ــــ ـــلول/سبتــ ـــ). مت٢٠١٩مرب ـــــ ـــــــاح على الــــ ـ ــ ـ ــ -http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mopرابط: ـ

31/presession/default.aspx.  
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 مركباستخدام يوجد عدد من الدوافع االقتصادية اليت رمبا تكون قد شجعت على العودة إىل   )د(
دات يف صلبةال رغاويالأو اخلال املغلقة  رغاوييف  ١١-الكربون الكلوروفلوري مركب أسعار ، مبا يف ذلك الز

الكربون  بسبب التخلص التدرجيي العاملي من مركبات ه،واخنفاض توافر ب ١٤١-الكربون اهليدروكلوري فلوري
 مركباستخدام إىل  ب١٤١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلورياستخدام من  الرجوعميكن و . ةفلوريو اهليدروكلور 

  تقنية. دون صعوبة ١١-الكربون الكلوروفلوري
ت إنتاج  ةذجإىل النم استناداً   )ه( ، يبدو املبلغ عنها ١١-الكربون الكلوروفلوري مركبستخدام بيا

ت املتوقعة من  تأن االنبعا  لتفسرييف مشال شرق آسيا غري كافية  ١١-الكربون الكلوروفلوري مركبرغاوي  خمزو
ت املستمدة من   )٤(.اليت أبلغ عنها ريغيب وآخرونمن شرق الرب الرئيسي للصني املتأتية الغالف اجلوي قياسات االنبعا

-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريطن سنوً من  ٧ ٥٠٠ما يصل إىل  ةخمتلفأطراف استوردت   )و(
دون معرفة  املتلقي ويستخدمها رغاوينظم ال أن توضع ملصقات خاطئة علىميكن و . رغاويال نظمب يف ١٤١
 عامل النفخ املوجود يف النظام.ماهية 

 طن سنوً  ٧٠ ٠٠٠و ٤٠ ٠٠٠بني ما إنتاج  سيلزم ه كانالنمذجة أن هاتسيناريو أرجح يتوقع   )ز(
دة ا لتفسري فصاعًدا ٢٠١٢ابتداًء من عام  ١١-فلوريو مركب الكربون الكلور من  ت ز الكربون  مركبنبعا

 .١١-فلوريو الكلور 

-الكربون الكلوروفلوري مركبإىل د الكربون رابع كلوريحتويل اإلنتاج احتماال هي  مساراتأكثر   )ح(
 ١١-الكربون الكلوروفلوري مركبصغرية احلجم تستخدم احلد األدىن من املعدات (إلنتاج يف مصانع  ١١

-الكربون الكلوروفلوري مركبإىل  رابع كلوريد الكربونحتويل ؛ و )رغاويلالستخدام يف نفخ ال الرتبة نخفضامل
-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريمصنع إلنتاج لطور السائل (يعمل  قائمعلى نطاق واسع يف مصنع  ١١/١٢
 ).٣٢-وفلورييدر الكربون اهل مركب أو/و ٢٢

 ٠٠٠و ٤٠ ٠٠٠ما بني  لتوفريرابع كلوريد الكربون طن من  ١٢٠ ٠٠٠و ٤٥ ٠٠٠ما بني  سيلزم  )ط(
. ١٢-الكربون الكلوروفلوري ركبملاملشرتك اإلنتاج نسبة ل تبعاً ، ١١-الكربون الكلوروفلوري مركبإنتاج طن من  ٧٠

األدىن  يف الطرف ١١-الكربون الكلوروفلوري مركباملطلوبة إلنتاج رابع كلوريد الكربون من املتوقع أن تكون كمية و 
دة انتقائية متنبأ بهمن النطاق إذا كان اهلدف، كما هو    )٥(.١١-الكربون الكلوروفلوري مركب، هو ز

الكربون  ركبملنتيجة ألي إنتاج ك  ١٢-فلوريو ركب الكربون الكلور ملاملشرتك اإلنتاج تعتمد كمية   )ي(
مركب نظًرا ألن و وكيفية إعداد املصنع وتشغيله.  تم اختيارهيعلى خيار اإلنتاج احملدد الذي  ١١-فلوريو الكلور 

لنسبة املستهدفةهو املادة الكيميائية  ١١-الكلوروفلوريالكربون  نطاق فإن ، ترجيًحااإلنتاج  مساراتألكثر ، 
مركب الكربون يف املائة من إمجايل إنتاج  ٣٠صفر وبني يرتاوح  ١١-ركب الكربون الكلوروفلوريمل الفرعينتاج اإل

 .١١/١٢-الكلوروفلوري

                                                           
، جملة ”Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations“ريغيب، م وآخرون، )  ٤(
ـــن’’ ــيـ ـــ، امل)Nature( ‘‘شرــــتــ ر/مايو  ٢٣( ٥٦٩جلد ـ ـــ)، الص٢٠١٩أ ــفحـ ــ. م٥٥٠-٥٤٦ات ــ رابط: ــــتاح على الــ

www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf.  
مركب ، وما يقرب من صفر من ١١-مركب الكربون الكلوروفلورييف املائة من  ١٠٠لتحقيق إنتاج نسبة ما يقرب من   )٥(

  طن. ٨٠ ٠٠٠إىل  ٤٥ ٠٠٠الالزمة ما يقرب من  رابع كلوريد الكربون، ستكون كمية ١٢-الكربون الكلوروفلوري
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خذ يف و  - ٦ ا بشأن قد ترغب األطراف يف أن  االعتبار التحديثات اليت قدمتها أفرقة التقييم خالل مداوال
 هذه املسألة.

إلعفاءات مبوجب املوادصلاملسائل املت  -ء ل (البند  ٢ألف إىل  ٢ من ة  (أ) من  ٨طاء من بروتوكول مونرت
  جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)

  ٢٠٢١و ٢٠٢٠رجة لربوميد امليثيل لعامي االستخدامات احلألغراض إلعفاءات ل رتشيحاتال
 جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي) من(أ)  ٦(البند 

 ألغراضإلعفاءات ل ترشيحاتا جمموعه ستة تقييمًا ملجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  أجرت - ٧
ملدم طرفان من األ. وق٢٠١٩عام  مت يفدِّ قُ االستخدامات احلرجة  (األرجنتني وجنوب  ٥ادة طراف العاملة 

لكل  اً واحد اً (أسرتاليا وكندا) ترشيح ٥ملادة وقدم طرفان غري عاملني  ،٢٠٢٠ا) ترشيحني لكل منهما لعام أفريقي
 . على التوايل ٢٠٢٠و ٢٠٢١منهما لعامي 

ا األطراف ن  للجنةا وتفيد - ٨ يت الاألسباب العامة اللتماس إعفاءات االستخدامات احلرجة اليت ذكر
كامل الزئي أو اجلستخدام الح تسم الاليت  لظروف البيئية والقيود التنظيميةتعلق تكانت   قدمت ترشيحات

ت يف توسو ؛ للبدائل غري فعالة مبا فيه أو /غري اقتصادية و عتربت املمكنةأن البدائل و ؛ يع نطاق البدائلالصعو
 أو غري متوفرة.الكفاية و/

ا املؤقتة  للرتشيحات وعرضت اً لجنة تقييمال وأجرت - ٩  للفريق العامل االجتماع احلادي واألربعني يفتوصيا
حة واللجنة استمرت املناقشات بعد ذلك بني األطراف املرشِّ و ، الذي جرت خالله مناقشات ثنائية. املفتوح العضوية

ألطراف اجتماع ائية لينظر فيها اجنة توصيات م اللتقدِّ  لكيلرتشيحات لبشأن املعلومات الالزمة ألي إعادة تقييم 
ما على أساس املعلومات طرفان، مها أسرتاليا وكندالجنة المن طلب و احلادي والثالثون.  ، إعادة تقييم ترشيحا

 تقييماً أظهرت تلك املعلومات أن البدائل إما مل تكن متوفرة أو مل يتم تقييمها و اجلديدة املقدمة من هذين الطرفني. 
اها لالستخدام فيما يتعلق العتماد ياً كاف  .برتشيحا

اليت رشحتها  ةكامللكميات الالذي أوصى  )٦(،لجنة تقريرها النهائيال، أعدت يف ضوء ما تقدمو  - ١٠
 راعاة البدائل اليت تعترب مناسبةخفضت اللجنة الرتشيحات اليت قدمتها األرجنتني وجنوب أفريقيا ملو أسرتاليا وكندا. 

ت أو خفض معدالت اجلرعة املطلوبة لربوميد امليثيل.  أو ممارسات خفض االنبعا

الجتماع احلادي اعلى بوابة  ، متاحومات مفصلة عن التوصيات النهائية، الذي يتضمن معلتقرير اللجنةو  - ١١
ه.  ١يف اجلدول ينة بمالتوصيات النهائية و . ألطرافل والثالثني  موجز االقتضاء،، عند اجلدول حواشييف ويرد أد

لنسبة ةكاملال لكمياتألسباب اليت قدمتها اللجنة لعدم التوصية ل  لبعض األطراف. املرشحة 

                                                           
 Volume 2: Evaluation of 2019 Critical Use Nominations for Methyl Bromideفريق التقييم التقين واالقتصادي. )  ٦(

ــ(أي ــ ــــــــلول/سبـــ ــ). م٢٠١٩تمرب ـ ـــــ ــ ـــتاح على الـ ــــ -http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mopرابط: ـــ

31/presession/default.aspx.  
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 ١اجلدول 
 عام عفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل املقدمة يفإل ٢٠٢١و ٢٠٢٠لعامي  رتشيحاتالموجز 

 والتوصيات املؤقتة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ٢٠١٩
 )ألطنان املرتية(

 الطرف
الرتشيحات 

 ٢٠٢٠لعام 
 النهائيةالتوصية 

 ٢٠٢٠لعام 
الرتشيحات 

 ٢٠٢١لعام 
 النهائيةالتوصية 

 ٢٠٢١لعام 
ملادة والقطاعات األطراف       ٥غري العاملة 

 أسرتاليا -١
 شتالت الفراولة

  
٢٨٬٩٨ 

]٢٨٬٩٨[ 

 كندا  -٢
 شتالت الفراولة

٥٬٢٦١[ ٥٬٢٦١[   

موع الفرعي  ]٢٨٬٩٨[ ٢٨٬٩٨ ]٥٬٢٦١[ ٥٬٢٦١ ا
      ٥ملادة العاملة والقطاعات األطراف 

 األرجنتني -٣
 الطماطم

 مثار الفراولة

 
٢٢٬٢٠ 
١٣٬٥٠ 

 
 (أ)]١٢٫٧٩[

 (ب)]٧٫٨٣[

  

 جنوب أفريقيا -٤
 املطاحن
 اهلياكل

 
١٬٥ 
٤٠٫٠ 

 
 (ج)]٠٫٣٠[

 (د)]٣٤٫٠[

  

موع الفرعي    ]٥٤٫٩٢[ ٧٧٫٢ ا
موع  ]٢٨٫٩٨[ ٢٨٫٩٨ ]٦٠٫١٨١[ ٨٢٫٤٦١ ا

ألخذ لنتيجة ) ٢م/مغ ١٥٫٠إىل  ٢٦٫٠معدل جرعات أقل (مت ختفيضه من  استناداً إىل ،يف املائة ٤٢مت ختفيض الكمية املرشحة بنسبة (أ)  
مرشحاً هكتارًا  ١٤٧يف املائة من  ٥٨ يوه ،اليت تتم معاجلتهايف املساحة  )إطالقاً  ةفذِ نْ غري مُ  أغشية ،(على سبيل املثال ازلةعال ألغشية

 وفقاً لالفرتاضات القياسية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل. ،)٢م/مغ ١٥× يف املائة  ٥٨×  اً هكتار  ١٤٧(

 ٣٠مار ديل بال (ملدينة  مرتي طن ٢٫٦١على  ،الكمية املرشحةيف املائة عن  ٤٢بنسبة  اً ثل ختفيضمت يتال ،ااملوصى  الكميةمل تشت(ب)  
اجلرعة  ويستند معدل .)٢م/مغ ١٥× يف املائة  ٥٨×  اً هكتار  ٦٠ز (يلولنطقة مل مرتية أطنان ٥٫٢٢و )٢م/مغ ١٥× يف املائة  ٥٨×   اً هكتار 
غري  لألغشيةبروميد امليثيل من  ةاملطلوبعدل اجلرعة اخلاصة مبىل االفرتاضات القياسية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إ ٢م/مغ ١٥البالغ 

 ل.و يف املائة من مساحة احلق ٥٨واليت تشكل األغشية عمليات معاجلة الصفوف بتلك بو  غري املنفذة إطالقاً األغشية  أو تقريباً املنفذة 

وهي ملكافحة  ،٢٠١٩احلرجة لعام إلعفاءات االستخدامات  املوافق عليهايف املائة من الكمية  ٦٦بنسبة  اً لتوصية ختفيضمتثل ا (ج) 
جراء إل تعترب كافية بكمية من بروميد امليثيل ،ىل عدد أقل من املعاجلات لكل مطحنةإالتخفيض  يستند. و اآلفات يف املطاحن الثالثة احملددة

جمرد تدبري انتقايل التدبري هذا و (االفرتاض القياسي للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل).  ٣م/مغ ٢٠وايل حبتبخري واحد فقط كل عام 
حة الوقت العتماد البدائل وحتسينها يف نظام متكامل إلدارة اآلفات كمله، ادة تبخري بديلة مبالتدرجيي األخذ مع  ،إل يد فلور وهي للموقع 

 .يف حالة الرغبة بذلك ،السلفوريل

 ،سقفاألحتت الواقعة املساحات أو ُعلّيات املنازل يف  سيما  ، والاحلرارة امتصاصيف املائة ملراعاة  ١٥مت ختفيض الكمية املرشحة بنسبة  (د) 
 .٢٠١٨ كانون الثاين/ينايربعد تسجيله يف   التجارية بفلوريد السلفوريلوللمعاجلات 

ا  اخليارات التقنية لربوميد امليثيلوقد أشارت جلنة  - ١٢ ا بشأن  مل تضعيف تقريرها إىل أ يف اعتبارها يف توصيا
حة؛  االستخدامات احلرجةإعفاءات  ا األطراف املرشِّ ت اليت حتتفظ  وبدال من ذلك اعتمدت على املخزو

ت يف احلسبان عند املوافقة على الكميات  فريق التقييم التقين ا  اليت أوصىاألطراف ألخذ تلك املخزو
 .واالقتصادي بشأن كل ترشيح
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ر اشأ، االستخدامات احلرجة ترشيحاتبشأن  ألطرافاملقدمة من اإلضافة إىل التوصيات النهائية و  - ١٣
ن معلومات تضمَّ و  ،التقنية لربوميد امليثيل إىل متطلبات اإلبالغ مبوجب املقررات ذات الصلةتقرير جلنة اخليارات 
ذلك حة حىت جلميع األطراف املرشِّ  وإعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل ترشيحاتعن االجتاهات يف 

ت احل عن، وكذلك احلني ختصار، و رجة لربوميد امليثيل. األطر احملاسبية املبلغ عنها لالستخدامات واملخزو
فرتة ال طن مرتي يف ١١١٫٤إىل  ٢٠٠٥طن مرتي يف عام  ١٨ ٧٠٠من  حةاملرشَّ  ةإمجاليالكمية  تفضاخن

 الكميةيف املائة عن  ٢٢اخنفاًضا بنسبة  ٢٠١٩يف عام  امللتمسة ةاإلمجالي الكمية متثل، بينما ٢٠٢٠/٢٠٢١
 .٢٠١٨يف عام  امللتمسة

حة  تلقتهاواستناداً إىل األطر احملاسبية اليت  - ١٤ ت بروميد امليثيل ٢٠١٩يف عام ثالثة أطراف مرشِّ ، كانت خمزو
اية عام  أن املعلومات احملاسبية الواردة يف إىل جمدداً  تشرياللجنة  غري أن طن مرتي. ٠٫٧٤٢تبلغ حنو  ٢٠١٩يف 

ا عامليًا  النهائي تقريرال ت بروميد امليثيل احملتفظ  ملادةمن جانب ال تبني بدقة خمزو  ٥  األطراف العاملة 
ت ما قبل عام ال يُ  ألنه، لالستخدامات اخلاضعة للرقابة مبوجب  ٢٠١٥شرتط على األطراف اإلبالغ عن خمزو

ل.  ت  ن للجنةا وتفيدبروتوكول مونرت وتقدم جلنة  طن مرتي). ١ ٥٠٠ر من كبرية (أكثقد تكون  هذه املخزو
ت  اً اخليارات التقنية لربوميد امليثيل مزيد من تقريرها الصادر يف  ٧-٢-١يف القسم من املعلومات عن املخزو

ر/مايو   )٨((ب) من جدول األعمال املؤقت هلذا االجتماع. ٨يف إطار البند وميكن لألطراف النظر فيها  )٧(،٢٠١٩أ

لجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ل والتوصيات النهائيةالنهائي  تقريراليف النظر يف  األطرافرغب تقد و  - ١٥
 .بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة حبسب االقتضاءمقررات اعتماد و 

لفقرة   -جيم ل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة  ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة  من بروتوكول مونرت
 )من جدول األعمال ملؤقت للجزء التحضريي ٩البند قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية (يف 

للمقرر  واستجابةً  ،)٧٢-٦٩الفقرات  ،UNEP/OzL.Pro/31/2( يف مذكرة األمانة املشار إليهعلى النحو  - ١٦
االجتماع يف  ،التقييم التقين واالقتصاديفريق بكفاءة استخدام الطاقة والتابعة لاملعنية  فرقة العمل عرضت، ٣٠/٥

ر/مايو احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية،  فر اتكلفة وتو  بشأن ٢٠١٩تقريرها الصادر يف أ
الكفاءة يف استخدام حتفظ واليت نخفضة على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة املواملعدات  تالتكنولوجيا

  )٩(.تعززهاأو الطاقة 

ي فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد حيدِّثوافق الفريق العامل على أن  ،خالل املناقشة اليت تلت ذلكو  - ١٧
لينظر فيه االجتماع احلادي  ً حمدَّ  اً تقرير  ويقدم، اة التعليقات املقدمة من األطراف، مع مراعتقريره مبعلومات إضافية

 ثن يتم تناوهلا يف التقرير احملدَّ اليت رغب العديد من املمثلني يف أ تضمنت العناصر اإلضافيةو والثالثون لألطراف. 
ملعدات داء الطاقة ألالدنيا عايري امل عنمعلومات  لطاقة معايري كفاءة او ؛ عالية الكفاءة يف خمتلف املناطقالوعالقتها 

ا منالتكنولوجيات وما توافر و ؛ األمانوارتباطها مبعايري  متويل و  ؛خرتاعبراءة ا حلاصلة علىا التكنولوجيات يتصل 

                                                           
ـــف)  ٧( ـ ــ ـــريق الـ ـــين واالقـــــــتقييم التقــــ ـــ  Volume 2: Evaluation of 2019 Critical-Use Nominations for Methyl Bromideتصادي. ــــ

ــ(أي ــ ــ). م٢٠١٩ايو ـــــــار/مـــ ــتاح على الــــــ ـــ -http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg :رابطــ

41/presession/SitePages/Home.aspx.  
  .٣٠-٢٥، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1انظر أيضاً الوثيقة )  ٨(
-Volume 4: Decision XXX/5 Task Force Report on Cost and Availability of Lowفريق التقييم التقين واالقتصادي. )  ٩(

GWP Technologies/Equipment that Maintain/Enhance Energy Efficiency  ر/مايو ). متاح على الرابط ١٩-٢(أ
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx.  
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اصة يف خب، و التقنيات غري العينيةو ؛ هج اجلديدة يف الشراءوالنُّ  ،استخدام الطاقةيف كفاءة ال اليت توفرتكنولوجيات ال
 ؛ وسبل حتسني الكفاءة يف قطاع اخلدمات.تكييف اهلواءجمال 

 ،تقريرها النهائي بشأن هذه املسألة، وأعدت مناقشات الفريق العامل يف اعتبارهافرقة العمل  ووضعت - ١٨
احلادي  الجتماعامتاح على بوابة  النهائيتقرير وال )١٠(مبا يف ذلك التحديثات ذات الصلة واملعلومات اإلضافية.

يف امللخص  املبينةالرسائل الرئيسية مل تغري التحديثات الواردة يف التقرير النهائي لنظر إىل أن و والثالثني لألطراف. 
ر/التنفيذي لتقرير  ذه اإلضافة٢٠١٩مايو أ للون امل، لتحديثاتلفيما يلي ملخص و . ، فلذلك مل ترفق  ظللة 

 الرمادي يف التقرير النهائي:

 ،اجليدة الرتكيبوممارسات  الرتكيب،موقع  استخدام الطاقة علىيف  املركبةالوحدة تعتمد كفاءة   )أ(
كفاءة ال وصون لتحقيقو وضمان الشحن األمثل.  ،مبا يف ذلك تنظيف امللفات والفالتروالصيانة الدورية والروتينية 

دمة اخللتوفري أن يكون هناك عدد كاف من الفنيني املدربني تدريبًا مناسبًا  يتعني، الطاقةيف استخدام العالية 
دة عدد الفنيني املدربني جديدةعند توفر تكنولوجيا و . بدراية لمعداتلصيانة الو  ، يلزم ختطيط السعة لضمان ز

  .لتوازي مع ذلكتدريباً مناسباً 

اليت البلدان وقد شرعت تكييف اهلواء مع مرور الوقت.  تكنولوجياتمن املتوقع أن يتطور توافر   )ب(
اليت تعتمد على الواردات  ؛ بينما تتبع البلدانالتكنولوجيا من حيثهلا حتديد األفضل  يف صناعة حتويليةقاعدة  لديها

والصيانة.  للخدمةبناء القدرات الالزمة ا يهمكلتالبلدان   جمموعيتسيتعني على و األسواق الدولية. يف توافر الجتاهات و الا
  تغيريات يف كفاءة معدات التربيد وتكييف اهلواء املستوردة.إحداث االبتكار و التنظيمية على اللوائح  حتفزسوف و 

فلورية ومركبات الكربون ية ل مبركبات الكربون اهليدروكلور اليت تعم تكنولوجيات تكييف اهلواءفر اتو   )ج(
 واملتوسطةاهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي ومركبات الكربون اهليدروفلورية املنخفضة 

انظر يف شكل جدويل (معروض  ،أحناء العاملاملناطق يف مجيع  كليف   )١١(،القدرة على إحداث االحرتار العاملي
ت لكدالة معرباً عنه   ،)٢٠١٩فرقة العمل الصادر يف أيلول/سبتمرب  تقريرمن  ٤-٢إىل  ٢-٢اجلداول  ثالثة مستو

  ، تالحظ فرقة العمل ما يلي:بناًء على هذه املعلوماتو  )١٢(.ملعايري الدنيا لكفاءة الطاقةتفي كفاءة الطاقة ل

                                                           
 Volume 3: Decision XXX/5 Task Force Report on Cost and Availability of Low-GWPاملرجع نفسه، )  ١٠(

Technologies/Equipment that Maintain/Enhance Energy Efficiency  متاح على الرابط: ٢٠١٩(أيول/سبتمرب .(
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31/presession/default.aspx.  

االحرتار العاملي هي تلك على إحداث عالية ال الكربونية اهليدروفلورية ذات القدرة مواد التربيديف تقرير فرقة العمل، تعترب )  ١١(
االيت  على إحداث املتوسطة واملنخفضة  ذات القدرة ومواد التربيد، ١ ٠٠٠ر من ثاالحرتار العاملي أكعلى إحداث  تبلغ قدر

ااالحرتار العاملي هي تلك اليت  مركب الكربون على سبيل املثال و ، ١ ٠٠٠االحرتار العاملي أقل من على إحداث  تبلغ قدر
واألوليفينات اهليدروفلورية)  اهليدروكلورية فلورية،(األوليفينات  ةغري املشبعمركبات الكربون اهليدروفلورية ج ائمز و ، ٣٢-اهليدروفلوري

ت (   ).٢٩٠-اهليدروكربونواهليدروكربو
داء الطاقة املتعلقة أللمعايري الدنيا لاملستوى املنخفض: وحدات تكييف اهلواء اليت تليب املتطلبات اإلقليمية أو القطرية )  ١٢(

  بكفاءة الطاقة؛
يف املائة عن احلد األدىن للمعايري الدنيا  ١٠ تصل إىل املتوسط: وحدات تكييف اهلواء اليت تزيد فعاليتها بنسبة املستوى     

  األساسية ألداء الطاقة؛
ا يف استخدام الطاقة بنسبة        يف املائة عن احلد األدىن  ١٠ ال تقل عن املستوى العايل: وحدات تكييف اهلواء اليت تزيد كفاء

  يري الدنيا األساسية ألداء الطاقة.للمعا
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كفاءة   ةعام بصفةظهر تُ فلورية املستخدمة يف تكييف اهلواء ية مركبات الكربون اهليدروكلور أن   ‘١’
على إحداث العالية واملتوسطة واملنخفضة القدرة ذات  مواد التربيدأقل يف استخدام الطاقة من 

  ؛فيهالتحسني كفاءة استخدام الطاقة  حالياحبث وتطوير جيري ، وال االحرتار العاملي

وحدات تكييف اهلواء القائمة على وحدات تربيد عالية القدرة على إحداث االحرتار أن   ‘٢’
ت كفاءة استخدام الطاقة على ،فر يف مجيع أحناء العاملاتتو  العاملي   ؛مجيع مستو

وحدات تكييف اهلواء القائمة على املربدات املتوسطة واملنخفضة القدرة على إحداث أن   ‘٣’
يف  شئةهذه التقنيات  ال تزاللكن و ، ر يف العديد من أحناء العاملفاتتو االحرتار العاملي 

ت املتحدة ويف البلدان ذات  درجات بعض األسواق املهمة (على سبيل املثال يف الوال
 .)العاليةاحلرارة احمليطة 

 ، يتطلب تصميم وحدات تكييف اهلواء اعتباراً العالية ات درجة احلرارة احمليطةلنسبة للبلدان ذ  )د(
ت.  خاصاً   كمية أكربعلى  حتتوي الت حرارية أكرب دِّ الوحدات اليت حتتوي على مبفمن حيث اختيار املواد واملكو

تعويض الميكن و نظرًا للكمية األكرب من مادة التربيد املستخدمة.  األمانتجاوز متطلبات ن نوميكن أ مواد التربيدمن 
رية ذات القنوات املتناهية الصغر، الت احلرادِّ املب و مشاهد يفكما ه  وخباصة، التصميم احلديثعن طريق ذلك عن 

ميكن أيًضا حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة و أقل بكثري.  مواد تربيداليت تتطلب 
عندما يكون هناك ووفورات  اليت حتقق أكرب فائدة ،احملركات ذات السرعات املتغريةاستخدام العالية من خالل 

  .ساعات اليومخالل كبري يف درجة احلرارة   تغري

لتكنولوجيات استخدام ااستمرار تجنب أن تمن االستهالك ميكن للبلدان ذات احلجم املنخفض   )ه(
ذات و نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي املجهزة األو عدات املتزيد من توافر  وأن التربيد غري الفعالة ومواد

  النقل وسياسات أخرى.السترياد والضرائب وتكاليف الشحن/ضوابط ا عن طريق، علىاألءة كفاال

فرقة العمل أن أكثر التقنيات  تالحظ، التقنيات غري العينية يف التقريرعلى الرغم من عدم تقييم   )و(
ال ه الذي ميكن أن يوفر كفاءة فائقة  ،ذو املرحلتنيي نظام التربيد التبخريي املباشر/غري املباشر الواعدة يف هذا ا

ألنظمة التقليديةاليف استخدام  يف  كبرية  وفوراتنتج تُ و ، ر هذه التكنولوجيا على نطاق واسعفاتتو و . طاقة مقارنة 
ذات الرطوبة البلدان  ال سيما، ت درجات احلرارة احمليطة العاليةعند تطبيقها على البلدان ذا تكاليف التشغيل
  .خالل فصل الصيف النسبية املنخفضة

 ميزاتمن  ذلك ن بسمعة العالمة التجارية وغريو ملستهلكالذي يدفعه ايتأثر سعر املعدات   )ز(
عترب املراقبة والتحقق وإنفاذ تُ و الطاقة. استخدام يف  لتلك املعدات املعلنةكفاءة لثره ، بدرجة أكرب من املعدات

  املعلنة. ويةكفاءة الطاقالضرورية لضمان دقة مستقلة بواسطة جهة معايري أداء الطاقة 

 للتنفيذ السليم للمعايري الدنيا ألداء الطاقة نتيجةالطاقة  يف حتقيق وفورات يةمن املعروف أن إمكان  )ح(
التدابري التنظيمية املرتبطة  ضمان أنبغية  ،ملعايريا تلكالفائدة قبل اعتماد -لتكلفةلجيب إجراء حتليالت و كبرية. 

يف و السياسة.  ييدهم هلذهلضمان  ةمطلوباستشارة أصحاب املصلحة و توفر فوائد اقتصادية للمستهلكني.  ا
ملعايري الدنيا ألداء ا مع تلبية متطلبات األمانمعايري  تلبية، يكمن التحدي يف ف درجات احلرارة احمليطة العاليةظرو 

التحول املبكر حنو  اسرتاتيجيةحقق ست، اهليدروفلورية مركبات الكربون التخلص التدرجيي منيف مرحلة و . الطاقة



UNEP/OzL.Pro.31/2/Add.1 

9 

نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي فوائد املذات الكفاءة يف استخدام الطاقة و واء اهلأجهزة تكييف 
  )١٣(اقتصادية وبيئية طويلة األجل.

 ةفيضعدنيا معايري  لديهانخفضة التكلفة وغري الفعالة إىل البلدان اليت امللتجنب تسويق املنتجات   )ط(
مثل  ،على املستوى الوطين تدخالت حتويل السوق ستخدمأن تُ ، ميكن ليست لديها هذه املعايري أو ألداء الطاقة

  اصة وبرامج احلوافز.اخلعامة أو الامللصقات واجلوائز ونوادي املشرتين 

لسرعة واحلجم ا من حيثفوائد وجود أظهرت التجربة العاملية يف التعاون اإلقليمي واملؤسسي   )ي(
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  أثناءواإلنفاق واالستدامة ميكن أن تنطبق على حتسني كفاءة الطاقة 

ل يف إطارىت اآلن بناًء على اخلربة املكتسبة حو اهليدروفلورية.  ىل أربع إا التعاون هذ تقسيم، ميكن بروتوكول مونرت
لسياسات واملعايري ا صياغة‘ ٣’؛ وير التكنولوجيا والتعاون التقينتط‘ ٢’؛ وتبادل املعلومات يةوعتال‘ ١’هي: ، مراحل

  مبا يف ذلك التدريب اجلمركي واملوافقة املسبقة عن علم. ،االختبار ووضع العالمات‘ ٤’؛ العالماتوتصميم 

ت اإلقليمية للتعاون بشأن املعايري واملقاييس القابلة للمقارنة.   )ك( ترد يف و يوجد عدد من املنتد
ت واملؤسسات اليت تتبادل الصادر يف أيلول/سبتمرب من تقرير فرقة العمل  ١-٤اجلدول  ملنتد قائمة غري شاملة 

لتربيد وتكييف اهلواء. معايري ومقاييس كفاءة استخدام ال عناحلكومات من خالهلا املعلومات  طاقة املتعلقة 
تو  خمتربات االختبار: و ؛ العالماتو مقاييس األداء  مواءمة ميكن أن تشمل أشكال التعاون من خالل خمتلف املنتد
داء الطاقة؛  إمكانية الوصول إىلو  عرضالو  توافرال ت املتعلقة   ملعايرياملعنية االعرتاف املتبادل بني اهليئات و البيا

برصد معايري  حتديداً  تتعلقموارد  ،من مصادر أخرى، كما هو موضح يف التقرير، تتوفر ذلك وفضال عن .واالعتماد
  )١٤(أداء الطاقة والتحقق منها وإنفاذها.

مواءمة السياسات مع الشركاء  ومن شأنمن خالل احلوافز.  ،التعاون الدويل االبتكار يدفع  )ل(
دة الوصول إىل  ميكن للحكومات و  .األسعار خفض أن تؤدي إىلووفورات احلجم  ولوجياتالتكنالتجاريني لز

تمع األوسع للباحثني واملخرتعني االستفادة واملصنِّ   )١٥(،، مثل مسابقة جائزة التربيد العامليةمن احلوافزأيضاً عني وا
  .إحداث االحرتار العاملي خفضة علىالقدرة املنو الكفاءة العالية التكنولوجيات ذات لتسريع البحث والتطوير ونشر 

خذ يف االعتبار و  - ١٩ ا قد ترغب األطراف يف أن  التقرير النهائي لفرقة هذه املسألة  حولخالل مداوال
  التقييم. بشأنالعمل 

                                                           
 Volume 5: Decision XXIX/10من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي، بعنوان  ٨-٢و ٥-٢القسمني  انظر أيضاً )  ١٣(

Task Force Report on Issues Related to Energy Efficiency while Phasing Down Hydrofluorocarbons  أيلول/سبتمرب)
  .https://ozone.unep.org/science/assessment/teap). متاحة على الرابط: ٢٠١٨

مج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية.)  ١٤( -Accelerating the global adoption of energy-efficient and climate“ بر

friendly air conditioners” )متاح على الرابط ٢٠١٧ .(https://united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/06/U4E-

ACGuide-201705-Final.pdf؛و Mark Ellis and Associates, and the Collaborative Labelling and Appliance Standards 

Programme. “Compliance counts: a practitioner’s guidebook on best practice monitoring, verification, and enforcement 

for appliance standards and labelling”  متاح على الرابط ٢٠١٩(أيلول/سبتمرب .(https://clasp.ngo/tools/mv-e-guidebook.  
من  ،ورت لتحفيز االبتكار العاملي يف قطاع تكييف هواء الغرفهي مسابقة دولية جديدة طُ  ةمسابقة جائزة التربيد العاملي)  ١٥(

المتثل اخرت تطوير تقنيات تربيد سكنية إىل خالل دعوة املشاركني الدوليني  ثري تقنيات خط  وُحتدث أقل من اقا يف هذا ا ُمخس 
قابلية العمل ضمن قيود التكلفة و ت يف حني ،جيب أن يفي احلل مبجموعة من املعايري تركز على املناخ واملواردو األساس على املناخ. 

  ./https://globalcoolingprize.org الرابط ع. انظريلتوسل
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 من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي) ١٣معايري األمان (البند   -دال

دول، يف احلادي واألربعني، يف اجتماعه فتوح العضويةاملنظر الفريق العامل  - ٢٠  األمان عايريمل العرض العام ا
األمانة استجابًة  الذي وضعته، خفضة على إحداث االحرتار العامليذات القدرة املنالقابلة لالشتعال التربيد  ملواد

مت أيًضا و  ٢٠١٧.١٦نوفمرب تشرين لثاين/التاسع والعشرين يف ألطراف اجتماع الصادر عن ا ٢٩/١١للمقرر 
 القائمة علىأصبحت األداة وقد هذه املعايري.  بشأن األمانة استحدثتهااليت اإلنرتنت  القائمة علىالنظر يف األداة 

على  تشر نُ و  ١٧،يف موقع أمانة األوزون على اإلنرتنت ‘‘املوارد’’يف قسم  ةدائم بصورةاإلنرتنت متاحة اآلن 
ث حتدَّ و الجتماع احلايل لكي تنظر فيها األطراف يف إطار بند جدول األعمال ذي الصلة. إللكرتونية لبوابة اال

 .األمانالتقدم احملرز يف اعتماد معايري  دلتجسِّ اإلنرتنت  القائمة علىاملعلومات املوجودة يف األداة ستمرار 

شاورات منتظمة بشأن األداة ممعها جتري  اليتو ملعايري املعنية نظمات الدولية املأبلغت األمانة وقد  - ٢١
ا منها استمرار وطلبت  ،على اإلنرتنت القائمة ا،تقدمي تعليقا  حسب االقتضاء. ومسامها

  جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)من  ١٥(البند فريق التقييم لرتشيحات الالنظر يف   -هاء
، وهو حالياً رئيس انغجياجنون تش السيدتلقت األمانة رسالة من الصني ترشح وقت إعداد هذه اإلضافة، يف  -٢٢

، ملواصلة العمل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف هذا الدور ارات التقنية الطبية والكيميائيةمشارك للجنة اخلي
 انغ منشورة على بوابة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.تش السرية الذاتية للسيدو ملدة أربع سنوات إضافية. 

، إىل جانب الرتشيحني املشار إليهما يف مذكرة األمانة األطراف يف النظر يف هذا الرتشيحقد ترغب و  - ٢٣
)UNEP/OzL.Pro.31/2 ٩٣، الفقرة.( 

 

 

 
  

   

                                                           
)١٦  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1.  
)١٧  (https://ozone.unep.org/system-safety-standards.  
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 )١(املرفق األول

لد  ،)٢٠١٩ سبتمرب/أيلولتقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي (   ١ا

ملقرر  ت  ٣٠/٣تقرير فرقة العمل املعنية  لث كلوريد فلوريد امليثان عن االنبعا غري املتوقعة من 
  )١١-(مركب الكربون الكلوروفلوري

  )٢(موجز تنفيذي
ل  سرتاتوسفري عن طريق احلد من املواد املستنفدة لألوزون محاية طبقة األوزون يف االمن أجل أنشئ بروتوكول مونرت

)ODS( الكلوروفلورية، مثل مركبات الكربون )CFC( جحة، حيث وصلت ، يف الغالف اجلوي. واُختذت تدابري 
ستمرار بعد ذلك ا يف أواخر التسعينات وتناقصت  مركب  واسُتخدم. وفرة املواد املستنفدة لألوزون إىل ذرو

لث كلوريد فلوريد امليثان،  ١١-الكربون الكلوروفلوري أساساً كعامل  ))3CFCl( ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري(
، وكمادة تربيد لإليروسوالتغلقة))، وكعامل دفع امللية اخلنفخ للرغاوي (لرغاوي العزل املرنة ورغاوي البوليوريثان (

لطرد املركزي املستخدمة يف املباين الكبرية واملصانع الصناعية)، ويف جمموعة من االستخدامات  (لوحدات التربيد 
حجماً، مبا يف ذلك أجهزة االستنشاق املخصصة لعالج الربو ونفخ التبغ. وهناك مواد كيميائية أو  األقلاألخرى 

-. ويظل خمزون من مركب الكربون الكلوروفلوري١١-لكربون الكلوروفلوريمنتجات بديلة متاحة كبدائل ملركب ا
لطرد املركزي، اليت ينطلق منها مركب الكربون الكلوروفلوري ١١  ١١-يف رغاوي اخلال املغلقة ووحدات التربيد 

  ببطء يف الغالف اجلوي مع مرور الوقت.
ً، ٤٠٠ ٠٠٠و ٣٥٠ ٠٠٠غ بني إىل ذروة تبل ١١-ووصل إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري وبلغت  طن سنو

ت حوايل  ً، يف أواخر الثمانينات ٣٥٠ ٠٠٠غيغاغرام (أو  ٣٥٠ذروة االنبعا ومبوجب بروتوكول  )٣(.طن) سنو
ل،  ملادة  ١١-التخلص التدرجيي من إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري أُجنزمونرت  ٥يف األطراف غري العاملة 

ملادة ١١-التخلص التدرجيي من إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري أجنزو ؛ ١٩٩٦يف عام   ٥  يف األطراف العاملة 
ا األطراف.٢٠١٠يف عام   ، مع بعض االستثناءات احملدودة اليت أذنت 

 .Montzka et al أجراها مونزكا وآخرون ت دراسةأفاد، ٢٠١٨يف عام  )Nature( ‘‘نيتشر’’جملة ويف رسالة إىل 
ت مركب الكربون الكلوروفلوريب دة عاملية غري متوقعة يف انبعا ً  ٥ ٠٠٠±  ١٣ ٠٠٠مبقدار  ١١-ز طن سنو

ت مركب الكربون الكلوروفلوري٢٠١٢بعد عام  دة متزامنة يف انبعا من شرق  ١١-. وتشري الدراسة بقوة إىل ز
دة ال عاملية من الناحية الكمية. وتشري الدراسة أيضاً إىل آسيا على الرغم من عدم حتديد مسامهة هذه املنطقة يف الز

ت مركب الكربون الكلوروفلوري دة انبعا أمانة األوزون به، وهو  تُبلَّغتنشأ عن اإلنتاج اجلديد الذي مل  ١١-أن ز
يف رسالة و  .٢٠١٠حبلول عام  الكلوروفلوريما يتعارض مع التخلص التدرجيي املتفق عليه إلنتاج مركبات الكربون 

دة يف ا )٤( et al Rigby. ريغيب وآخرون أبلغ ،٢٠١٩يف عام  ‘‘نيتشر’’جملة إىل  ت مركبات الكربون عن ز نبعا
ت تبلغ أن اال إثبات، مع للصنيالرب الرئيسي شرق من  ١١-فلوريو الكلور   معياري)  احنراف ١(± ٣٫٠±  ٧٫٠نبعا

                                                           
  هذا املرفق صادر دون تنقيح رمسي.)  ١(
القارئ، حذفت األمانة  علىلتسهيل الرجوع و للون الرمادي. مظللة املعلومات اجلديدة واحملدثة املدرجة يف التقرير النهائي )  ٢(

  النهائي. يف تقريرهالشطب فرقة العمل  أشرت عليهالنص الذي 
)٣(  Montzka, S. et al., An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11, 

Nature, 2018, 557, 413–417. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2.  
)٤  (Rigby, M. et al., Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations, Nature, 

2019, 569, 546-550. https://doi: 10.1038/s41586-019-1193-4.  
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، نشأت يف املقام ٢٠١٢-٢٠٠٨ كانت عليه يف الفرتة  ماع ٢٠١٧-٢٠١٤ الفرتةيف السنة أعلى يف  غيغاغرام
ت اإلقليمية متثل ما ال يقل عن تبنيَّ و . وهييبشاندونغ  تنيالشرقي تنيالشمالي نيتمن املقاطع األول  أن هذه االنبعا
دة العاملية يف ا٦٠-٤٠ ت مركبات الكربون الكلور ٪ من الز دة ، مع عدم وجود دليل على أي ١١-فلوريو نبعا ز

ت مركبات الكربون الكلو كبرية يف ا من أي بلدان شرق آسيوية أخرى أو مناطق أخرى من العامل  ١١-فلوريرو نبعا
 .اجلويالغالف قياسات عن طريق  ياً كاف  رصداً رصدها  مت

ت العاملية من مركب الكربون  واستجابةً  دة غري متوقعة يف االنبعا -الكلوروفلوريهلذه النتائج العلمية اليت تفيد بز
أن يزودها  ،، طلبت األطراف إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، يف اجتماعها الثالثني٢٠١٢بعد عام  ١١

ت مركب الكربون الكلوروفلوريعن مبعلومات ذات صلة  واملواد اخلاضعة للرقابة ذات  ١١-املصادر احملتملة النبعا
. واستجابة لذلك، شكل فريق التقييم التقين واالقتصادي هيئة فرعية ٣٠/٣الصلة، على النحو الوارد يف املقرر 

بعة له، اان اخليارات التقنية التمن فريق التقييم التقين واالقتصادي وجل اتخرب  تضممؤقتة، يف شكل فرقة عمل، 
 متطلبات هذا املقرر. لتلبيةارجية، اخلربات اخلوكذلك 

إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يعد تقريراً أولياً، يتعني تقدميه يف الوقت املناسب إىل  ٣٠/٣طلب املقرر يو 
لتقدميه يف الوقت املناسب إىل االجتماع  اً ائي اً ير وتقر  ،الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني

ملقرر من ا ٣للفقرة  ورد رد من الصني استجابةقد . و النهائياحلادي والثالثني لألطراف. وهذا التقرير هو التقرير 
ت غري املتو و  نظرت فيه فرقة العمل يف تقييمها.و ، ٣٠/٣ النبعا من قعة كما لوحظ يف تقرير فريق االتصال املعين 

، دعيت األطراف إىل للفريق العامل املفتوح العضوية حادي واألربعنييف االجتماع الـ يثانامل يدفلور  يدكلور   لث
، ٢٠١٩ هيوليمتوز/ ٣١تقدمي أي معلومات ذات صلة قد تكون لديهم بشأن هذه القضا إىل أمانة األوزون حبلول 

حةمن أجل  جتماع لتقدميه إىل ا يهووضع اللمسات األخرية عل تقرير الفريق الستعراضفرقة العمل الالزم لالوقت  إ
ن واملكسيك كل معلومات إضافية مفصلة   موقداحلادي والثالثني. ألطراف ا من الصني واالحتاد األورويب واليا

ت املتحدة.  ، هذا التقرير النهائي واستنتاجاتاملعلومات يف حتليل هذه استخدمت فرقة العمل و وروسيا والوال
ا املستخدمة يف التقرير األويل. كما أخذت فرقة العمل يف االعتبار التعليقات واألسئلة  لتأكيد أو تصحيح افرتاضا

 ، على النحو املوثق يف تقرير االجتماع.للفريق العامل املفتوح العضوية حادي والربعنياليت أثريت يف االجتماع الـ

: إنتاج مركب الكربون ، وهيتناول العناصر املختلفة يف االستجابة للمقررحبيث ي النهائيالتقرير هيكل  وقد ُوضع
؛ واستخدامات مواد التربيد؛ رغاوي؛ واستخدامات الاخلاضعة للرقابةذات الصلة واملواد  ١١-الكلوروفلوري

ت وحتليلها. ويتناول التقرير حتليل واملذيبات واالستخدامات املتنوعة؛ ومنذجة االنبعا اإليروسوالتواستخدامات 
ت. ممكنةاحتمال وجود مصادر  نص بيان أي ، مع نهائي مباشرة إىل التقرير األويليضيف التقرير الو  لالنبعا

للونجديد  ترقيم العناوين عند احلاجة،  وقد أعيد. بعالمة الشطبحمذوف نص ن أي ابي، و الرمادي بتظليله 
ال للتحليالبعض املواد إىل املالحق تقلونُ   واملعلومات احملدثة. ت، إلفساح ا

 واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة ١١-خيارات إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري
لنسبة لتصنيع مركب الكربون الكلوروفلوري جرى  وتستخدم. ١١-النظر يف اخليارات احملتملة ملصانع اإلنتاج 

كمادة أولية؛ وأرتئي أن   )CTC(رابع كلوريد الكربون  ١١-العمليات الرئيسية إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري
مركب الكربون  احملتملة إلنتاج الكميات جمموعة من يفي مبتطلباتالتوفر احملتمل لرابع كلوريد الكربون 

ً  ١١-الكلوروفلوري ً) إىل النطاق الكبري ( ن أو أقلط ١٠ ٠٠٠النطاق الصغري ( ترتاوح منسنو  ٥٠ ٠٠٠سنو
ً). طن أو أكثر  سنو
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 وسبل. ١١-إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري من السبل البديلة احملتملة سبيالً  ٢٢ونظرت فرقة العمل يف 
صغرية يف مصانع  ١١-كب الكربون الكلوروفلوريرابع كلوريد الكربون إىل مر  حتويل اإلنتاج األكثر احتماًال هي

منخفض الدرجة لالستخدام  ١١-احلد األدىن من املعدات (إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري تستخدمجداً 
على نطاق واسع يف  ١١/١٢-رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون الكلوروفلوريحتويل )؛ و رغاوييف نفخ ال

مركب الكربون و/أو  )٥(٢٢-اهليدروكلوري فلوريمركب الكربون مصنع إلنتاج ( السائل لطورمصنع قائم لإلنتاج 
رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون حتويل ). والطرق األقل احتماًال ولكن املمكنة هي ٣٢-فلورياهليدرو 

للمركبات  خمصص (مصنع يالبخار  الطوريف على نطاق واسع يف مصنع قائم لإلنتاج  ١١/١٢-الكلوروفلوري
يمكن أن حتدث ف، ١١-دث إنتاج جديد ملركب الكربون الكلوروفلوريكان حيالكربون الكلوروفلورية). وإذا  

ت مرتبطة فقط مبرحلة اإلنتاج ولكن مبعدالت منخفضة نسبياً تعتمد على عملية اإلنتاج املستخدمة.   انبعا

، ملالحظات اجلوية ته ومقارنتهوانبعا استخدامهو  ١١-فلوريو ة إنتاج مركب الكربون الكلور استنادا إىل منذجو 
 منطن يف السنة  ٧٠ ٠٠٠و  ٤٠ ٠٠٠ما يرتاوح بني إنتاج  ه كان يلزمأنيتوقع سيناريو النمذجة "األرجح" 

دة يف  لتفسريفصاعدًا  ٢٠١٢ابتداًء من عام  ١١-فلوريو مركب الكربون الكلور  ت الز مركب الكربون انبعا
اإلنتاج  اتنطاقل احلجم الكبري الطرفيف  ١١-فلوريو وهذا يضع إنتاج مركب الكربون الكلور  .١١-فلوريو الكلور 

 .اليت جرت دراستها
ً)  طن أو أكثر ٥٠ ٠٠٠( ١١-ركب الكربون الكلوروفلوريملوإذا كان اإلنتاج األكرب حجمًا   لتفسري الزماً سنو

ت،   دة االنبعا ً األقل من يبدو أن فكما هو متنبأ به، ز أن يكون عدد كبري من املصانع الصغرية احلجم  رجحا
 ، على الرغم من أن هذا ال حيول دون مسامهة بعض املصانع صغرية النطاق يف اإلنتاج.مسؤوًال وحده عن ذلك

) يف مصانع إنتاج مركب ١٢-(ومركب الكربون الكلوروفلوري ١١-إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري وميكن
طاقة سنوية فائضة إلنتاج مركب الكربون وجود . وتشري التقديرات إىل ٢٢-لوري فلوريالكربون اهليدروك

األرجنتني واملكسيك  :كل من  يف ٢٢-مصانع مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري أحديف  ١١-الكلوروفلوري
ت يف طن أو أقل)؛ و  ١٠ ٠٠٠(بكميات صغرية  ١١-وروسيا وفنزويال إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري الوال

يف طن)؛ و  ٥٠ ٠٠٠طن و ١٠  ٠٠٠(بني  ةمتوسطبكميات  ١١-إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري )٦(املتحدة
  .)٧(أكثر)  طن أو ٥٠  ٠٠٠( بكميات كبرية ١١-، إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوريواالحتاد األورويب الصني
ملثل  الطورممكن يف مصانع ) ١٢-الكربون الكلوروفلوري مركبو ( ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري فإن إنتاج و

ً من  ٥٠ ٠٠٠سيتطلب إنتاج و . ٣٢-فلورييدرو مركب الكربون اهلإلنتاج  السائل مركب الكربون طن سنو
ً من  ٢٠ ٠٠٠ ما ال يقل عن ١١-فلوريو الكلور  . ٣٢-الكربون اهليدروفلوريإلنتاج مركب الفائضة السعة طن سنو

                                                           
رابع كلوريد  حتويل زاليال و . مهماً  مت يف ضوء املعلومات الواردة من األطراف تنقيح االحتمال العام لكون مسار اإلنتاج سبباً  ) ٥(

الواسعة النطاق القائمة  ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريمصانع يف  ١١/١٢-الكربون إىل إىل مركب الكربون الكلوروفلوري
للجدوى التقنية هلذا  نظراً و عترب غري مرجح بسبب مراقبة االمتثال. يمن الناحية التقنية ولكنه أيًضا  اً الطور السائل ممكن اليت تعمل يف

  طرق اإلنتاج احملتملة. أرجحيظل أحد  فإنه املسار
مركب الكربون اهليدروكلوري إنتاج عند تكييف خطوط  ١١-فلوريو تعظيم قدرات إنتاج مركب الكربون الكلور يعترب أن   )٦(

ت املتحدة إىل أكثر من يف ا ١١-فلوريز مركب الكربون الكلور إلنتاج املتاحة نظًر  السعةأن يزيد  ميكن ٢٢-فلوري  ٥٠٠٠٠لوال
  .سنوً  ١١-فلوريو طن من مركب الكربون الكلور 

أقل من  ٢٢-فائضة إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري سعةلدى الصني واالحتاد األورويب  ت، كان٢٠١٧لنسبة لعام  ) ٧(
لنسبةطن.  ٥٠ ٠٠٠   .طن سنوً  ٥٠ ٠٠٠فائضة أكثر من  سعةالصني واالحتاد األورويب  كانت لدى،   ٢٠١٦-٢٠١٣ألعوام ل و
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 الفرتة كانت متاحة يف  ٣٢-مركب الكربون اهليدروفلوري إلنتاجاالحتياطية  السعةطن سنوً من  ٥٠ ٠٠٠ أن ويقدَّر
  .ومن املرجح أن تظل متاحة ٢٠١٦-٢٠١٢

إلنتاج خمفض السعة يف مصنع  ١١-فلوريو ٪ من مركب الكربون الكلور ١٠٠إنتاج ما يقرب من  من املمكنو 
أو  ٢٢-فلوريو كلور يدرو مركب الكربون اهلإلنتاج  مكيفعصري  أو مصنع ١١/١٢-فلوريو الكربون الكلور  مركيب

ممكًنا  ١١-فلوريو ٪ من مركب الكربون الكلور ١٠٠إنتاج ما يقرب من  يعتربو . ٣٢-فلوريو ر يدمركب الكربون اهل
إلنتاج مركب الكربون  اتدفعالعلى أساس  عمداً تم تصميمه وتشغيله ي املصغرأيًضا يف مصنع لإلنتاج 

 ١٢-فلوريو تعتمد كمية مركب الكربون الكلور و . ةمماثل زةافمادة حو  وسيطةستخدام مواد  ١١-فلوريو الكلور 
نويةاليت تنتج   ، على خيار اإلنتاج احملدد املختار ١١-فلوريو ركب الكربون الكلور ملنتيجة ألي إنتاج  كمادة 

، هو املادة الكيميائية املستهدفة ١١-فلوريو مركب الكربون الكلور نظرًا ألن و وكيفية إعداد املصنع وتشغيله. 
 بنييرتاوح  ١٢-فلوريو ركب الكربون الكلور الثانوي مل نتاجاإلنطاق فإن ، ترجيًحاطرق اإلنتاج ألكثر لنسبة 

  .١١/١٢-الكربون الكلوروفلوري مركب ٪ من إمجايل إنتاج٣٠و ٪صفر
 امليثان الثنائي الكلوررابع كلوريد الكربون يف مصانع مركبات امليثان الكلورية كمادة ال ميكن جتنبها يف إنتاج  ويُنتج

ت املتحدة أكرب قدرات إنتاج و  نتاج مركبات امليثان الكلورية، إلالكلوروفورم. ومتتلك الصني واالحتاد األورويب والوال
، بلغ احلد األقصى العاملي لرابع ٢٠١٦فر من رابع كلوريد الكربون. ويف عام أكرب كمية من احملتمل أن تتوامما يتيح 

لتزامات اإلمدادات احمللية  الذي حيتمل أن يتاحكلوريد الكربون  من إنتاج مركبات امليثان الكلورية، بعد الوفاء 
نتاج رابع كلوريد  السعةطن. وميتلك عدد من املناطق  ٣٠٥ ٠٠٠القائمة،  السنوية الفائضة اليت قد تسمح 

لكميات املطلوبة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري  وحدهاعلى نطاق صغري. ومتتلك الصني  ١١-الكربون 
كميات األكرب من رابع كلوريد على حنو يوفر النتاج رابع كلوريد الكربون الطاقة السنوية الفائضة اليت قد تسمح 

 على نطاق واسع. ١١-ون املطلوبة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوريالكرب
لديها املرونة الالزمة إلنتاج  اليتيُنتج رابع كلوريد الكربون يف مصانع اإليثيلني البريكلوري/رابع كلوريد الكربون، و 

أي من املادتني وفقًا للطلب. وتعمل مخسة من مصانع إنتاج اإليثيلني البريكلوري/رابع كلوريد الكربون يف أورو 
ت املتحدة. وتقدَّ  الفائضة إلنتاج رابع كلوريد الكربون من خالل هذه العملية مبا العاملية ر الطاقة اإلنتاجية والوال

ً، وهي موجودة بشكل أساسي يف االحتاد األورويب. ١٠٠ ٠٠٠و ٥٠ ٠٠٠بني  يرتاوح ما   طن سنو
 ٧٠ ٠٠٠إىل  ٤٠ ٠٠٠لتزويد ما بني رابع كلوريد الكربون طن من  ١٢٠ ٠٠٠إىل  ٤٥ ٠٠٠لزم ما بني يسو 

ت  لتفسري متنبأ به، كما هو ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريطن من إنتاج  دة يف انبعا الكربون مركب الز
رابع . من املتوقع أن تكون كمية ١٢-مركب الكربون الكلوروفلورياإلنتاج الفرعي نسبة ل تبعاً ، ١١-الكلوروفلوري

، األدىن من النطاق إذا كان اهلدف يف الطرف ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري املطلوبة إلنتاجكلوريد الكربون 
دة همتنبأ بكما هو   .١١-مركب الكربون الكلوروفلورييف إنتاج  نتقائيةالا، هو ز

أي أدلة خرى، مبا يف ذلك عمليات املصادرة أو االعرتاض، األ من الوكاالتاجلمارك أو أنشطة أي  ُتظهروال 
أو رابع كلوريد الكربون  ١١-بكميات كبرية من مركب الكربون الكلوروفلوري قانونيةوجود جتارة دولية غري   على

مؤخرًا الستخدامه  ١١-مؤشرات على تسويق مركب الكربون الكلوروفلوريولكن ظهرت يف السنوات األخرية. 
 .رغاوياليف 
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 رغاويال
ستخدام مركب الكربون  رغاويالبناًء على تقييمها احلايل، إىل أن إنتاج بعض منتجات خلصت فرقة العمل، 

ت مركب الكربون الكلوروفلوري ١١-الكلوروفلوري من و  املفاجئة واملتزايدة. ١١-قد يكون مصدرًا حمتمًال النبعا
 اخلال املغلقة. رغاويحديًثا يف  ةاملنتج ١١-فلوريو الكربون الكلور  ام مركبهناك استئناف الستخد كان  هاحملتمل أن

ت غري املتوقعة قد نتجت مستبعداً ويبدو  اية العمر  رغاويلا مع التقليدي التعاملعن حصراً أن تكون االنبعا يف 
لنسبة حلجم كبري جداً من  املعداتمن تج تلك العمليات  علىتغيري كبري  طرأقد االفرتاضي ما مل يكن  والبناء 

دة ل أدقيف التقرير النهائي من خالل دراسة أيضاً وقد مت التحقق من صحة هذا األمر  .رغاويال لتوقيت املتوقع لز
ت املرتبطة بتفكيك الرغاوي.  االنبعا

لجنة اخليارات ُقدمت لقد و . رغاوياليف استخدامات  ١١-وهناك مؤشرات على تسويق مركب الكربون الكلوروفلوري
دوالر أمريكي للطن من  ٢ ٢٠٠مقابل  ١١-من عرض بيع مركب الكربون الكلوروفلوري نسخةالتقنية للرغاوي 

 الصناعة.أوساط خالل التوزيع، ورأت عروضاً للبيع على مواقع اإلنرتنت، وعلمت املزيد من خالل املناقشات مع 
تكلفته  يف ضوء، كلوريد امليثيلنيعن   على نطاق واسعلالستعاضة العمل عن احلافز االقتصادي  ةتساءل فرقتو 

لك ت، على الرغم من أن املرنة ذات اخلال املفتوحة رغاوياليف  ١١-املنخفضة جداً، مبركب الكربون الكلوروفلوري
-استكشاف إمكانية استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري فرقة العمل تواصل ولكن. تقنياً  ةممكناالستعاضة 

ت املركبات العضوية املتطايرة من  لتخفيض ١١ عض على النحو الذي جرى تقييده لدى باملرنة  رغاويالانبعا
بعد استعراض البدائل و  على استخدام كلوريد امليثيلني بسبب شواغل إزاء السمية. إمكانية فرض القيوداألطراف أو 

هناك  كان  نهأ املستبعد جداً من  إىل أن ، خلصت فرقة العملرنةاملرغاوي النخفضة التكلفة املتاحة إلنتاج امل
 رنة.املرغاوي اليف  ١١-فلوريو استخدام متجدد ملركب الكربون الكلور 

 )PU(يف رغاوي البوليوريثان  ١١-إجراء مزيد من البحث بشأن استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري وقد اكتمل
جمد تقنيًا وأكثر فائدة من الناحية االقتصادية من  ذلكألن  ،نتاج رغاوي البوليوريثان اجلاسئةإلونظم البوليوالت 

ت مركب الكربون وتشري املرنة.  رغاوياليف  ١١-الرجوع إىل استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري دة يف انبعا الز
 منشآتتتجاوز فيما يبدو نطاق  ١١-استخدام كميات من مركب الكربون الكلوروفلوري إىل ١١-الكلوروفلوري

املنتج  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريالستخدام ومن احملتمل أنه كان هناك استئناف  م األصغر أو احمللية.النظ
 حديثاً يف رغاوى اخلال املعلقة.

ت تقنية واقتصادية  وأدى حتويل املؤسسات يف قطاع رغاوي الرش والشركات الصغرية واملتوسطة إىل ظهور حتد
ما إذا كان ذلك قد أدى إىل االستخدام  يؤكَّد بعد. ومل ١١-قد تدفع إىل استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري

 ىل تغيري كبري يف استخدامه.، أو إ١١-الفعلي لعوامل النفخ من مركب الكربون الكلوروفلوري
ت التقديرية املتوقعة ملركب الكربون الكلوروفلوري ت املمن  ١١-وهناك فرق بني االنبعا  رغاويالاملوجودة يف خزو

ت املذكورة يف  ت)، استنادًا إىل معدالت االنبعا ت املستمدة من املؤلفات(مبا يف ذلك مدافن النفا ، واالنبعا
قد اسُتخدم  ١١-أن يكون مركب الكربون الكلوروفلورييستبعد مبا يف ذلك يف املناطق اليت  ،ةاجلوي القياسات
يكون التجهيز اإلضايف وقد يف املائة، على التوايل).  ٤-٣يف املائة و ١٫٥عقود (أقل من  منذ رغاويالفيها يف 

، هو السبب يف بعض من هذا االختالف على رغاويالللرغاوي قبل التخلص منها، من خالل متزيق وسحق 
ت  ت من خمزو قدمت وقد  .رغاويالاألقل. وهناك ما يستدعي إجراء مزيد من البحث بشأن معدالت االنبعا

ت عند تفكيك الرغاوي. علىاألطراف معلومات يف تقاريرها ساعدت   معاجلة الفجوة يف معدالت االنبعا
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يف رغاوي البوليوريثان اجلاسئة أو  ١١-برية من مركب الكربون الكلوروفلوريوأي سيناريو ُتستخدم فيه كميات ك
ت  ١١-ذات اخلال املغلقة سيتطلب إنتاجاً كبرياً من مركب الكربون الكلوروفلوري دة خمزو وسيؤدي أيضاً إىل ز

ت قد رغاويال من تصنيع  ١١-يطن من مركب الكربون الكلوروفلور  ١ ٠٠٠ها ر (على سبيل املثال، فإن انبعا
ت  رغاويال دة يف خمزو إجراء  وقد اكتملطن أو أكثر).  ٣ ٠٠٠مبقدار  رغاويالذات اخلال املغلقة تعين ز

يف رغاوي البوليوريثان اجلاسئة أو ذات  ١١-مزيد من التحليل لالستخدام احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوري
ت و ائي. من أجل إعداد التقرير النه اخلال املغلقة تحىت أكثر سيناريوهات االنبعا فسر يتطرفًا ال  من املخزو

ت غري املت ت اخلاص يف الفصل وترد . ١١-فلوريو الكربون الكلور  وقعة من مركباالنبعا معلومات النبعا
تإضافية  ت. عن املخزو   واالنبعا

-اهليدرو كلوروفلوريمركب الكربون  من املنتج ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري لعودة إىل استخداماعترب تُ و 
ألن املواد  ،ةتقنيال من الناحية وسهلة ةقتصاديمن الناحية اال ةجذاب، أخرىوكربونية فلور مادة  من، أو ب١٤١

ت.  معتعديالت طفيفة فقط ب توافقتاخلام واملعدات األخرى املستخدمة إلنتاج الرغاوي  إلضافة و نسب املكو
لتكاليف ، هناك عدد من الدوافع التنظيمية والتقنية إىل ذلك  اً رجوع التحول أيضاً علىاليت قد تشجع واملتعلقة 

ب ١٤١-فلوريي النقص يف مركب الكربون اهليدروكلور  من بينها، ١١-فلوريو استخدام مركب الكربون الكلور  إىل
  .٢٠١٣عن التخلص التدرجيي الذي بدأ يف عام  الناجم
ت تشري إىل أناملقدمت أمانة الصندوق وقد  من طن سنوً  ٧ ٥٠٠ما يصل إىل بلغ عن أن أُ  هتعدد األطراف بيا

ي و االرغ نظم وضع ملصقات خاطئة علىميكن و ه خمتلف األطراف. ستوردتالرغاوي و  نظمدمج يف يعامل النفخ 
  .عامل النفخ املوجود يف النظامماهية دون معرفة  املتلقيمها ستخدأن يو 
لتخلص  ،ب١٤١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريفر اوعدم تو  األسعارميكن أن يكون ارتفاع و  املتعلق 

، ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريإىل  هلتحويلإىل جانب السهولة التقنية  ،التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
مركب  استخدام أن يكون أيضاً  ميكنو كعامل نفخ.   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريللعودة إىل استخدام  دافعاً 

لرغوة اقلل من قابلية يقد  لشركات اليت تعتقد خطًأ أنها مثريًا الهتمامكعامل نفخ   ١١-الكربون الكلوروفلوري
 الشتعال دون استخدام مثبطات احلريق املكلفة.ل

  التربيد وتكييف اهلواء
لطرد املركزي اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوريلطاملا مثلت  (وبعضها يستخدم  ١١-وحدات التربيد 

) جزءاً صغرياً نسبياً من إمجايل خمزون مواد التربيد من مركبات الكربون الكلورية ١٢-مركب الكربون الكلوروفلوري
ت مجيع القطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء.  لتخلص ى الرغم من اإلجناز الكامل تقريبًا لوعلفلورية وانبعا

لطرد املركزي اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري ، فإن عدداً قليًال من ١٢-التدرجيي من وحدات التربيد 
اية  يصلأن  توقعويُ  يعمل ال يزال ١١-وحدات التربيد اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري  عمرهإىل 

ت مركب  االفرتاضي خالل ت وانبعا فرتة من سنة إىل مخس سنوات على أبعد تقدير. واستناداً إىل تقديرات خمزو
ت من وحدات التربيد اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري١١-الكربون الكلوروفلوري  ١١-، فإن االنبعا

ت مركب الكربون الكلوروفلوري احملسوبة من مالحظات الغالف  العاملية ١١-ال تشكل جزءًا كبريًا من انبعا
دة ٢٠١٢-٢٠٠٢اجلوي يف الفرتة  ت الناجتة عن وحدات التربيد سببًا للز ملثل ال ميكن أن تكون االنبعا ، و

ت مركب الكربون الكلوروفلوري ت ٢٠١٣العاملية منذ عام  ١١-املفاجئة يف انبعا ، على النحو املشتق من حسا
عدد صغري جداً من  لصيانة ١١-إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري ستخدمأن يُ ومن املستبعد الغالف اجلوي. 

لطرد املركزي اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري  واليت ال تزال تعمل. ١١-وحدات التربيد 
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على نطاق كبري يف أي قطاع من  ١٢-استخدام مركب الكربون الكلوروفلوريُيستأنف أن  ومن املستبعد أيضاً 
ملادة ا ملادة األطراف و  ٥لقطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء يف كل من األطراف غري العاملة  . ٥العاملة 

جلميع استخدامات القطاع الفرعي  ١٢-إنتاج جديد كبري من مركب الكربون الكلوروفلوري يلزموهذا يعين أنه لن 
. وقد يكون ١١-ملشرتك احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوريإلنتاج اهذا سبباً للن يكون و للتربيد وتكييف اهلواء، 

لعدد حمدود من معدات تكييف اهلواء املتنقلة  ١٢-هناك طلب صغري مستمر على مركب الكربون الكلوروفلوري
السيارات الفاخرة أو اخلاصة اليت بنيت  وهييف بعض املركبات،  ١٢-اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري

ملادة  ٢٠٠٢ قبل عام من إعادة على األرجح الطلب الصغري   هذاسيلىبَّ . ومع ذلك، ٥يف األطراف العاملة 
 .١٢-تدوير مواد التربيد من املعدات القدمية اليت تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري

 واملذيبات والتطبيقات األخرى اإليروسوالت
، وهو اإليروسوالتيف شكل سائل مضغوط يف ستخدم بشكل أساسي تُ فلورية الكلورو مركبات الكربون كانت 

ت. ويف حني عمل مركب الكربون الكلوروفلوري بشكل جيد جداً مع مركب الكربون  ١١-استخدام مثري لالنبعا
امل الدفع، فإنه ال ميكن استخدام مركب الكربون و ضغط عمن للحصول على درجات خمتلفة  ١٢-الكلوروفلوري

وحده كعامل دفع. ومن املمكن تقنيًا استخدام خماليط عوامل الدفع اهليدروكربونية ومركب  ١١-يالكلوروفلور 
بسهولة، سيكون من  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري أتيحوإذا  .اإليروسوالتيف  ١١-الكربون الكلوروفلوري

د أن يتم إنتاج أو استخدام مركب الكربون ولكن يبدو مستبعداً . اإليروسوالتتقنياً استخدامه يف منتجات  يا
؛ والسبب الرئيسي هو أن املواد اهليدروكربونية أرخص بكثري إليروسوالتليف الوقت احلاضر  ١١-الكلوروفلوري

فلورية. ويف حني أنه من املمكن تقنيًا إنتاج أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة و من مركبات الكربون الكلور 
أ أو مركب الكربون ١٣٤-ومركب الكربون اهليدروفلوري ١١-الكربون الكلوروفلوري عن طريق مزج مركب

  نتج ألجهزة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة هذا الطريق.أن خيتار أي مُ يبدو من املستبعد أ، ٢٢٧-اهليدروفلوري

ستخدام مركب الكربون الكلوروفلوري دول ألف من املقرر يف اجل ١١-وأدرج إنتاج ألواح األلياف االصطناعية 
ته منخفضة جداً. ومن   ٢٩/٧ ت املتحدة، حيث إن انبعا ستخدامه إال يف الوال كعامل معاجلة وال ُيسمح 

يف مصنع (غري مشروع) أنشئ حديثاً لتصنيع ألواح  ١١-ستخدم مركب الكربون الكلوروفلورييللغاية أن  املستبعد
ت ملثل، يبدو من  املصنع ذلك األلياف االصطناعية وأن تكون انبعا للغاية استخدام مركب  املستبعدعالية. و

البدائل املتاحة، ال توجد أيضاً أسباب تقنية أو اقتصادية تدعو إىل ومع توفر كمذيب.   ١١-الكربون الكلوروفلوري
ت مركب الكربون الكلوروفلوري دة األخرية يف انبعا  جتهيز اليورانيوم.جتة عن نفخ التبغ أو  ١١-االعتقاد أن الز

ت ت واملخزو  منذجة االنبعا
ت مركب الكربون الكلوروفلورياستناداً إىل النماذج والتحليالت احملدَّ  ت وخمزو أن  املستبعد، من ١١-ثة النبعا

ت غري املتوقعة من مركب  عنهما سبباً يكون اإلنتاج السابق واالستخدام التارخيي واملخزون الناتج  يف االنبعا
ت مركب الكربون  طرأقد ما مل يكن  ١١-الكربون الكلوروفلوري تغيري كبري يف معاجلة الكميات الكبرية من خمزو

معاجلة الكميات الكبرية من ال يؤكد التقرير النهائي أي دليل على حدوث تغيري كبري يف و  .١١-الكلوروفلوري
اية العمر االفرتاضي. ١١-فلوريو مركب الكربون الكلور   يف 

ت يف أورو الغربية، اليت  ويتواصل بوجه عام اخنفاض ت املستمدة من قياسات الغالف اجلوي من املخزو االنبعا
ت بنسبة منذ عدة عقود ( ١١-ستخدم فيها مركب الكربون الكلوروفلوريمل يُ  يف املائة  ٤-٢تنخفض تلك االنبعا

ت مركب الكربون الكلوروفلوري). وإذا افسنوً  ت يف املناطق األخرى تنخفض  ١١-ُرتض أن انبعا من املخزو
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ت مركب الكربون الكلوروفلوري دات غري املتوقعة يف انبعا  ١١-عموماً بطريقة مماثلة، يبدو أنه ال ميكن تفسري الز
ت. وما مل  ت املخزو نبعا ت بشكل خمتلف  تُعاملالعاملية  متامًا يف املناطق األخرى اليت اسُتخدم فيها املخزو

ت من الغالف اجلوي،  املناطق اليت مل جتمع فيهامؤخراً، أو يف  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري فمن املستبعد بيا
ت مركب الكربون الكلوروفلوري دة يف انبعا ت مركب الكربون الكلوروفلوري ١١-أن يكون مصدر الز -هو خمزو

تإجراء مزيد من التحليل  اكتملوقد  .١١ ، يتضمن مدة استخدام لتقرير النهائيمن أجل ااإلقليمية  للمخزو
ت الناجتة عن تفكيك الرغاوي. وخلصت فرقة العمل إىل أنه  يف من احملتمل ليس الرغوة والتوقيت الالحق لالنبعا

ت غري املتوقعة قد نشأت من أي منطقة من املناطق  تأن تكون االنبعا   احلالية. يو االرغ خمزو
حديثًا يف  املنتج ١١-فلوريو من مركب الكربون الكلور املبيعات تقديرات دمج تُ  سيناريوهاتلتقييم  وقد أجري

ت، واالستخدامات الرغاوي اتأسواق متعددة (توليف تعتقد فرقة و ). ووحدات التربيد، اليت تصدر عنها االنبعا
حديثًا يف قطاعات غري رغاوي  املنتج ١١-يفلور و االستخدام الواسع النطاق ملركب الكربون الكلور  العمل أن

  .تقنياً  اً ممكن وإن كان ،اخلال املغلقة أمر غري مرجح
 يفكميات أقل مع إنتاج   ،يف أورو وأمريكا الشمالية ٢٠٠٦مت إنتاج معظم رغاوي اخلال املغلقة يف عام وقد 

ت العاملية ملركب الكربون  يكونمن املتوقع أن و يف نصف الكرة اجلنويب.  الواقعةاملناطق  معظم االنبعا
وتركيبها وخالل فرتة حياة املنتجات احملتوية على  يو اع الرغاملناطق أثناء صن هذهيف قد حدث  ١١-فلوريرو الكلو 

ستخدام مركب وهناك كميات كبرية من  ،يتزايد تدمري الرغاوي يف هذه املناطقو هذه الرغاوي.  الرغاوي املنفوخة 
  .ال تزال مستخدمة يف البناء ١١-فلوريو الكربون الكلور 

ت إنتاج ةذجاستناًدا إىل النمو  بلغ عنها ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري ستخدام بيا
ُ
ت امل ، يبدو أن االنبعا

تاملتوقعة من  ت  لتفسرييف مشال شرق آسيا غري كافية  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري رغاوي خمزو االنبعا
الدراسة اليت أجراها ريغيب  يف املذكورة من شرق الرب الرئيسي للصنياملتأتية الغالف اجلوي قياسات املستمدة من 

   ..Rigby et al وآخرون
ت مركب الكربون الكلور التصاعدية التقديرات الو  ستمرار من االن ١٢-فلوريو نبعا ت املستمدة من أقل  بعا

النموذج التصاعدي.  يشري إىل درجة عالية من عدم اليقني الكامن يف افرتاضات مبا، اجلوي ات الغالفقياس
ت مركب الكربون الكلور الالتصاعدية تقديرات الونتيجة لذلك فإن    غري حامسة. ١٢-فلوريو نبعا

_____________ 


