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القدرات العالية واد ذات املبشأن وار احل

 البديلةعاملي الحترار اال على إحداث
  للمواد املستنفدة لألوزون

 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٤، جنيف

البدائل ملركبات الكربون تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم 
موجز : اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية واستكمال البيانات

  تنفيذي

  مذكرة األمانة
ييم لتقرير صدر عن فريق التكنولوجيا والتقيعرض املرفق هلذه املذكرة املوجز التنفيذي  -١

تقييم البدائل ملركبات الكربون : ٢٠/٨تقرير فرقة العمل مبوجب املقرر ": االقتصادي بعنوان
  لفريقالتكميلي، واستكمال بيانات التقرير مركبات الكربون اهليدرو فلوريةو اهليدروكلورية فلورية

من املوقع الشبكي وميكن احلصول على التقرير الكامل ". ٢٠٠٥التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
 _http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP_Reports/TEAP : على العنوانألمانة األوزون

Reports/teap-may 2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf.  

، وذلك لتيسري حبثه من  الستلرمسيةا بلغات األمم املتحدة التنفيذياملوجز جيري اآلن إصدار  -٢
 البديلة االحترار العاملي بشأن املواد ذات القدرات العالية على إحداثجانب املشاركني يف احلوار 

 هنا بالصورة اليت ورد ا من فريق التكنولوجيا والتقييم جز هذا املوويقدم. للمواد املستنفدة لألوزون
  .رمسياًاالقتصادي، ومل يتم حتريره 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP_Reports/TEAP_
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  يموجز تنفيذ  - أوالً
وهو يصف البدائل . ٢٠/٨ من املقرر ١يأيت هذا التقرير استجابة لطلب األطراف يف الفقرة  -٣

 حالياً لغزوهافلورية، كما يتعرض ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدرو 
، مبا يف ذلك التربيد وتكييف اهلواء، ذات الصلة لقطاعات الفرعيةوا بالنسبة جلميع القطاعات ألسواقل

مقارنة (، واملذيبات والعالجات باالستنشاق وهو يقدم بيانات مستكملة احلريقوالرغاوي، والوقاية من 
يف األجهزة مركبات الكربون اهليدروفلورية كميات زون، وبشأن املواد املستنفدة لألو) ٢٠٠٥بعام 

 .لوقاية من احلريق، والرغاوي، والتربيد وتكييف اهلواء يف جماالت اواالنبعاثات

٤- ينتالوحدات اليت ويقدر عدد . رتليةاملتجميد وال من أجهزة التربيد مليون ١٠٠ سنوياً حنو ج
وقد اكتمل . مليون جهاز ١ ٨٠٠إىل  ١ ٥٠٠راوح بني يتم تركيبها اآلن على مستوى العامل مبا يت

عن املربدات املستنفدة  بعيداًاآلن حتويل كل اإلنتاج اجلديد من الثالجات وأجهزة التجميد املرتلية 
ل تلك حبلول عام ي قد استكملت عمليات التحو٥ مبوجب املادة العاملةوكانت البلدان غري . لألوزون
ائة من مل با٦٣ستخدم يو. ٢٠٠٨ حبلول عام ٥العاملة مبوجب املادة ، واستكملتها البلدان ١٩٩٦

رِداإلنتاج اجلديد املُب HFC-134a ) ٣٥,٥تستخدم نسبة كما أ ١٣٤ –مركبات الكربون اهليدروفلورية 
تطوران مثة و. HC-290 وHC-600aأو مزائج من  (HC-600a مركبيدروكربونية، اهلربدات املمن باملائة 

واملناقشات األولية  HC-600a إىل HFC-134aاجليل الثاين من هجرة  ن يف الصناعة مهامهماجديدان 
اليت يشار إليها يف بعض األحيان ( شبعةاملروفلورية غري دبشأن استعمال مركبات الكربون اهلي

(HFOS)باهليدروفلورو أولفينات 
وكل تطور من هذين . HFC-134aلكي حتل حمل استعمال  )١(

 .يناميني مدفوع بدافع اعتبارات االحترار العامليالتطورين الد

 مث .يف اليابان قد بدأت منذ عدة سنوات HC-600aإىل  HFC-134aوكانت التحوالت من  -٥
وأعلنت جهة تصنيع كربى يف .  يف اليابان اجلديد من الثالجاتاإلنتاجدرجت حثيثاً فشملت أغلبية 

 HC-600aأ ٦٠٠ –ثالجات تستعمل اهليدروكربونات  استحداثالواليات املتحدة األمريكية عن نيتها 
رِدبكم .جرىوتبشأن الرموز واملعايري ومن املتوقع دخوهلا حيز ر موافقات اآلن تعديالت وتصد 

 إىل أن  غري املشبعةمركبات الكربون اهليدروفلورية  ويشري التقييم النظري ألداء.٢٠٠٩التجارة يف عام 
ونظراً .  يف الثالجات املرتليةHFC-134a على حتقيق كفاءة متاثل كفاءة مادة هذه املركبات لديها القدرة

ا الستعماهلا يتطلبه مم أكثر  أموراً الطويلة األجل بالنسبة للثالجات املرتلية تتطلباملوثوقيةألن توقعات 
 إىل تقييم ، فإن العديد من معايري االستعمال حتتاجHFCs الذي يقترح عليه اآلن استخدام يف السيارات

 .قبل إمكان اعتبار أن هذه املربدات بدائل قابلة للتطبيق

                                                        
 القدراتهات التصنيع الكيميائي مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت طورت حديثاً وذات تعرِف ج  )١(

 وهي االسم Olefins" األولفينات"، وهي مشتقة من ) عادة باهليدروفلورو أولفينات–الحترار العاملي ى العاملنخفضة 
مركبات الكربون "ا عن والغرض من ذلك هو فصله. الشائع منذ زمن طويل للهيدروكربونات غري املشبعة

وجيري كذلك تناول مسائل التسميات واملعلومات املبلغة عن انبعاثات مركبات .  الشائعة(HFCs) "اهليدروفلورية 
  .٢٠/٨ مبوجب املقرر الكربون اهليدروفلورية يف املرفق الثاين لتقرير فرقة العمل
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 إىل تطبيقات ذات ناقالت  التربيد غري التقليديةتكنولوجيات من جانب ال يزال السعي قائماً -٦
 ،حركة فريدة مثل قابلية الشيء للنقل أو احلمل أو عدم إمكانية الوصول إىل شبكات التوزيع الكهربية

البخار  حفظمع تكنولوجيا الكفاءة   الكلفة أو حمددة ذات ميزة تنافسية من حيثلوجيةتوجد تكنووال 
 . على نطاق واسعانتاجها التربيد املرتلية اليت يتم معداتالتقليدية يف جمال 

وتصل وحدات إنتاج . وتستخدم إجراءات اخلدمة امليدانية يف العادة مربدات حمددة أصالً -٧
 املتقدمة حالياً إىل اية دورات حياا، كما أن الطلب على البلدانن لدى املربدات املستنفدة لألوزو

 –  ألغراض اخلدمة- على هذه املربدات املندثرة الطلبأما . املربدات املتبقية املندثرة آخذ يف التالشي
جة للتأخر لدى البلدان النامية فيتوقع له أن يظل قوياً ملدة السنوات العشر القادمة على األقل وذلك نتي

ق جناح حمدود يف حتويل حقَكما ت. ألوزونطبقة ايف حتويل اإلنتاج اجلديد إىل املربدات غري املستنفدة ل
إن التقييم التقين املستنري ضروري لضمان احملافظة على سالمة . الوحدات القائمة إىل مربدات بديلة

ني على استعمال العديد من املزائج اليت وحيثما يوجد التشجيع من جانب النظم والقوان. املنتج واألداء
 وترتبط تعديالت املنتج .حتتوي على مقادير خمففة من املواد املستنفدة لألوزون فإا حتظى بالقبول

 بالتصميم األصلي لشكل اًاملطلوبة ألغراض التحول إىل مربدات غري قابلة لالشتعال ارتباطاً مباشر
 .املنتج

بالسلوك النسيب املؤدي إىل االحترار العاملي فيما يتعلق ة  مباشروصلةكفاءة الطاقة النسبية  توفر -٨
ويستخدم وسم الطاقة ووضع القواعد املنظمة هلا على نطاق واسع لزيادة . مبنتجات التربيد املرتلية
وقد مت إثبات صحة اخليارات الرامية لتحسني كفاءة املنتج مع حتقيق فعاليته . كفاءة الطاقة للمنتج

ثبتت صحة خيارات إضافية أيضاً ذات كما .  حتتاج إىل رؤوس أموال لتنفيذهاوإن كانتليفية التكا
 .جدوى اقتصادية أقل

حمل يف  ٥٣٠ ٠٠٠  بـ يف العاملر عدد احملالت التجارية الكربىد قُ،يف جمال التربيد التجاري -٩
ما يقدر عدد ك). ٢م٢٠ ٠٠٠  إىل٥٠٠ساحات لعرض املبيعات تتراوح بني مع وجود  (٢٠٠٦عام 

 مليون ٣٤ و٣٢ و٢٠واملعدات املستقلة ووحدات التكثيف بـ  (Vending Machines)آالت البيع فيها 
 طن، ٥٤٧ ٠٠٠ بـيف األجهزة  قدر حجم كميات املربدات، ٢٠٠٦يف عام و .وحدة على التوايل

كبات ، ومر)٪٣٠ (CFCsمركبات الكربون الكلورية فلورية  ،وهي مقسمة حسب نوع املربدات
وغريها ) ٪١٥ (HFCs ، مركبات الكربون اهليدروفلورية)٪٥٥ (HCFCsالكربون اهليدروكلورية فلورية 

. عتد ا داخل هذا القطاع تزال متثل حصة ال يفالCO2  اهليدروكربونات أو ثاين أكسيد الكربون مثل
زيد من انبعاثات املربدات ونظراً الرتفاع معدالت تسرب املربدات، فإن التربيد التجاري يتسبب يف امل

للمربدات املؤلفة  GWP  االحترار العامليقدرات إحداثمن حيث ( ثاين أكسيد الكربون مبكافئها من
أكثر من أي استعمال ) كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرومن مركبات الكربون الكلورية فلورية

 .آخر للمربدات

ويف .  تيسر الطريق إىل حتقيق العولْ وأداء الطاقةHFC-134a فإن مادة املستقلةوبالنسبة للمعدات  -١٠
تكون  إىل حدوث انبعاثات غري مقبولة، عندئذ HFC-134a تؤدي دالة االحترار العاملي ملادة ماحالة 
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املادة (اشتراط وجود سياسات صارمة جداً لالسترجاع يف اية حياة  )١(: اخليارات على النحو التايل
 .قابلني للتطبيق كحلني HC-290 أو HC-600a مثل مربداتاستخدام ) ٢(أو ) الكيميائية

لدى البلدان املتقدمة، ومل  ٢٠٠٨ يف الكثري من النظم املركزية حىت HCFC-22صل استخدام اتو -١١
   أو R-422A مثل HFC من الوسيطةومل تحظَ املزائج . HCFC-22 حمل للحلوليعترب أي مربد حالً فريداً 

R-427Aت السوقبة كبرية يف  بأنصرسا يلـالتعديل التحديثي، حىت مع كو  HCFC-22 . يضاف إىل
 ينظر إليه على أنه غري مضمون R-404A ذي دالة مرتفعة لالحترار العاملي مثل ذلك أن مستقبل مزيج

تخدام با باسووقد مت حالياً تركيب عدة مئات من النظم اجلديدة غري املباشرة يف أور .باووخباصة يف أور
أما بالنسبة . أكسيد الكربون عند مستوى حراري منخفض إما كمائع لنقل السخونة أو كمبرِدثاين 

للمستوى احلراري املتوسط، حيث يكون اجلزء األكرب من شحنة املربد موجودة، فإن االختيار الرئيسي 
ثاين أكسيد  (CO2 ، ومع ذلك، فإن اهليدروكربونات أوR-404Aللنظم اجلديدة ال يزال يتمثل يف 

وما تزال مربدات املستقبل خاضعة للتقييم داخل . بيةوتستعمل لدى العديد من البلدان األور) الكربون
مرشحة ميكن استخدامها بأمان يف مجيع وحيدة  ال توجد مادة حيثقطاع التربيد التجاري هذا 

 ،ت دالة احترار عاملي منخفضةنفس الوقيف ويكون هلا ناخية ومجيع املستويات احلرارية، األحوال امل
 .وكفاءة طاقة مرتفعة وتكون آمنة

، وخباصة يف القطاع الصناعي أكثر من ضخمةنظم التربيد اليف  استخدام النشادر نطاقاتسع  -١٢
كلورية فلورية ومركبات الكربون  الكربون اهليدرومركباتاستخدامه يف القطاعات األخرى، كما أن 

 إىل  عادةرجع ذلكيامها بصفة عامة حيثما ال يتناسب استعمال النشادر، وفلورية يقتصر استخداهليدرو
وقد كان من اليسري نسبياً يف هذه االستخدامات احملدودة أن يتكيف . القلق الذي حييط بالسمية

َوخباصة ثاين أكسيد الكربون الذي يكون منتظماً عادة يف سلسلة ذات . املصممون مع مربدات أخرى
وعادة ما . نة أقل من مركبات الكربون اهليدروفلورية، أو النشادر أو اهليدروكربوننظام مزود بشح

م فإن  ومن ثَّ،حتتاج النظم الصناعية إىل تصميم موصى عليه بغض النظر عن أي املربدات هي املستعملة
اعات ه للقطن أقل مما يشكال بدرجة عقبةنشكاليالتعقيد واجلهد اإلضايف الالزم لتنفيذ حلول جديدة 

 .احمللية التجارية أو

 اليت تتراوح أجهزة التكييف باهلواء البارد ومضخات احلرارة حتظىوعلى أساس عاملي،  -١٣
 كيلووات، على نصيب كبري من سوق أجهزة تكييف اهلواء اليت تقل طاقتها ٤٢٠ إىل ٢أحجامها من 

رة اليت صنـعت وقد استخدمت مجيع أجهزة تكييف اهلواء ومضخات احلرا. كيلووات ١ ٥٠٠عن 
 . كمائع تعتمد عليه يف عملهاHCFC-22 ٢٢- فلورية مركبات الكربون اهليدروكلورية٢٠٠٠قبل عام 

 ٥غري العاملة باملادة  يف البلدان -تزال املربدات املكونة من مركبات الكربون اهليدروفلورية  ال -١٤
، يف مجيع فئات وحدات (HCFC-22) ٢٢-كلورية فلوريةهي البديل املسيطر ملركبات الكربون اهليدرو

مركبات من ني ين مكون وهو مزيج من مربدR-410Aوالبديل األكثر استعماالً هو . تكييف اهلواء
 اهليدروكربونات يف وتستخدم. R-407C األكثر استعماالً فهو التايلأما البديل . الكربون اهليدروفلورية

  وذات السعة األقلللحمل القابلة الغرفها وحدات التطبيقات ذات الشحنة املنخفضة جداً، مبا في
 ).املكونة من وحدة داخلية ووحدة خارجية(وأنظمة أجهزة التكييف اإلسبليت 
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أو أنه جيري على قدم وساق لدى معظم البلدان  ،HCFC-22 التحول عن يكتملويكاد  -١٥
 يف تصنيع ٢٢-ورية حدث التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوقد .املتقدمة

 يف  منهاوسوف يكتمل التخلص التدرجيي. ٢٠٠٤يب يف عام و األوراالحتادمنتجات جديدة داخل 
 HCFC-22 اآلن استخدام ٥العاملة باملادة وتواصل معظم البلدان . ٢٠١٠ يف  واليابانأمريكا الشمالية

تعديل على بروتوكول مونتريال ومع ال. األكثر شيوعاً يف تطبيقات وحدات تكييف اهلواء بصفته املربد
الذي اعتا املتعلقة باستبدال املربد ةد مؤخراً يكون من املتوقع للبلدان النامية أن تبدأ يف زيادمإجراءا 

HCFC، ا يف ذلك صياغة خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مب
(HPMP)نتريال لربوتوكول موافد األطرد بدعم من الصندوق املتع. 

   R-410Aلورية واملسميان فاهليدروويعترب مزجيا التربيد املكونني من مركبات الكربون  -١٦
 .HCFC-22 ٢٢- فلوريةلوريةكاهليدرومركبات الكربون عن  األكثر استعماالً البديالن مها R-407Cو

جداً من عملية تطوير واستعمال ويف هذه احلقبة من الزمن، توجد هذه الصناعة يف املراحل املبكرة 
. تطبيقات وحدات تكييف اهلواءيف  بدائل ذات دالة احترار عاملي منخفضة هلذه املربدات الداخلة

وثاين أكسيد الكربون، ومركبات وهناك العديد من البدائل املبشرة باخلري وتشمل اهليدروكربونات، 
ومع ذلك، فإن من . الحترار العاملي املنخفضةالة ا اجلديدة ذات د)غري املشبعة (بون اهليدروفلوريةالكر

 االستعمالوهكذا فإن . اًاملتوقع لتطوير نواتج ذه اخليارات أن يتطلب حبثاً وتطويراً إضافياً كبري
 هو احلل القريب لتحقيق األداء املناخي األفضل لدورة HFCsاملسؤول ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

 .أجهزة تكييف اهلواءلوحدات  (LCCP)احلياة 

 احللزونية ةضغط اهلواء أو الغاز التبادلية اللولبي ذات آالت (chillers) ألجهزة التربيد بالنسبة -١٧
 R-410Aأوِ  HFC-134aيتم استبدال املعدات ذات التصاميم اجلديدة اليت تستعمل ف احللزونية، واملسننات

 كمربد انتقايل للمعدات املصممة R-407Cمل ويستع. ٢٢- الكربون الكلورية فلوريةبدالً من مركبات
 R-717وهناك بعض أجهزة التربيد املزودة بـ . ٢٢-كلورية فلوريةيدروركبات الكربون اهلللعمل مب

 ويتم تصنيع مثل هذه املربدات بكميات (HC-290 Or HC-1270).أو املربدات اهليدروكربونية ) النشادر(
فلورية ذات السعة املماثلة، وحتتاج إىل يدرو مبركبات الكربون اهلملة العا بأجهزة التربيدإذا قورنتصغرية 

الة ـ يف حا تثريه السمية من قلقـموا تثريه قابلية االشتعال من قلق، االهتمام بقوانني وقواعد األمان نظراً مل
R-717. 

  ورية كليدروضواغط الطرد املركزي مركبات الكربون اهلب من أجهزة التربيد ضئيلويستعمل عدد  -١٨
  مركبات الكربون الكلورية فلورية، فإن املربدين من التدرجيي وعندما يتم التخلص .٢٢-فلورية

HFC-134aو HCFC-123 وما فتئت هذه .  يف هذا الصنف من املعدات كمربديننذين يستخدمالمها ال
 أجهزة التربيد غري مناسب لالستعمال يف R-717 يذكر أن ومما. املربدات تستخدم يف األجهزة اجلديدة

كربون حىت اآلن بصورة رئيسية يف أجهزة التربيد وتستخدم مربدات اهليدرو .اليت تعمل بالطرد املركزي
 .بالطرد املركزي يف تطبيقات العمليات الصناعية

  HFCsفلورية من بني مربدات أجهزة التربيد املقترحة كبدائل ملركبات الكربون اهليدرو -١٩
R-717،،وثاين أكسيد الكربون، ومركبات الكربون اهليدروفلورية اجلديدة غري  اهليدروكربونات 
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 نوعاً ما ال جتعله رديئةيتمتع بكفاءة طاقة ) ثاين أكسيد الكربون( R-744إن . HFC-1234yfاملشبعة مثل 
رى ذات خاأللة ثمااملربدات املأما  .مناسباً لتطبيقات التربيد يف املناخات األكثر دفئاً ويف املناخات احلارة

قد استجدت مؤخراً جداً حبيث ال تسمح بعمل  HCFC-1234yfمثل نخفضة املعاملي الحترار االدالة 
يف حالة   HFCs، فإن االستعمال املسؤول لـولذلك. تقييم ملدى مالءمتها لالستعمال يف أجهزة التربيد

 أداء مناخي لدورة حياة لتحقيق أفضلهو احلل يف األجل القصري  HFCأجهزة التربيد العاملة مبركبات 
 .ملادة الكيميائيةا

بالنسبة الستعماالت التربيد الشديدة التخصص كاالستعمال العسكري على سطح السفينة أو  -٢٠
يف الغواصات، حتد املتطلبات الفريدة اخلاصة بقابلية االشتعال والسمية من اخليارات املتاحة سواء كان 

كربون اهليدروفلورية ذات دالة االحترار العاملي العالية من من بني هذه اخليارات البدائل كمركبات ال
 .CFC-114 أو HCFC-22 أو املادتني املستنفدتني لألوزون مثل HFC-236faو HFC-134aأمثال 

 فتوجد باألساس ثالثة خيارات للمربدات ال تزال قيد  تكييف اهلواء النقالةبنظم وفيما يتعلق -٢١
 وميكنها أن ١٥٠ عن  هلاوتقل داالت االحترار العاملي. HFC-1234yf وR-744 ،HFC-152a: البحث

م فإن استعمال أي منها يعطي  ومن ثَّ.HFC-134a تستعمل اليت األجهزة احلالية حتقق كفاءة وقود تشبه
 من بينها أن ينبين على اعتبارات أخرى، بديلالختيار وينبغي للقرار الذي يتخذ . مزايا بيئية مماثلة

 وطاقة مضخة احلرارة،  واألمان، ضوء القواعد التنظيمية، والتكلفة، واعتمادية النظام،يف كاملوافقة عليه
 وترتكز أعمال هذه الصناعة بصورة رئيسية.  للمركبات الكهربائية اخلليط، والصيانةمتهءمالومدي 

ة تكييف ، وينبغي أن يتم االختيار سريعاً للوفاء بالتوجيهات اخلاصة بأجهزR-744و HFC-1234yf على
وجيري اآلن يف الواليات املتحدة سن القواعد لتشجيع استخدام . يبو اخلاصة باالحتاد األوراهلواء النقالة

 .٢٠١٢مربد جديد ذي دالة احترار عاملي منخفضة اعتباراً من 

ولكن . بات اليت تباع يف مجيع األسواق بالعاملكَالتربيد اختيار مربد واحد للمرتفضل صناعة  -٢٢
يكون هناك مربدان على األقل يف أسواق  البدائل احملتملة، يبدو من احملتمل أن  خيارات إىل عددبالنظر

 من مركبات الكربون ما تبقى، باإلضافة إىل استعمال القريبالسيارات العاملية وذلك يف املستقبل 
ثناء ك أوذل (HFC-134a) أ١٣٤-فلوريةومركبات الكربون اهليدرو CFC-12 ١٢-وريةلالكلورية ف

 .عمليات التخلص التدرجيي العاملية

 واللذان يستعمالن مركبات الكربون (PU) بالبولييورثان حالياً املشتغالن الرئيسيان القطاعانو -٢٣
 وقد أثبتت .الرغاوي اجللدية التكاملية املرنة و مها قطاع رغاوي العزل اجلاسئةHFCsاهليدروفلورية 

 ،ييوريثانل يف مجيع تطبيقات رغاوي البوHFCsيار مناسب لـ  أا خ(HC) تكنولوجيا اهليدروكربون
شإن صقل تكنولوجيا اهليدروكربون قد . الذي يصبح عامل األمان فيه قضية حرجة وذلك باستثناء الر

 الفجوة يف جمال األداء احلراري مع مركبات الكربون اهليدرو فلورية إغالقأدى إىل حد كبري إىل 
HFCs .وتكنولوجيا اهليدروكربون احلالية ليست مجدالصغرية يف املشروعات إذا طُبقتاقتصادياً  ةْي 

وميكن للهيدروكربونات .  لضمان االستعمال اآلمن املعداتالرتفاع تكلفة حتويل واملتوسطة وذلك
 بدور يف هذه املشروعات ولكن سوف يكون من تضطلعأو احملقونة مباشرة أن  مسبقاً -املمزوجة 

 . تقييم أمان صارمالالزم عمل
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أو ) املاء( CO2فيما يتعلق بالرغاوي اجللدية التكاملية للبولييورثان، فإن تكنولوجييت  -٢٤
فوق احلرجة  CO2ومت استحداث مادة  .اهليدروكربون مها من البدائل اليت مت التدليل على صالحيتها

 .بنجاح كخيار يف استخدامات الرش يف اليابان

حتت االسم التجاري  (Methyl Formate امليثيل نمالتن  ملكلتتوافر بدائل جتارية  -٢٥
حتتاج ألن تثبت صحتها بالكامل من خالل األداء، مبا وامليثيالل هي بدائل متوافرة جتارياً  ،)إيكومات

وتظهر اآلن مركبات الكربون . احلريق واختبار أدائها يف مواجهة ،يف ذلك اخلصائص املادية للرغاوي
تقييم يزال يتعني استكمال   وال.النفخ يف جمال عوامل حمتمل كبديل  غري املشبعةHFCsاهليدروفلورية 

 على أقل ومن املتوقع أن ميضي عامان. رغاوي وكذلك أداء خصائص ال،لبيئةاسميتها وتأثريها على 
  اوي تتوافر جتارياً اآلن للرغ  اليتHFC-1234zeتقدير قبل توافر اإلمدادات التجارية وذلك باستثناء 

 .يبو املكون يف االحتاد األور–وحيدة 

ومازالت .  مع خمتلف أنواع املواد يف العزل احلراري والتطبيقات األخرىالرغاويتتنافس  -٢٦
هي أكرب نوع وحيد ) وتشمل كالً من نواتج األلياف الزجاجية واأللياف الصخرية(األلياف املعدنية 

 .ختيار عليهللعزل مع كون تكلفته هي الدافع األول لوقوع اال

صفائح رغاوي منو  واملوارد املقتصدة للطاقة هو الذي حيرك التدابريإن الطلب على  -٢٧
وجد حجم طلب كبري على هذه الرغاوي يف الصني وأماكن أخرى يف البلدان العاملة يو. البوليسترين

 .٥مبوجب املادة 

 بالقضاء املربم على بيةو، وخباصة البلدان األور٥جب املادة و العاملة مب غريالبلدانقامت  -٢٨
 وجممل القول إنه بدالً من ،وي العزل اجلاسئةا يف رغHCFCsمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 يف نفخأو املاء ميكن استخدامها كعوامل /و CO2 و،HFCs و،HCFC-142b و،HCFC-22استخدام 
 .تصنيع صفائح رغاوي البوليسترين

 االختياران املفضالن لدى البلدان العاملة مبوجب  مهاHCFC-22أو / وHCFC-142bمازالت  -٢٩
 (XPS)، كما وسع من زيادة استعماهلا لديها كبر عدد مصانع بثق صفائح رغاوي البوليسترين ٥املادة 

 رغاوي البوليسترين ألواحبا الشرقية وال يزال منتجو ووالشرق األوسط وأورالعاملة، مثالً، يف الصني، 
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول ون إىل التخلص يف أمريكا الشمالية يسع

ومن احملتمل أن تعتمد البدائل املختارة على توليفات من مركبات الكربون . ٢٠٠٩اية عام 
ويقوم موردو املعدات يف الصني اآلن . اهليدروفلورية، وثاين أكسيد الكربون، واهليدروكربونات واملاء

وبالنظر إىل . دخال ثاين أكسيد الكربون يف معدات البثقإلالوحدات القدمية  تعديل بالعمل على
؛ ٥ لدى البلدان العاملة مبوجب املادة (XPs Foam)رغاوي البوليسترين صفائح  إنتاجاستمرار النمو يف 

تمل أن ؛ فإن من احملHCFCوتسارع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
 .قريباً وليس آجالً وإمداداته من القضايا امللحة HCFCsيصبح الطلب على 

إلجراء االختبارات وللموافقة وقبول السوق ألنواع  زوبالنظر إىل الفترات املسموح ا لإلجنا -٣٠
نساق االستعمال أ، مل حتدث إال تعديالت طفيفة يف احلريقالوقاية من  معداتوعوامل جديدة من 
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ويبدو أن الدافع الرئيسي وراء اختيار . (SROC) بشأن األوزون واملناخ  اخلاصذ نشر التقريروذلك من
  قوى السوق،) ٢(التقليد السائد، ) ١: (نظم الوقاية من احلريق يستند إىل العوامل الثالثة اآلتية

 يف جديدتنيني ، مت تطوير تكنولوجيتواملناخومنذ صدور التقرير اخلاص بشأن األوزون  .التكلفة) ٣(
أي تكنولوجيات إمخاد احلريق عن طريق إنتاج النيتروجني بصفة رئيسية مع (جمال الوقاية من احلريق 

 متنامياً يف اهاًمتثالن اجتقد وغري تقليديتني ووتوصف هاتان التكنولوجيتان بأما مبتكرتان ). خبار املاء
 على احملضحتديد التأثري جداً ومن السابق ألوانه . جمال حبث وتطوير نظم الغمر باملاء للوقاية من احلريق

يصل إىل سوق لوقد ميتد تأثريها . ورت حديثاً اجلديدة اليت طُغري التقليديةلنظم ا من جراء السوق
 تأثريمها على جمرد استبدال البدائل  من التقليديةلتعويضيةت املواد ا، أو رمبا حد نطاقاًاهلالونات األوسع

ومن غري احملتمل أن تتوافر خيارات غري إضافية جديدة حقاً يف جمال الوقاية من احلريق يف . التقليديةغري 
ومثة استثناء وحيد حمتمل هو . الوقت املناسب حبيث حتدث تأثرياً ملموساً خالل السنوات العشر القادمة

ونظراً ألن .  التخلي عنه مت يف مرحلة التطوير منذ عدة سنوات مثيوجد الذي ١٢١١هلالون بديل ا
جانباً كبرياً من العمل اإلمنائي قد استكمل اآلن بالفعل، فإن هذا العامل لديه القدرة على إحداث تأثري 

 .ملموس خالل مخس سنوات أو ما قارب ذلك منذ بداية اجلهود اإلمنائية

لوقاية من احلريق مثل إنتاج النفط املتخصصة لتطلبات املض التطبيقات يف جمال وبالنسبة لبع -٣١
والغاز عند درجات حرارة منخفضة، ويف اال العسكري والفضاء اجلوي، مل يتوافر إال اهلالون 

 للوفاء مبتطلبات إمخاد احلريقأو اهليدرو فلورية فلورية كلورية مركبات الكربون اهليدرو وبديل ،األصلي
 .واالنفجارات

لشمال غرب بالنسبة  ١٣٠١ و١٢١١تشري البيانات غري املنشورة عن انبعاثات اهلالون  -٣٢
 انبعاثات كل من اهلالون  إىل أن٢٠٠٧يف " جريلي" اليت وصفها املنهجيةبا، وذلك باستخدام وأور

ها إزالة أنظمة  رمبا ظلت ثابتة نسبياً أو رمبا ازدادت أثناء الفترة اليت كان لزاماً في١٣٠١ و١٢١١
املفوضية (بية و من اهلالونات بصورة الئقة طبقاً لالئحة األوروالتخلصاهلالون غري احلرجة من اخلدمة، 

التقديرية لقاعدة املركبة ان إف ١٢١١ اهلالون و١٣٠١بالنسبة للهالون . 2000/2037 رقم )بيةواألور
بية على وللمفوضية األورأبلغت  عن الكميات اليت  إىل حد ما يزداد حجمهان أ ميكنباوداخل أور

 .احلرجةالستخدامات  االنحو الوارد يف

لألوزون مثل ثالثي كلور امليثان املستنفدة  فإن معظم املواد املذيباتوبالنسبة لتطبيقات  -٣٣
١،١،١) TCA ( قد حلت حملها من حيث املبدأ ١١٣-ومركبات الكربون الكلورية فلورية 

 ال تنتمي إىل HFC وHCFC اليت استبدلت وهيذيبات املليه، فإن  وبناء ع.تكنولوجيات غري تقليدية
 HCFC-141bالذكر أن استخدام من اجلدير بو. أهم قطاعات املذيبات اليت جيري تطويرها حالياً

ولكن من غري املتوقع هلذه املادة ، ٥ يف التزايد لدى البلدان العاملة مبوجب املادة اًكمذيب ما زال آخذ
كنولوجيات غري وت) غري خاضعة لربوتوكول مونتريال(املكلورة ذيبات املل حملها أن حتالكيميائية 

خدمت وقد است. ، مع تطبيق اعتبارات األمان املناسبة يف نفس الوقت يف املستقبل القريبتقليدية
HCFC-225 وبعض مذيبات HFCمثل  HFC-43-10 meeو HFC-c447ef وHFC-245faو HFC-365mfc 

، وخباصة يف  أو غري متوافرةمذيبات غري مستنفدة لطبقة األوزونفيها  تكن توجد مل يف احلاالت اليت
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 (HFEs)اهليدرو فلورية وميكن لبعض اإلثريات . ٥عمليات املذيبات لدى األطراف غري العاملة باملادة 
 يوجد عدد قليل من  فإنهومهما يكن من أمر،. HFC وHCFC نيذيباملأن تصبح خيارات للحلول حمل 

 من ١ أو الفئة األصلية (141b) أو HCFC-225 فقط تضاهي اخلاصة اليت ميكن أن املذيباتتطبيقات 
كية ملركب يرعلى سبيل املثال استخدام البحرية األم CFC-113 ستنفدة لطبقة األوزون مثلاملذيبات امل

HCFC-225)  أوHCFC-141b ( بدالً عنCFC-113 ال تتوافر و. لتنظيف أجهزة األوكسجني يف السفن
 .بدائل أخرى

ضروري لعالج مرضى الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن  باالستنشاقوالعالج  -٣٤
COPD املستخدمة على الصعيد العاملي تزايداً سريعاًاالستنشاق، وتتزايد أعداد أجهزة .   

  ث منها حنو سوف تستخدم وينبعMDIsوتشري التوقعات إىل أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
) طن من معادل ثاين أكسيد الكربون .ك ١٠ ٠٠٠(طن من مركبات الكربون اهليدروفلورية  ٧ ٠٠٠

يف الوقت الذي سيكتمل فيه التحول عن مسوف . ٢٠١٥كبات الكربون الكلورية فلورية حبلول عام ر
 احمللي ألجهزة عىل البلدان النامية من أجل التصنييستتبع ذلك نقل كميات كبرية من التكنولوجيا إ

تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك و يف متناول اليد  تكوناستنشاق باجلرعات املقننة
 البلدان النامية لدىن جهات التصنيع احمللية ومع ذلك، فإ. وق املتعدد األطرافبدعم مايل من الصند
ويتوافر هذا النوع من أجهزة . (DPI)  أجهزة االستنشاق باملساحيق اجلافة تصنيعميكن أن تتحول إىل

االستنشاق ملعظم العقاقري اليت يتم تناوهلا باالستنشاق، وميكن أن حتل حمل أغلبية أجهزة االستنشاق اليت 
وجيد املرضى سهولة يف استخدامها، ولكوا تصنع حملياً تكون أسعارها يف متناول  .بالدواسرتعمل 

 .اليد

كميات اهلالونات املستخدمة يف األجهزة  تتناقصملتوقع أن  فمن اقيبالنسبة للوقاية من احلر -٣٥
 وذلك ألن معدالت انبعاث اهلالونات ٢٠٠٥ التكميلي لعام التقرير يف مبعدل أبطأ بكثري مما كان متوقعاً

 أبطأ يف عام ٪٥٠مثالً  (٢٠٠٥ متوقع يف التقرير التكميلي لعام كانمتوقع هلا أن تكون أبطأ مما 
ومركبات الكربون املشبعة (عاثات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  االنبأما .)٢٠١٥
انبعاثات وتواصل .  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون.ك ١٣٠-١٠٠فتتراوح بني ) PFCsبالفلور 

 حجم مركبات بصورة مضطردة مع زيادة بنسبة مباشرة تزايدهافلورية مركبات الكربون اهليدرو
 طن من .ك ٦٠٠٠ إىل ٤٠٠٠إىل حنو واليت من املتوقع أن تصل يف األجهزة ورية الكربون اهليدروفل

فإن من املتوقع ألغراض املقارنة ( ٢٠٢٠ - ٢٠١٥مكافئ ثاين أكسيد الكربون خالل الفترة 
فلورية ومركبات الكربون اهليدرو فلورية يف التربيد  نبعاثات مركبات الكربون اهليدروكلوريةال

 طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف .ك ٦٠٠ ٠٠٠ -٤٠٠ ٠٠٠  تصل إىلأنوتكييف اهلواء 
 ).٢٠٢٠ -٢٠١٥الفترة 

مركبات الكربون الكلورية فلورية كميات لفمن املتوقع  ويف جمال تطبيقات الرغاوي -٣٦
طن من مكافئات ثاين أكسيد الكربون . غ ٦,٧٥أن تتناقص ببطء لتصل إىل املستخدمة يف األجهزة 

 املناخ خالل املستقبل حيث لكنها ستظل أكرب كمية جتميعية فريدة من ٢٠٢٠املؤدية إىل خالل الفترة 
إىل حد يف األجهزة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كميات وسوف تستقر . املنظور بعد ذلك
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مثل (بفضل بعض التطبيقات ذات دورات احلياة األقصر وذلك  ٢٠٢٠ إىل ٢٠١٠كبري خالل الفترة 
 النمو يف  سيتواصل بينما٥اليت ستخرج من اخلدمة لدى البلدان غري العاملة باملادة ) جات املرتليةالثال

املوجودة يف  ومن املتوقع للكميات ،٥ يف األقاليم العاملة باملادة املادة يف األجهزةحجم كميات 
طن حبلول عام  ن مليون ما يقل قليالً ع إىلن تزيد أHFCمن مركبات الكربون اهليدرو فلورية األجهزة 

  احترار عامليداالت ممارسة ضغوط لالجتاه حنو اتباع حلول تعتمد على مواد ذات  ما مل يتم٢٠٢٠
 .أقل

يف األجهزة لرغاوي كميات افإن االنبعاثات من  ،وعلى نقيض قطاعي التربيد وتكييف اهلواء -٣٧
شكل الكميات املعنية وآلجال الكميات تبعاً تلك من حجم سنوياً  ٪٣ و٪١سوف تتراوح بني 

 ٪١,٢٥حنو ومن املتوقع النبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية أن تصل إىل . التطبيقات اليت تتم
 انبعاثات مركبات الكربون تصل بينما سوف ٢٠٢٠يف عام يف األجهزة من حجم الكميات 

 . سنوياً يف ذلك الوقت٪٣,١حنو إىل فلورية اهليدرو

در حالياً لعام قاليت تالكميات املستخدمة يف األجهزة ، فإن  وتكييف اهلواءويف جمال التربيد -٣٨
. ٢٠٠٥ يف اليت قدرت عن الكميات اختالفاً طفيفاًختتلف  "سيناريو العمل حسب املعتاد" يف ٢٠١٥

 ومركبات) ٪١٠( بنسبة HCFCهذه الكميات أدىن بالنسبة ملركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية و
وتقدر هذه أيضاً بأا أقل  .ة تكييف اهلواء غري النقالأجهزة  يف)٪٢٥(فلورية بنسبة اهليدروالكربون 

 ٢٠١٥وهذا بدوره يؤثر على مستوى االنبعاثات املقدرة لعام . قليالً بالنسبة ألجهزة التكييف النقالة
طن  .ك ٨٢٠ ، تصل االنبعاثات العاملية يف جمموعها إىل"سيناريو العمل حسب املعتاد" ووما بعده

، ٢٠١٥بالنسبة جلميع املواد الكيماوية يف عام وذلك تكييف اهلواء والتربيد قطاعات بالنسبة جلميع 
 . ثاين أكسيد الكربون مكافئطن من .غ ١,٤وهو املستوى الذي يعادل 

 )يف سيناريو العمل حسب املعتاد(  املستخدمة يف األجهزةالعامليةللكميات   مقارنةاملرء إذا عقد -٣٩
تنخفض تقديراا، بينما ترتفع يف األجهزة  HCFCكميات ، لوجد أن جمموع ٢٠٢٠ و٢٠١٥بني 

وميكن مالحظة .  خالل فترة السنوات اخلمس هذه٪٣٠بنحو يف األجهزة  HFCكميات تقديرات 
 من خمتلف HCFCن انبعاثات مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية إ .اجتاه مماثل يف االنبعاثات

 بني ٪٧ بصفة عامة مبتوسط اخنفاض يقدر بالنسبة جلميع القطاعات بـ نخفضتاعات الفرعية القط
 فإن النمو يقدر HFCوحيثما يتعلق األمر بانبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية . ٢٠٢٠ و٢٠١٥

  يف٪٢١بنمو قدره وذلك  يف خمتلف القطاعات الفرعية ٪٦٣ و٤ يف سيناريو العمل حسب املعتاد بني
 .مجيع القطاعات

 إىل ٥سوف تصل االنبعاثات من بلدان املادة ف "BAUسيناريو العمل حسب املعتاد "وحسب  -٤٠
 ا طن مما يعادهل.غ ٠,٨ ما عن وهذا يقل نوعاً، ٢٠١٥طن يف مجيع القطاعات يف عام . ك ٥٠٠حنو 

 سوف تأيت ٢٠١٥ومعىن هذا أنه يف وقت مبكر ال يتعدى عام . ٢٠١٥بثاين أكسيد الكربون لعام 
 مقارنة بني وإذا عقد املرء. ٥ من اإلمجايل العاملي من البلدان العاملة مبوجب املادة ٪٦٠ تزيد عن نسبة

نبعاثات مركبات الكربون ر الدقَ، فإن من امل٥ُ لدى البلدان العاملة مبوجب املادة ٢٠٢٠ و٢٠١٥
ن من املقدر أن حيدث اخنفاض حاد لدى حيثما يكو(أن تستقر   HCFC اإلمجاليةفلوريةكلورية اهليدرو
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مركبات الكربون ، يف نفس الوقت، أن تزداد انبعاثات املُقَدر ومن .)٥البلدان غري العاملة باملادة 
 وبصورة رئيسية يف القطاع املرتيل، ( هذهمس سنواتاخل خالل فترة ٪٢٨بنحو فلورية اهليدرو

 ).الصناعي وقطاع أجهزة تكييف اهلواء الثابتة

 التقنيات والبدائل املتوافرة حالياً باستخدام (MITتخفيف احلدة لسيناريو عاملي لبإتباع و -٤١
 انبعاثات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الصادرة من خمتلف فإن، ) ممكنةةطريقبأفضل 

، مع حدوث اخنفاض متوسط يقدر بالنسبة جلميع  سوف تنخفضالقطاعات الفرعية بوجه عام
 يف سيناريو ٪٧وذلك مقارنة باخنفاض قدره  (٢٠٢٠ و٢٠١٥  عامي فيما بني٪١٧ت بنسبة القطاعا

فلورية، فإن انبعاثات مركبات الكربون اهليدرويتعلق بوفيما ). نفس الفترةلأداء العمل حسب املعتاد 
دره ية مع منو قعيف خمتلف القطاعات الفر ٪٥٠ و٪١٦- ختفيف احلدة بني الزيادة تقدر يف سيناريو

داخل  HFC يف انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية ٪٢٠مقابل منو قدره ( يف مجيع القطاعات ٪٨
بالنسبة جلميع   طنيلو ك٦١٠ فيبلغ جمموعها يةأما االنبعاثات العامل). إطار سيناريو العمل حسب املعتاد

   وهو املستوى املعادل، ٢٠١٥قطاعات التربيد وتكييف اهلواء جلميع املواد الكيماوية يف عام 
ومن . (MIT scenario)طن مما يعادله بثاين أكسيد الكربون يف سيناريو ختفيف احلدة  .غ ١,٠لـ 

طن من معادله بثاين أكسيد الكربون حبلول عام  .غ ٠,٩٢املتوقع هلذا املستوى أن ينخفض إىل 
٢٠٢٠. 

، فمن املتوقع بصفة عامة أن ٥ادة ويف سيناريو ختفيف احلدة بالنسبة للبلدان العاملة مبوجب امل -٤٢
كلورية فلورية من قطاعات فرعية خمتلفة فيما بني عام  اهليدروالكربونتنخفض انبعاثات مركبات 

لعموم ، مع تقدير متوسط اخنفاض ) تبعاً للقطاع الفرعي٪٤٠ - إىل ٪١٥ (+ ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٥
وفيما يتعلق . ٪١٠مبقدار ) HCFCية فلورية كلورمبركبات الكربون اهليدرو(لعاملة القطاعات الفرعية ا

-٢٠١٥ إىل منوها خالل الفترة  تشري التقديراتفإن، HFCفلورية انبعاثات مركبات الكربون اهليدروب
 يف ٪١٦ يف سيناريو ختفيف احلدة يف العديد من القطاعات، مع زيادة متواضعة تقدر بنحو ٢٠٢٠

وإذا حسبنا جمموع خمتلف القطاعات فإن . ٢٠٢٠-٢٠١٥ بني  النقالالقطاع الفرعي لتكييف اهلواء
 مبا ٪٢٦ بالطن و٪٣٠( من انبعاثات مركبات الكربون اهليدرو فلورية ٪٣٠-٢٦الزيادة تصل إىل 

ع النبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية قَوتي؛ وألغراض املقارنة، )يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون
HFC٢٠٢٠-٢٠١٥الفترة  خالل نفس على حاهلا أن تظل فعالً ٥ باملادة  يف البلدان غري العاملة. 

 بصفة العموم يف سيناريو ختفيف احلدة لدى البلدان -ومع ذلك فإن االنبعاثات اإلمجالية  -٤٣
، مع حدوث زيادة يف ٢٠٢٠-٢٠١٥ فيما بني ٪٥  ينتظر هلا أن تنقص بنحو٥العاملة مبوجب املادة 

 ). يف املائة٢٥ (يدروفلوريةانبعاثات مركبات الكربون اهل

 االحترار العاملي قدرات يف السوق من جانب التكنولوجيات ذات الكبريتغلغل الومع  -٤٤
فلورية  اهليدروح أن تستقر انبعاثات مركبات الكربونجر االحتواء اجليدة، فإنه يممارساتواملنخفضة، 

ى نقيض النمو الذي يعترب يف وسوف يكون ذلك عل. ٢٠٣٠-٢٠٢٠قد الع خالل ٥يف بلدان املادة 
يف البلدان العاملة مبوجب  HFC بعض األحيان حتمياً بالنسبة النبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية

وقد يكون من املتوقع أن يؤدي ). ٢٠٤٠-٢٠٣٠حىت  (٢٠٢٠ التالية لعام للعقود الزمنية ٥املادة 
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فلورية، مركبات الكربون الكلورية انبعاثات جمموع  (ذلك إىل املزيد من االخنفاض يف االنبعاثات الكلية
 .٢٠٢٠عقب ) فلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلوريةومركبات الكربون اهليدرو

 سنوات، عندما تتوافر معلومات أكثر دقة عن ٥-٤وميكن إجراء تقدير أكثر دقة خالل  -٤٥
لتكنولوجيات حتل حمل خمتلفة ي منخفضة  احترار عاملتالتغلغل يف السوق من جانب بدائل ذات داال

وذلك استجابةً ( يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء (HCFC) مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
فلورية لدى البلدان  كلوريةللتسريع يف اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو

 ).٥ت لدى البلدان غري العاملة مبوجب املادة ، وكذلك التطورا٥العاملة مبوجب املادة 

واالنبعاثات ملركبات الكربون لكميات املستخدمة يف األجهزة وإلجياز ما يتعلق با -٤٦
 ،٢٠٢٠-٢٠٠٢ للفترة (HCFC and HFC)كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية اهليدرو

 والرغاوي والتربيد ليه للوقاية من احلريق،فإن اجلداول الواردة فيما يلي تربز األعداد املذكورة عا
وتقدم اجلداول بيانات لعام ).  طن مما يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون.م(وأجهزة تكييف اهلواء 

 وسيناريو BAU املستكملة لسيناريو العمل حسب املعتاد ااميع من التقرير التكميلي و٢٠٠٢
قطاعي تربيد  الذي يصف زءلجقت خصيصاً لواليت اشت (٢٠٢٠ و٢٠١٥لـ  التخفيف من احلدة

ويف . وختفيف احلدة BAU العمل حسب املعتاد  سيناريوهات، وكذلك متوسط بيانات)وتكييف اهلواء
وهذه (سيناريو العمل حسب املعتاد وختفيف احلدة قيم ت متوسطسوى  ستخدمالتحليل املقدم أدناه مل ي

 عن الرغاوي وقد أدرجت بيانات) تخفيف نفسهتؤدي إىل مستوى انبعاثات أعلى من سيناريو ال
بينما . HFCاهليدروفلورية  ومركبات الكربون (HCFC)كلورية فلورية  اهليدرو ملركبات الكربونبالنسبة

 والبلدان العاملة مبوجب ٥دان غري العاملة مبوجب املادة ل للبHFCأجرى تقدير النبعاثات مركبات 
 .لى التوايل ع٪١٠-٩٠ على أساس تقدير ٥املادة 

  ٢٠٠٩مستكملة يف 

باملتر املستخدمة يف األجهزة حجم الكميات 
    مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون

متوسط العمل 
 –حسب املعتاد 
  ختفيف احلدة

ختفيف   
  احلدة

العمل حسب 
ختفيف     املعتاد

  احلدة
العمل حسب 

  املعتاد

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠    ٢٠١٥  ٢٠١٥    ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠٠٢      السنة

                        
مركبات الكربون 

  اهليدرو كلورية فلورية
غري العاملة مبوجب 

  ١٦٧٧  ١٤٥٠    ٢٠٠٤  ١٧٥٣    ١٥٦٤  ١٨٧٩  ٢٧٧٣     ٥املادة 

مركبات الكربون 
  اهليدرو كلورية فلورية

العاملة مبوجب 
  ٢٢٦٠  ٢٢٥٦    ٢٢٥٦  ٢٢٥٧    ٢٢٥٨  ٢٢٥٧  ١٠٦٣     ٥املادة 

مركبات الكربون 
  اهليدروفلورية

ب غري العاملة مبوج
  ٤٢١٧  ٣٨٨٢    ٣١٩١  ٣١٣١    ٤٠٥٠  ٣١٦١  ٩٨٦     ٥املادة 

مركبات الكربون 
  اهليدروفلورية

العاملة مبوجب 
  ١٥٢٧  ١٥٧٤    ١١٢٧  ١٠٩٧    ١٥٥١  ١١١٢  ٨٦     ٥املادة 
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  ٢٠٠٩مستكملة يف 

باملتر املستخدمة يف األجهزة حجم الكميات 
    مبا يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون

متوسط العمل 
 –حسب املعتاد 
  ختفيف احلدة

ختفيف   
  احلدة

العمل حسب 
ختفيف     املعتاد

  احلدة
العمل حسب 

  املعتاد

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠    ٢٠١٥  ٢٠١٥    ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠٠٢      السنة
مركبات الكربون 

  ٣٩٣٧  ٣٧٠٦    ٤٢٦٠  ٤٠١٠    ٣٨٢٢  ٤١٣٥  ٣٨٣٦   العامل  اهليدرو كلورية فلورية

مركبات الكربون 
  ٥٧٤٤  ٥٤٥٦    ٤٣١٨  ٤٢٢٨    ٥٦٠٠  ٤٢٧٣  ١٠٧٢   العامل  وفلوريةاهليدر

  ٩٦٨١  ٩١٦٢    ٨٥٧٨  ٨٢٣٨    ٩٤٢٢  ٨٤٠٨  ٤٩٠٨    العامل  اموع

                        
                        

  
  ٢٠٠٩مستكملة يف 

  االنبعاثات مبا يعادهلا مترياً من ثاين أكسيد الكربون
متوسط العمل 

 –حسب املعتاد 
  ختفيف احلدة

ختفيف   
  احلدة

لعمل حسب ا
ختفيف     املعتاد

  احلدة
العمل حسب 

  املعتاد

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠    ٢٠١٥  ٢٠١٥    ٢٠٢٠  ٢٠١٥  ٢٠٠٢      السنة 

                        

مركبات الكربون 
  اهليدرو كلورية فلورية

غري العاملة مبوجب 
  ٨٠  ٣٦    ١٢٢  ٧٦    ٥٨  ٩٩  ٢١٨     ٥املادة 

مركبات الكربون 
  اهليدرو كلورية فلورية

العاملة مبوجب 
  ٥٨٦  ٤٢٧    ٥٨١  ٤٦٨    ٥٠٧  ٥٢٥  ٢٢٣     ٥دة املا

مركبات الكربون 
  اهليدرو فلورية

غري العاملة مبوجب 
  ٥٩٣  ٣٢٦    ٤٩٤  ٣٢٨    ٤٦٠  ٤١١  ١٩٨     ٥املادة 

مركبات الكربون 
  اهليدرو فلورية

العاملة مبوجب 
  ٢٠١  ١٦٧    ١٦٢  ١٣١    ١٨٤  ١٤٧  ١٠     ٥املادة 

                        
مركبات الكربون 

  ٦٦٦  ٤٦٣    ٧٠٣  ٥٤٤    ٥٦٥  ٦٢٤  ٤٤١   العامل  فلوريةاهليدرو كلورية 

مركبات الكربون 
  ٧٩٤  ٤٩٣    ٦٥٦  ٤٥٩    ٦٤٤  ٥٥٨  ٢٠٨   العامل  اهليدرو فلورية

  ١٤٦٠  ٩٥٦    ١٣٥٩  ١٠٠٣    ١٢٠٨  ١١٨١  ٦٤٩    العامل  اموع
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من مركبات الكربون اهليدروكلورية الكميات املستخدمة يف األجهزة حجم كان النمو يف  -٤٧

ولكنه أكرب كثرياً بالنسبة ملركبات الكربون تقريباً  ميثل صفراً ٢٠٢٠-٢٠٠٢ بني (HCFC)فلورية 
 لعمل حسب املعتاداأداء سيناريو وليس هناك اختالف كبري بني ). منو مبعامل حنو مخسة(اهليدروفلورية 

 ٢٠١٥٪ لسنة ١٠أقل من (وسيناريو ختفيف احلدة بالنسبة للكميات املستخدمة يف األجهزة 
 .بالنسبة لالنبعاثات وهذا خيتلف :)٢٠٢٠و

مركبات الكربون اهليدروكلورية أن تشهد كميات ، فإن من املتوقع من اجلدولوكما يتضح  -٤٨
، بينما تشري التنبؤات إىل أن ٢٠٢٠-٢٠١٥اخنفاضاً طفيفاً أثناء الفترة املستخدمة يف األجهزة فلورية 

.  تقريباً٪٣٠ بنسبة لك كذسوف تزيديف األجهزة  HFCsمركبات الكربون اهليدروفلورية كميات 
أن تزداد  HFC وHCFCمن يف العامل لكميات املستخدمة يف األجهزة ومن املتوقع للحجم اإلمجايل ل

أي التربيد وتكييف ( يف مجيع القطاعات ذات الصلة ٢٠٢٠-٢٠٠٢ فيما بني ٢بعامل يصل تقريباً إىل 
 .)اهلواء والرغاوي والوقاية من احلريق

، مع حدوث ٢٠٢٠-٢٠٠٢ أن تزداد فيما بني HFC وHCFCت من من املتوقع لالنبعاثا -٤٩
على  )٪١٠بنسبة حنو (اخنفاضاً طفيفاًَ  أن تشهد HCFCومن املتوقع النبعاثات  (HFCs يفزيادة كبرية 
 - ١٥ بنحو HFC، بينما يتوقع حدوث زيادة يف االنبعاثات العاملية من ٢٠١٥عقب نطاق العامل 

 هذه الزيادة إىل أسباب من بينها إحالل  جزء منعودوسوف ي). ٢٠٢٠ و٢٠١٥بني تقريباً  ٪٢٠
HFCs حمل HCFCsيف نطاق استخدام  املتبقي من الزيادة  سيعزى بينماHFCيف قطاعات معينة نتيجة  

 .للنمو االقتصادي

أي مقدار مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية (نبعاثات االجمموع أن يزداد من املتوقع  -٥٠
 ٥لدى كل من البلدان غري العاملة مبوجب املادة  )HFCو  HCFCيدرو فلوريةومركبات الكربون اهل

زيادة معتدلة للغاية  وحدوث ٢٠٢٠ و٢٠٠٢ خالل الفترة الواقعة بني ٥والبلدان العاملة مبوجب املادة 
 .) تقريبا٣ً مبقدار عامل( ٥ رب كثرياً يف البلدان العاملة باملادةك وزيادة أ٥يف البلدان غري العاملة باملادة 

 حدوث زيادة عاملية هامشية فقط خالل الفترة  مع٢٠١٥ومن املتوقع أن تصل الزيادة أقصاها قبل عام 
، فنورد "سيناريو ختفيف احلدة" و"سيناريو العمل حسب املعتاد"وفيما يتعلق مبتوسط . ٢٠٢٠-٢٠١٥

 والبلدان غري ،٥ملة مبوجب املادة البلدان العان فيما يلي ملخصاً للمالحظات ذات الصلة باالنبعاثات م
 .٢٠٢٠-٢٠١٥ عن الفترة ٥العاملة باملادة 

 ؛٥ لدى البلدان غري العاملة مبوجب املادة HFC وHCFCوقع زيادة يف جمموع انبعاثات تال ت  )أ (

 ، و٥ لدى البلدان العاملة مبوجب املادة HCFCمن املتوقع حدوث اخنفاض يف انبعاثات   )ب (

 .٪٣٠ بنحو ٥ لدى البلدان العاملة مبوجب املادة HFCوقع أن تتزايد انبعاثات من املت  )ج (

ميكن إحراز املزيد من التخفيضات يف حجم االنبعاثات عن طريق زيادة استعمال مواد  -٥١
 وعن طريق استعمال ممارسات احتواء إضافية ،مقارنة مبا كان متوقعاً/ االحترار العامليمنخفضة قدرات
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يف ويظهر هذا االجتاه بوضوح يف اجلدول .  من املمارسات املنتظرة حىت اآلنبدرجة أكربحمسنة 
 :٢٠٢٠ و٢٠١٥  أقل بكثري لكل منحيث سجلت قيم ختفيف احلدة، انبعاثات

وجيب أال يغيب عن األذهان أن هذه القيم استندت على قيم باألطنان مضروبة يف قدرات  -٥٢
ة من تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري االحترار العاملي ملواد كيميائية خمتلفة مستقا

 يف املائة إذا استخدمت فيها قيم االحترار العاملي اليت ٢٠ – ١٠وستكون مجيعها أعلى بنسبة . املناخ
 .نشرت يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

______________  


