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مرّكبات الكربون  المعنية بإدارةحلقة العمل 
 الهيدروفلورية: المسائل التقنية

 ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٕٔو ٕٓبانكوؾ، 

 : المسائل التقنيةمركبات الكربون الهيدروفلوريةل المعنية بإدارة تقرير حلقة العم

 حلقة العمل افتتاح -أواًل 
لالجتماع السادس والعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ  ٜ/ٕٙمن اؼبقرر  ٕوفقًا للفقرة  - ٔ

اؼبناقشات بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة  بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف، عقدت أمانة األوزوف حلقة عمل ؼبواصلة
 بإدارة الكربوف اؽبيدروفلوري.

أبريل نيساف/ ٕٔو ٕٓات يف بانكوؾ يومي وقد ُعقدت حلقة العمل يف مركز األمم اؼبتحدة للمؤسبر  - ٕ
ـ . وافتتحت السيدة تينا بَتمبيبلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزوف، حلقة العمل يف العاشرة من صباح يو ٕ٘ٔٓ

 االثنُت، وأوضحت أىدافها وىيكلها.
وكاف ىدؼ حلقة العمل ىو أف تتيح منربًا ؼبناقشة اؼبسائل التقنية اؼبتعلقة بإدارة مركبات الكربوف  - ٖ

اؽبيدروفلورية، من أجل: )أ( توضيح حالة اؼبعدات، واؼبنتجات، والتكنولوجيات ذات الصلة يف قطاعات الصناعة 
بوف اؽبيدروفلورية كبدائل للمواد اؼبستنفذة لألوزوف؛ )ب( والًتكيز على توافر بدائل اليت استخدمت مركبات الكر 

ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف اغباضر واؼبستقبل القريب؛ 
شة صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة )ج( واستطالع ما يلـز لتحسُت فبارسات ادارة الكربوف اؽبيدروفلوري. وستجري مناق

بإدارة الكربوف اؽبيدروفلوري، واؼبسائل التقنية وغَتىا أثناء االجتماع اػبامس والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح 
بعد حلقة العمل  ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٕٗإىل  ٕٕالعضوية لربوتوكوؿ مونًتياؿ الذي يعقد يف الفًتة من 

 مباشرة. 
اليت أعدهتا األمانة، آخذة يف االعتبار آراء صبيع أصحاب اؼبصلحة، ست وستتضمن حلقة العمل  - ٗ

جلسات. وسًتكز كل من اعبلسات األربع األوىل على قطاع ؿبدد من قطاعات الصناعة وقطاعاهتا الفرعية؛ 
اركُت وستتناوؿ اعبلسة اػبامسة مناقشة اؼبسائل الرئيسية واؼبسائل الشاملة، وستتيح اعبلسة السادسة فرصة للمش

الستخالص النتائج من حلقة العمل. ودبساعدة اػبرباء، واالستعراض الذي هبريو فريق التكنولوجيا والتقييم 
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لقطاعات الصناعة اؼبقرر  وقائعيةصحيفة  ٘ٔاالقتصادي، وعباف اػبيارات التقنية التابعة لو، أعدت األمانة 
ئل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار مناقشتها، واليت تقدـ معلومات ؿبايدة عن حالة سوؽ البدا

-http://conf.montreal)على اؼبوقع الشبكي ألمانة األوزوف  وقائعيةصحائف الالالعاؼبي. وتتاح 

protocol.org/meeting/workshops/hfc_management-02/presession/default.aspx). 
، وُميسر، الفريقة ؿباضروف عاموف، وأعضاء وسيشارؾ يف كل جلسة من اعبلسات األوىل حىت الرابع - ٘

، وُميسر، ومقرر. وبالنسبة لكل جلسة، سيقدـ احملاضروف الفريقومقرر. وسيشارؾ يف اعبلسة اػبامسة أعضاء 
ذات الصلة، وسيشارؾ ىؤالء بصفة خرباء متمرسُت  وقائعيةصحائف الالالعاموف حقائق رئيسية، مستعينُت ب

مقدمي ’’الذين جاءوا من بُت  الفريقاعبلسة. وبعد ذلك، سيقدـ أعضاء  للمناقشة اليت ستجري أثناء
واألطراؼ غَت  ٘من اؼبادة  ٔ، ومن األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ‘‘منفذي التكنولوجيات’’و  ‘‘التكنولوجيا

، رباءاػب فريقالعاملة دبوجب تلك الفقرة، عروضًا قصَتة، سيعقد بعدىا اؼبشاركوف يف حلقة العمل، وأعضاء 
واحملاضروف العاموف، مناقشة مفتوحة. وسيلخص مقررو اعبلسات من األوىل إىل اػبامسة اؼبسائل الرئيسية اليت 
نوقشت أثناء اعبلسات، وسيقدموهنا أثناء اعبلسة السادسة، حيث سيبذؿ ؾبهود لتحليل أي استنتاجات رئيسية 

ما يتعلق باغبد من استخداـ الكربوف اؽبيدروفلوري إضافية، تتناوؿ على وجو اػبصوص ربديات وفرصًا ؿبددة في
ذي القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي أثناء التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يف 

، دبا يف ذلك التحديات اليت نتجت عن درجات ٘الصناعات، واؼبشاريع اؼبوجودة لدى األطراؼ العاملة باؼبادة 
العالية؛ والتطبيقات اػباصة دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث  يطةاغبرارة احمل

االحًتار العاؼبي، واليت يصعب إحالؽبا؛ وتطبيقات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة على إحداث 
لوجيات البديلة. وسيلخص اؼبقرروف يف االحًتار العاؼبي، واليت يسهل إحالؽبا؛ واػبطوط الزمنية لتوافر التكنو 

اعبلسة السادسة أيضًا اؼبناقشات بإهباز يف هناية حلقة العمل، وسيقدموف تقريرًا إىل الفريق العامل اؼبفتوح 
 العضوية يف اجتماعو اػبامس والثالثُت عن االستنتاجات الرئيسية اليت مت التوصل إليها أثناء حلقة العمل.

عمل تُعد أيضًا مثااًل آخر يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ لكيفية بناء الثقة يف العمليات وقالت إف حلقة ال - ٙ
السليمة، وأعربت عن أملها يف أف تؤدي اؼبعلومات اؼبقدمة عن البدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات 

ـز مواصلة التصدي ؽبا يف القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي إىل ربديد وتوضيح اؼبسائل اليت يل
 مناقشات الحقة، وأف توفر خيارات ؿبتملة للربط بُت وجهات النظر اؼبختلفة حبثاً عن سبيل للمضي ُقدماً.

وبعد مقدمة األمينة التنفيذية، قُدـ عدد من العروض لتهيئة اؼبسرح للجلسات اليت ستبدأ. فقدـ السيد  - ٚ
ال مارانيوف، الرئيسة اؼبشاركة لفريق التقييم العلمي، والسيدة بييق أ. ر. رافيشانكارا، الرئيس اؼبشارؾ لفر 

واؼبتوقع للكربوف اؽبيدروفلوري يف الغالؼ اعبوي،  ةاغبالي اتز م االقتصادي، حملة عامة عن الًتكالتكنولوجيا والتقيي
ات احملتملة لتدابَت والطلب اغبايل واؼبقبل على الكربوف اؽبيدروفلوري من جانب القطاعات اؼبختلفة، والتأثَت 

التخفيف. وبعد ذلك قدـ السيد سوكومار ديفوتا، والسيد راي غولكماف، والسيد المربت كوهبربز، بوصفهم 
 خرباء مستقلُت، حملة عامة عن القطاعات والقطاعات الفرعية اؼبقرر مناقشتها أثناء حلقة العمل.

ونًتياؿ يف التخفيف من استنفاد طبقة األوزوف، إىل قباح بروتوكوؿ م أ. ر. رافيشانكاراوأشار السيد  - ٛ
وتشجيعو لبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف. ووفقًا لذلك النهج، فإف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، اليت مل يكن 
ؽبا وجود تقريبًا قبل ذلك، قد اسُتخدمت كبدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية. وكانت النتيجة الرئيسية 
الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية كبدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية، زيادة إنتاج واستهالؾ 
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بدرجة سريعة يف صبيع القطاعات اليت كانت تستخدـ مركبات الكربوف 
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ا يف الغالؼ اعبوي. أما التوقعات اهتز ركة وتاؽبيدروكلورية فلورية، مثل انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدروفلوري
اػباصة باالستهالؾ واالنبعاثات يف اؼبستقبل، واليت تتبعت بصورة وثيقة اذباىات االستهالؾ واالنبعاثات الفعلية 
حىت اآلف، فبا أشاع الثقة يف عوليتها، فقد تنبأت بزيادات سريعة يف اؼبستقبل القريب، وتوافرت بشكل متزايد 

دقيقة عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف القطاعات اؼبختلفة. وتُعد مركبات الكربوف معلومات 
اؽبيدروفلورية من غازات االحتباس اغبراري القوية، اليت يبكن أف تسهم بدرجة كبَتة يف االحًتار العاؼبي، لتفسد 

بوف، وتزعزع مزايا إبقاء ثاين أكسيد بذلك اؼبكاسب اليت ربققت عن طريق زبفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكر 
جزءًا من الًتيليوف. غَت أف ىذه النتيجة كاف يبكن تالفيها، ألف كثَتًا من البدائل  ٓ٘ٗالكربوف عند مستوى 

يبكن استخدامها بداًل من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، واليت يبكن أف ربد من مسانبتها يف االحًتار العاؼبي 
 اؼبائة.يف  ٔإىل أقل من 

وأوضحت السيدة مارانيوف االذباىات يف الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف قطاعات  - ٜ
على حد سواء، مشَتة إىل معلومات  ٘واألطراؼ غَت العاملة باؼبادة  ٘ـبتلفة لدى األطراؼ العاملة باؼبادة 

ه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استجابة وردت يف التقرير بشأف بدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف الذي أعد
واألطراؼ  ٘. فأسواؽ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية تواصل تطورىا يف األطراؼ العاملة باؼبادة ٘/ٕ٘للمقرر 

يف اؼبائة سنويًا من  ٖٓعلى حد سواء. وزاد الطلب يف األطراؼ األوىل بنسبة تبلغ حوايل  ٘غَت العاملة باؼبادة 
، يف حُت زاد ٕٙٔٓيف اؼبائة سنويًا بعد عاـ  ٚإىل  ٘، ومن اؼبتوقع أف يزداد بنسبة ٕٔٔٓإىل  ٕٙٓٓعاـ 

، ومن اؼبتوقع أف ٕٔٔٓإىل عاـ  ٕٔٓٓيف اؼبائة سنويًا من عاـ  ٕٔإىل  ٓٔالطلب يف األطراؼ الثانية بنسبة 
االرباد األورويب عن الغازات اؼبفلورة ، ومن اؼبتوقع أف تؤثر الئحة ٕٗٔٓيف اؼبائة بعد عاـ  ٖإىل  ٔينخفض من 

يف الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف كلتا اجملموعتُت، مثل لوائح الياباف والواليات اؼبتحدة األمريكية 
وأماكن أخرى. ويأيت أكرب طلب على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية من قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، والذي 

يف اؼبائة أخرى، واستخدمت صبيع القطاعات األخرى  ٚاؼبائة، يف حُت استخدـ قطاع الرغاوي يف  ٘ٛاستخدـ 
طن، ومن اؼبتوقع  ٓٓٚ ٓٓٓقرابة  ٕٗٔٓيف اؼبائة. وبلغ الطلب اإلصبايل يف عاـ  ٚؾبتمعة النسبة اؼبتبقية وىي 

يف اؼبائة  ٓ٘على حاؽبا، بنسبة  أف يزداد الطلب يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، يف ظل سيناريو بقاء األمور
. ويبكن أف يتيح األداء ٖٕٓٓو ٕ٘ٔٓبُت عامي  - ٘يف األطراؼ العاملة باؼبادة  ٖبشكل عاـ، وبعامل 

العايل للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي بعض الفرص، ولكنو ال يقدـ حلواًل بسيطة، 
فيف اؼبختلفة سُتبحث يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي وقالت إف تأثَتات سيناريوىات التخ

  .ٜ/ٕٙهبري إعداده وفقاً للمقرر 
ولدى تقديبو العرض التايل، الحظ السيد كوجيربز أنو إذا تواصلت اذباىات الطلب اغبالية على  - ٓٔ

يجة زيادة ىائلة يف ـبزونات مركبات ، فستكوف النتٖٕٓٓ، أو حىت ٕٓ٘ٓمركبات الكربوف اؽبيدروفلورية حىت 
 ٘/ٕ٘الكربوف اؽبيدروفلورية وما يرافق ذلك من زيادة يف االنبعاثات ويف االحًتار العاؼبي. وقد قدـ تقرير اؼبقرر 

تفاصيل بشأف الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية حبسب القطاع والقطاع الفرعي. وأشار السيد كوجيربز  
التخفيف من اغبدة ركزت على استخداـ البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث  كذلك إىل أف جهود

االحًتار العاؼبي لدى القطاعات الرئيسية، بينما مثلت تلك البدائل ربديات يبكن أف تًتتب عليها تأثَتات 
وصلت إىل وقت . وقاؿ إف حلقة العمل اعبارية، ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓمناخية مفيدة شديدة اعتباراً من فًتة مبكرة كػ 

 حرج وسوؼ تتعامل مباشرة مع اؼبمكن حالياً ومع احملتمل يف اؼبستقبل بالنسبة لكل قطاع وكل قطاع فرعي.
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، واصل التقدًن، مقدمًا نظرة عامة على ٕ وقائعيةة اليفصحالوبصدد تلميح السيد غلوكماف إىل  - ٔٔ
بوف اؽبيدروفلورية واألنبية النسبية يف كل واحد من القطاعات والقطاعات الفرعية اليت ُتستخدـ فيها مركبات الكر 

ىذه القطاعات والقطاعات الفرعية. وأوضح أف أنبية ىذه القطاعات بالنسبة لالحًتار العاؼبي تتحدد حبسب 
اغبجم، وحبسب قدرات االحًتار العاؼبي للمواد الكيميائية اليت ُتستعمل يف كل قطاع، حيث أف الغازات 

يف قطاعات ـبتلفة، وأف تأثَتىا على االحًتار العاؼبي يتفاوت تفاوتاً كبَتاً. وإذا نظرنا إىل ذلك اؼبختلفة ُتستخدـ 
 ٙٛتُعترب بوضوح قطاعًا حرجًا يبثل  اؼبضخات اغبراريةمن ىذا اؼبنظور، لوجدنا أف قطاع التربيد، وتربيد اؽبواء و 

باؼبائة،  ٚباؼبائة والرغاوي نسبة  ٗيروصوالت نسبة باؼبائة من استهالؾ ُمعادالت ثاين أكسيد الكربوف، وسبثل األ
باؼبائة. ومن األمور اؽبامة اليت سبيز بُت القطاعات، مع ذلك، ؽبو التمييز بُت  ٖوالوقاية من اغبريق نسبة 

القطاعات الفرعية داخل كل قطاع، حيث أف اغبجم وقدرات إحداث االحًتار العاؼبي للمواد الكيميائية 
 ل واحد منها تتفاوت تفاوتاً شاسعاً مثلما تتفاوت بعض العوامل كمعدالت التسرب.اؼبستخدمة يف ك

وعند اختتاـ ىذا العرض، ربدث السيد ديفوتا عن خيارات زبفيض استهالؾ مركبات الكربوف  - ٕٔ
ؼبنخفضة اؽبيدروفلورية، وىى اػبيارات اليت تتألف إىل حد كبَت من أربعة نُػُهج: استخداـ البدائل ذات القدرات ا

على االحًتار العاؼبي يف اؼبعدات اعبديدة، واستخداـ بدائل ذات قدرات أقل على إحداث االحًتار العاؼبي يف 
ستصلحة. وقاؿ إف النهج األوؿ 

ُ
اؼبعدات اغبالية، ويف منع التسرب، واستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼب

 األجل اؼبتوسط واألجل الطويل؛ ووبتاج بصفة عامة إىل ىو عامل رئيسي لتحقيق البفاضات يف االنبعاثات يف
استخداـ بدائل ذات قدرات منخفضة جدًا على إحداث االحًتار العاؼبي، ولكنو وبتاج إىل استخداـ بدائل 
ذات قدرات متوسطة على االحًتار العاؼبي يف بعض القطاعات والقطاعات الفرعية كمواد انتقاليو قصَتة األجل، 

قِيَدة اؼبهمة األخرى أف البدائل سبثل ربديات كبَتة مثل زيادة قابلية االشتعاؿ. أما النهج الثاين وأف من الع
ُ
وامل اؼب

باؼبائة، وذلك  ٓٔإىل  ٘فيمثل فرصة للتخفيضات ذات األجل القصَت، وكذلك كفاءة الطاقة بنسبة تًتاوح من 
السوبر ماركت ويف اعبهات الصناعية اليت تستخدـ بالدرجة األوىل يف اؼبعدات الكبَتة اليت ُتستخدـ يف أسواؽ 

ذات القدرة العالية جداً على إحداث االحًتار العاؼبي. أما النهج الثالث فهو ينبٍت على حقيقة أف  R404Aمادة 
باؼبائة من االستهالؾ اعباري ُتستخدـ للحلوؿ ؿبل الغازات اؼبتسربة، وأف الدراسات قد بينت أف التسربات  ٓٙ

باؼبائة. والنهج الرابع يقلل الطلب على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية الِبْكر،  ٓ٘تقل بسهولة بنسبة  يبكن أف
ستهَلك، ولكنو وبتاج إىل اإلمساؾ دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية 

ُ
نَتج واؼب

ُ
فيقلل بذلك مباشرة من اؼبقدار اؼب

 تها حبيث تعود إىل حالتها األصلية.نتهية العمر قبل نفثها يف اجملاؿ اعبوي وضرورة تنقيػُ اؼب
ستهلكة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ىي  - ٖٔ

ُ
ويف اػبتاـ، شدد السيد كوجيربز على أف السوؽ الرئيسية اؼب

قطاع التربيد، وتربيد اؽبواء وضخ اغبرارة. وأضاؼ أف ِقطَاْعي الرغاوي واأليروصوالت مهم أيضًا ولكنو صغَتاً 
لعديد من البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة جدًا على إحداث االحًتار العاؼبي والبدائل ذات نسبياً. وأضاؼ أف ا

القدرة اؼبعتدلة على إحداث االحًتار العاؼبي متوافرة لدى عدد من القطاعات والقطاعات الفرعية، وأنو عند 
اً، وكفاءهتا من حيث الطاقة، حبثها ينبغي وضع العديد من العوامل يف اغبسباف، دبا يف ذلك، مدى توافرىا ذباري

 وتكلفتها وأماهنا، وأدائها، عند درجات اغبرارة احمليطة العالية. 
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 1الفرع  - ثانياً 
التحديات والفرص في التعامل مع مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالمية على 

 االحترار العالمي في قطاع التبريد
بتنسيق اعبلسة األوىل من حلقة العمل، اؼبعنية  ACCORD 3.0مؤسس شبكة قاـ السيد بيًت آدلر رئيس و  - ٗٔ

بالتحديات والفرص يف تناوؿ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف 
مقررًا بصفتو قطاع التربيد، إىل جانب السيد أولريتش ىيس، جامعة دريزدين للتكنولوجيا، أؼبانيا، الذي عمل 

اؼبستقلة. ولدى افتتاح اعبلسة صرح السيد أدلر بأف الغرض منها ىو زيادة الوضوح بشأف البيانات اؼبتوافرة، 
والتحديات التقنية يف قطاع التربيد، وكذلك يف األسواؽ القادرة يف صبيع الظروؼ على ربقيق تقدـ سريع يف 

حل واحد يبكن تطبيقو على اغباالت كافة، صرح بأف  اعتماد التكنولوجيات اعبديدة. وحيث أنو ال يوجد
 اؼبناقشات سوؼ تغطي كل واحد من القطاعات الفرعية األربعة كل بدوره: التجاري، والصناعي، والنقل واحمللي.

وألقى اثناف من اؼبتحدثُت اللذين تناوال الصورة الكلية للحالة الكلية لقطاع التربيد ونبا: السيد باولو  - ٘ٔ
ناتسكايا اػببَت االستشاري، الربازيل، والسيد رينهارت رادؼباشر، َمرَكْز ىندسة الطاقة البيئية، الواليات فوديا

 اؼبتحدة األمريكية، وكالنبا خبَتاف استشارياف.
وقاؿ السيد فودياناتسكايا يف العرض الذي قدمو بأف تركيز اؼبؤشرات البيئية، عقب التحوؿ عن  - ٙٔ

إىل قدرات إحداث االحًتار العاؼبي ؼبركبات  ٜٚٛٔألوزوف ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف القدرات اؼبستنفدة ل
، وبتاج ألف يتسع نطاقو ليحتضن طائفة أوسع بكثَت من اؼبؤشرات، مع التشديد  الكربوف اؽبيدروفلورية اليـو

ى الرغم من وجود خيارات  بصفة خاصة على االلتقاط اؼبستداـ واستخداـ اؼبواد من اؼبصادر اؼبتجددة. وعل
الطبيعية  مواد التربيدكافية بالفعل اآلف داخل القطاع الفرعي احمللي، حيث صبيع األجهزة واألدوات َتستِخدـ 

عن  404Aمثل االيسوبوتاف، فإنو من األنبية دبكاف بالنسبة للقطاعات الفرعية الثالثة األخرى أف تنتقل من مادة 
ط ذات قدرات قابلة لاللبفاض، من حيث قدرهتا على إحداث االحًتار طريق خالئط متداخلة إىل خالئ

شبعة من أجل التطبيقات التجارية العاؼبي، كاأللفينات اؽبيدروفلورية، أو 
ُ
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت اؼب

ية اليت تستحق واالنتقاؿ كذلك إىل اؽبيدروكربونات والنشادر من أجل الُنظم الصناعية. وقاؿ إف القضايا الرئيس
العالية لبعض  اغبرارة احمليطةاالىتماـ تشمل عدـ وجود معيار واحد لألماف الكلي، والتسريبات ذات درجة 

 البدائل، إىل جانب اؼبسألة اغبرجة اػباصة باالقتصاد يف الطاقة.
اهتا على اؼبوجودة حالياً، من حيث قدر  مواد التربيدوصف السيد رادرماشر، يف عرضو، العديد من  - ٚٔ

إحداث االحًتار العاؼبي، وقدرهتا على االقتصاد يف الطاقة، وقابليتها لالشتعاؿ، وحجم اإلزاحة، وأبرز بعض 
اػبيارات األفضل ذات القدرات اؼبنخفضة إلحداث االحًتار العاؼبي: مثل ثاين أكسيد الكربوف يف اؼبناخات 

، ٕٖ-قابليتها لالشتعاؿ، ومركب الكربوف اؽبيدروفلورياألقل برودة، والربوباف واأليسوبوتاف ولكن بالنسبة ل
( ومركب الكربوف اؽبيدروفلوري بالنسبة للُنظم الصغَتة اليت تُنتج ضمن اإلنتاج  R-404A والنشادر )األمونيـو

الكبَت. وشدد على أنبية االقتصاد يف الطاقة: يف الُنظم شديدة التماسك، وكفاءة الطاقة وقاؿ إف كفاءة الطاقة 
ربِْد، وأهنا تلعب دورًا مهمًا يف النظم اليت توجد  يى

ُ
اليت تسهم بأكرب قدر يف االحًتار العاؼبي بغض النظر عن اؼب

ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي. وىكذا فإف كفاءة الطاقة  مواد التربيدهبا تسريبات كبَتة، ويف 
ربِد ما مل يكن

ُ
األمر أكرب من ذلك، وأف اختيارات التكنولوجيا ينبغي أف تراعي  تكوف ذات أنبية يف اختيار اؼب
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اليت تعترب غَت قابلة  مواد التربيدذلك. وكإشارة أخَتة، حذر من أف االختبارات قد أشارت إىل أف بعض 
 لالشتعاؿ ثبت أهنا شديدة االشتعاؿ يف وجود زيت اؼبكابس.

خبَتًا يعملوف يف ىذا اجملاؿ ىم  ٔٔمكوف من  وتبعت ذلك سلسلة من العروض اؼبقتضبة من فريق - ٛٔ
، كندا؛ والسيد تربيدال وادؼبؾ؛ والسيد جوناثاف آيوت، كارنوت كريستنسن، دانفوس، الدامبر -السيد توربُت فوندر

تك كينج، جنوب أفريقيا؛ والسيد برونو كإيرؾ ديلفورج، مايكاوا، أوروبا، فرنسا؛ والسيد روي سينغ، أدوات أر 
تالفريو، الربازيل؛ والسيد كريستياف ىَتوب، معهد التكنولوجيا الدامبركي، الدامبرؾ؛ والسيد زانج بوسويل، مي

زاىوي، رابطة الصُت للتربيد ومكيفات اؽبواء، الصُت؛ والسيد بوؿ ديالرمينات، جونسوف كونًتولز، فرنسا، 
تربيد َكارِيَر ترانسيكولد، أؼبانيا؛ والسيد والسيد فرناندو جالنت، إيبتا، األرجنتُت، والسيد جويرغُت غويلر، نُظم 

 ىولغر كونيغ، استشاري مستقل، أؼبانيا.
وصرح السيد فوندر كرينسنُت يف العرض الذي قدمو بشأف مكونات نُظم التربيد اليت تستخدـ اؼبواد  - ٜٔ

حاليا يتعلق بقضايا الكيميائية واػبالئط ذات القدرات اؼبنخفضة على االحًتار العاؼبي، بأف التحدي الرئيسي 
األماف اليت سبنع استخداـ اؽبيدروكربونات، وأف سرعة االبتكار يبكن أف تسبق التوقعات فقط إذا مت ربديد ما ىو 

، وأف قرارات االستثمار يف التنمية اؼبستقبلية تعتمد على التيقن التشريعي واستحداث مواد التربيداؼبرغوب من 
 اؼبعايَت. 

يوت عرضًا بشأف خيارات التكنولوجيا ألغراض األجهزة الصناعية اؼبتوسطة والكبَتة وقدَّـ السيد أ - ٕٓ
اغبجم يف ظل ظروؼ ؿبيطية ـبتلفة، وَلفت االنتباه إىل ؾبموعة متنّوعة من األجهزة يف اؼبراحل اغبرجة وذات 

مواد ُمربّدة طبيعية، مثل ثاين التوسُّع اؼبباشر وأجهزة األدوات التعاقبية وغَتىا من األجهزة األخرى اليت تستخِدـ 
 أكسيد الكربوف واألمونيا والربوباف، واليت حققت معدالت عالية من الكفاءة واألداء يف صبيع اؼبناطق اؼبناخية.

وقاؿ السيد دلفورج يف عرض بيانو بشأف خيارات التكنولوجيات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث  - ٕٔ
ات الصناعية والتجارية واجملتمعية الواسعة النطاؽ، أف استخداـ اؼبواد اؼبربِّدة االحًتار العاؼبي ألغراض التطبيق

الطبيعية ُوِضع ليصبح فبارسة عامة يف تلك القطاعات؛ وأف األمونيا بالذات اليت تُعَترب آمنة ومتوافرة على نطاؽ 
أيضًا معظم اؼبواد اؼبربِّدة ذات  واسع، تفي باؼبتطّلبات اغبالية لالستدامة واؼبساءلة، ليس ىذا فحسب بل تتجاوز

القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، من حيث الكفاءة الشاملة، وقاؿ إف عوامل التمكُت األساسية 
تشمل تطوير معدات ذكية، بزيادة أعداد جهات التصنيع واستخداـ ُكَتل اؼبياه الطبيعية واؼبضّخات اغبرارية 

 بالتشغيل وؼبوظفي الصيانة. والتدريب اؼبناسب للقائمُت
ويف عرض البياف الذي قّدمو السيد سينغ عن اػبيارات البديلة للخزائن ذات القابس، مثل آالت البيع،  - ٕٕ

لفت االنتباه إىل اؼبتطلبات التقنية لتحويل األجهزة الصغَتة النطاؽ إىل االستخداـ باؽبيدروكربونات، وسّلط 
يف منطقتو، مثل عدـ كفاية التدريب للمستخِدمُت، مشفوعاً بنقص التعاوف مع الضوء على التحّديات األساسية 

األقراف، والتكلفة الباىظة ألوجو األماف والتهوية، وعدـ وجود اختبار ميسور للتسرُّب، الذي يُعَترب ىاماً للغاية يف 
 ضوء التصميم اؼبضغوط للمعدات، وعدـ توافر ِقَطع الغيار.

ّدمو السيد بوصويل عن اػبيارات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار ويف العرض الذي ق - ٖٕ
العاؼبي فيما يتعّلق باؼبعدات التجارية الصغَتة، عرض ؾبماًل عبهود شركتو لتحويل تكنولوجياهتا للعمل باستخداـ 

ؿ للوائح اغبكومية ويف الربوباف أو ثاين أكسيد الكربوف، وَعرض ؾبماًل للتحّديات اليت تواجو شركتو يف االمتثا
 الوقت ذاتو تعزيز الكفاءة يف استخداـ الطاقة والسعي إىل خفض التكاليف.
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وتناوؿ السيد ىَتوب موضوع البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي بالنسبة  - ٕٗ
تكلفتها واألداء، يف درجات ؼبعدات تربيد ذبارية منشأة يف اؼبوقع )دبا يف ذلك أجهزة وحدات تكثيف( وآثار 

حرارة ؿبيطية عالية. وأوضح أف تطوير وحداث التكثيف وبرّكو قطاع احملاؿ التجارية يف أوروبا والياباف. وتوَجد 
الطبيعية. وقد ثبتت أثناء االختبار جودة أداء وحدة التربيد بثاين أكسيد  مواد التربيدحلوؿ متوافرة َتستخِدـ 
من اعبيل األوؿ. وتوقَّع حدوث تطّورات أخرى ربرّكها اؼبنافسة، حبيث تؤّدي إىل  الكربوف بصناعة أوروبية

استحداث وحدات أصغر ذات كفاءة جيدة يف درجات حرارة ؿبيطية عالية، مع إنتاج أكرب حبيث تنخفض 
 التكاليف.

التجارية القائمة ، تناوؿ اػبيارات اؼبتعلقة باألجهزة واؼبعدات انغز ويف العرض الذي قّدمو السيد  - ٕ٘
ومسائل توفَت اػبدمات. وقاؿ إف اػبيارات اؼبتعلقة باألجهزة التجارية اغبالية ىي عبارة عن بدائل سهلة اإلحالؿ 
بقليل من التكيُّف، وأجهزة معّدلة مع التحسُت وبدائل إحالؿ، حيث أف البدائل سهلة اإلحالؿ ىي البديل 

لفة. وأشار إىل أنو يف حُت سبّثل اؼبعدات اعبديدة غالبية االستهالؾ، األقل تكلفة، أما اإلحالؿ فهو األكثر تك
ربدث معظم االنبعاثات أثناء التشغيل وتقدًن اػبدمات ويف هناية عمر اؼبنتجات. ونتيجة لذلك، ينبغي، 

ن بالتوازي مع اعتماد بدائل وتكنولوجيات غَت ضارة باألوزوف، تشجيع االستخداـ اؼبسؤوؿ ؼبعدات التربيد م
خالؿ مبادرات التوعية، وتدريب الفنيُت يف استعادة مواد التربيد، وإعادة االستعماؿ والتدمَت، وبتنظيم رقايب 

 للتخلُّص من اؼبنتجات يف هناية عمرىا. وأّكد على أف تعليم وتدريب الفنيُت سيكوف مهّمة ىائلة.
حداث االحًتار العاؼبي فيما يتعّلق وتكلَّم السيد دي المينات عن خيارات ذات قدرة منخفضة على إ - ٕٙ

بأجهزة األدوات التعاقبية بالنسبة ؼبعدات التربيد التجارية اؼبتوسطة والكبَتة. واقًتح بداًل من األجهزة احملتملة 
اؼبعّدلة بالتحسُت ؽبذه اؼبعدات واستخداـ خالئط ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، إحداث 

ز األدوات التعاقبية، يسمح باستخداـ توليفة من البدائل القائمة لتحقيق نتائج ُمثلى فيما تغيَت كامل يف جها
. وعلى سبيل اؼبثاؿ، يبكن استخداـ ثاين أكسيد الكربوف من أجل اؼبرحلة اؼبنخفضة، أّما  يتعّلق بتطبيق ُمعُتَّ

ل اغبلوؿ القائمة البسيطة اؼبتعلقة اؼبرحلة األعلى يبكن أف ال تسمح بانطالؽ اغبرارة يف الغالؼ اعبوي، وتشم
قياسية لتكييف اؽبواء من أجل التربيد غَت اؼبباشر يف درجات حرارة أعلى وتوسُّع  تربيد موادباؼبرحلة اؼبتوسطة 

 مباشر يف استخداـ ثاين أكسيد الكربوف من أجل درجات حرارة أقل.
التكنولوجية أماـ اعتماد ذلك يف بلداف اؼبادة وتكّلم السيد غاالنت عن االنتقاؿ التكنولوجي والعقبات  - ٕٚ
من أجل التربيد التجاري من منظور اؼبستخِدـ النهائي. وقاؿ إف التكلفة ىي أىم عائق أماـ اؼبستخدمُت  ٘

النهائيُت لألجهزة اؼبركزية، رغم أهنا ليست كذلك بالنسبة للمستخدمُت النهائيُت للمعدات القائمة بذاهتا. 
ة اؼبركزية، وألف البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، ليست متسمة وبالنسبة لألجهز 

ة العالية، ليس ىناؾ عائد بشأف االستثمار اإلضايف اؼبطلوب لتحويلها. وقاؿ الكفاءة يف درجات اغبرارة احمليطب
وتوافر اؼبكوِّنات والتخلُّص النهائي  إف ىناؾ عقبات أخرى وىي القدرات اػباصة بتوفَت اػبدمة التقنية، واألماف،

 يف حالة البدائل اؼبعدَّلة بالتحسُت.
ووَصف السيد غويلر يف عرض بيانو أداء أجهزة احملاؿ التجارية ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث  - ٕٛ

نبعاثات اؼبباشرة، االحًتار العاؼبي يف ـبتلف اؼبناطق اؼبناخية يف أوروبا. وأشار إىل أف ىناؾ خيارات ػبفض أثر اال
بيد أف الكفاءة يف استخداـ الطاقة هبب دراستها أيضاً. وقاؿ إف شركتو قد حققت ربسينات ضخمة يف 
الكفاءة يف استخداـ الطاقة مع أجهزة اؼبراحل اغبرجة الوسيطة باستخداـ ثاين أكسيد الكربوف اؼبعتاد، 

وُبرز تقّدماً يف تعديل ىذه األجهزة لالستخداـ يف مناخات  والتكنولوجيا يف اؼبناخات اؼبتوسطة والباردة، وقاؿ إنو
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أدفأ. وعموماً، قاؿ إنو تراوده آماؿ كبَتة بالنسبة الستعماالت ثاين أكسيد الكربوف باعتباره ذات كفاءة يف 
 استعماؿ الطاقة يف اؼبناخات الدافئة.

البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على وىو السيد كوينيغ، حيث تناوؿ  عضو من فريق اػبرباءآخر  وتكلم - ٜٕ
إحداث احًتار عاؼبي واؼبقاييس الالزمة لتربيد معدات النقل، دبا يف ذلك الشاحنات واؼبقطورات وحاويات سفن 

إىل  ٖٓ-التربيد. وقاؿ من اؼبعهود أف استعماالت التربيد يف وسائل النقل يف درجات حرارة ؿبيطية تًتاوح من 
أحد التحّديات الكبَتة ىو االستثمار الضخم اؼبطلوب للتحويل؛ وفيما يتعّلق درجة مئوية. وقاؿ إف  ٓ٘

باغباويات اؼبربَّدة، على سبيل اؼبثاؿ، ربتاج قطع الغيار إىل أف تكوف متوافرة يف صبيع أكباء العامل. وتتوافر خيارات 
ربوف، رغم أف اخًتاؽ األسواؽ تكنولوجية باستخداـ ـبتلف البدائل، من بينها اؽبيدروكربونات وثاين أكسيد الك

يُعَترب ؿبدودًا نوعًا يف الوقت اغبايل. وقاؿ من اؼبطلوب توفَت التدريب والتعليم والفهم اعبيد العتبارات األماف، 
 وكذلك مبادئ توجيهية واضحة من مقرري السياسات.

ل من القطاعات الفرعية ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، طُرحت أسئلة على أعضاء فريق اػبرباء بشأف ك  - ٖٓ
األربعة بدورىا، بدءًا بالتربيد التجاري. ودارت معظم األسئلة حوؿ قضايا تتعلق باستخداـ مواد التربيد الطبيعية 
يف درجات اغبرارة احمليطة العالية، مع الًتكيز بشكل خاص على ثاين أكسيد الكربوف، واألمونيا )النشادر(، 

يلـز مزيد من البحث لتطوير التكنولوجيات اؼبطلوبة، وأشار أحدىم إىل أهنا  أنو أكد عدة أعضاءووالربوباف. 
كفاءة بنفس  و  ،يعية دبستويات سالمة أكربستسمح يف هناية اؼبطاؼ باالستخداـ اؼبأموف ؼبواد التربيد الطب

اغبرارة احمليطة  درجات توجيوواقًتح عضواف آخراف أنو يبكن  .مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية مثلاستخداـ الطاقة 
قابس تاف بالفعل يف أجهزة ذات بو و ز ستخدـ الربوباف واأليإنو بينما يُ العالية كمصدر للحرارة. وقاؿ عضو آخر 

على نطاؽ صغَت، وىو ما يتطلب ظبات سالمة ؿبسنة بسبب التسرب اؼبتكرر، فإف استخداـ ثاين أكسيد 
ال تزاؿ غَت مقبولة، مضيفًا أف ىناؾ اذباىًا متزايداً  ؿبدودًا يف منطقتو ألف مستويات األداءالكربوف يُعد 

ؼبوضوع اػبيارات العملية لنظم وحدات التكثيف، اسًتعى أحد أعضاء فريق الستخداـ اؽبيدروكربونات. وبالنسبة 
اػبرباء االىتماـ إىل االذباه كبو تكنولوجيا ثاين أكسيد الكربوف، والذي يبدو أنو سيستمر، مضيفًا أف 

كربونات وحدىا ليس من احملتمل أف تكفي لشحنات تتجاوز كيلوغراـ. وقاؿ عضو آخر إف اؼبستخدمُت اؽبيدرو 
فإنو يبكن أف تفكر يف استخداـ نظم تعاقبية تعمل  يف اؼبناطق اليت يتعذر فيها استخداـ مثل ىذه التكنولوجيات
على ثاين أكسيد الكربوف  كن أف يسيطرو بينما يببالغاليكوؿ، واليت ربل بالفعل ؿبل بعض النظم اؼبتوسعة، وأن

نافسة أخرى. وأشار عضو ثالث إىل أف النظاـ ، فمن احملتمل ظهور تكنولوجيات ميف اؼبستقبل القريب األسواؽ
ربسينات كبَتة، مع يبكن أف يؤدي إىل  أٖٗٔ-التعاقيب الذي يعمل بثاين أكسيد الكربوف والكربوف اؽبيدروفلوري

يف اؼبائة على األقل. وقاؿ أحد األعضاء إنو يلـز مزيد من الوقت  ٜٛؼبباشرة تصل إىل وفورات يف االنبعاثات ا
وقاؿ عضو آخر  .لتطوير اؼبكونات اعبديدة اؼبطلوبة للنظم التعاقبية اليت تعمل يف درجات اغبرارة احمليطة العالية

أنو ذلك،  األىم منلطاقة، و إف تطوير تكنولوجيات معقدة يف اؼبستقبل يتطلب االبتكار، وكفاءة استخداـ ا
، قاؿ أحد األعضاء إنو يشَت إىل ‘‘مواد التربيد الطبيعية’’استثمار. وفيما يتعلق بتعريف مصطلح وبتاج إىل 

بطريقة اصطناعية، ولن  امنتجات أو مكونات متاحة بالفعل يف الغالؼ اعبوي بكميات أكرب فبا يبكن إنتاجه
  متوقعة.تكوف النبعاثاهتا أي آثار جانبية غَت

كبدائل ُتستخدـ على نطاؽ صغَت   A-2L، وA-3 مواد التربيدبُت استخداـ  فروؽ التكلفةوفيما يتعلق  - ٖٔ
يف خزائن ذات مقابس، قاؿ أحد أعضاء الفريق إف التجربة حىت اآلف بشأف األجهزة اؽبيدروكربونية ذات أحجاـ 

ىي تقريبًا نفس تكلفة استخداـ  A-2Lستخداـ الشحنات األصغر، على سبيل اؼبثاؿ، قد أوضحت أف تكلفة ا
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، بينما يبكن اعتبار استخداـ أحجاـ شحنات أكرب بواسطة أجهزة تستخدـ يةفلور ية الكلور  الكربوف مركبات
أمرًا مقبواًل، نظرًا للتكلفة اؼبتدنية ؼبعدات األمن. وقاؿ أحد أعضاء الفريق إنو رغم اغبجم الكبَت  واؽبيدروفلور 

ة ثاين أكسيد الكربوف التعاقبية، فإف استخدامها سيؤدي إىل كفاءة استخداـ الطاقة بقدر كبَت. للغاية ألجهز 
وقاؿ أحد أعضاء الفريق إنو قد اتضح من اختبار ىذه األجهزة يف اؼبناخات اؼبعتدلة أف فروؽ التكلفة البفضت 

يتطلب استثمارات إضافية، وإف بقدر كبَت بسبب وفورات اغبجم، وإف التكيف على درجة حرارة ؿبيطة عالية س
فعالية الكلفة الشاملة سيؤدي إىل عائدات سريعة نسبياً. وقاؿ عضو آخر إف تكاليف الًتكيب ستكوف أقل 
بكثَت، وأضاؼ عضو ثالث أف ىذه الًتكيبات ستؤدي أيضًا إىل تقليل التكاليف اؼبرتبطة بالتسرب. وفيما يتعلق 

ق إهنا مسألة تتعلق بالصيانة واالمتثاؿ للوائح السارية، مشَتًا إىل أف دبسألة التسرب، قاؿ أحد أعضاء الفري
 إىل أف األولوية بالنسبة ؽبم ىي أف تستمر أجهزهتم يف األداء. نظراً اؼبستخدمُت يتجاىلوف ىذه اؼبسألة، 

ًا إىل اؼبستخدمة إلعداد العروض، نظر  وقائعيةصحائف الالودعا أحد اؼبشاركُت األمانة إىل استكماؿ  - ٕٖ
صحائف القليلة نسبياً، كما أف  ٘أف اؼبعلومات اليت وردت من اػبرباء يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

خاطئاً بأف ىناؾ خيارات كثَتة متوفرة بالفعل. وقاؿ مقدـ االستعراض العاـ يف اعبلسة,  انطباعاً أعطت  وقائعيةال
قدمت بالفعل عددًا ال بأس بو من اػبيارات  وقائعيةصحائف الالالسيد فوديانيتسكايا، يف معرض رده، إف 

، والبلداف غَت العاملة ٘اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اؼبتاحة للبلداف العاملة دبوجب اؼبادة 
 على حد سواء. ٘دبوجب اؼبادة 

اعية. ومشلت األسئلة وطرح مدير اعبلسة وعدد من اؼبشاركُت عددًا من األسئلة بشأف التطبيقات الصن - ٖٖ
إىل استخداـ  ٕٕ-اؼبشار إليها، يف صبلة أمور، ربويل أجهزة صناعة اعبليد اليت تستخدـ اؽبيدروكلوروفلوروكربوف

اؼبتاحة بالفعل على أساس مستداـ، وكيف يبكن لقطاع الصناعة  مواد التربيدالطبيعية أو غَتىا من  مواد التربيد
األجهزة الصغَتة واؼبتوسطة اؼبوزعة، والتطبيقات اليت هبب استمرارىا يف أف يتحوؿ إىل استخداـ بدائل يف 

معينة بكميات ؿبدودة، وجدوى استخداـ التربيد باالمتصاص الذي يعمل بالطاقة الشمسية  تربيد مواداستخداـ 
واد الطبيعية دب يدمواد الترب يف أجهزة ثاين أكسيد الكربوف التعاقبية يف قطاع التربيد الصناعي، وكيف يبكن مقارنة 

 االصطناعية من حيث كفاءة استخداـ الطاقة. التربيد
، قاؿ أحد ٕٕ-وفيما يتعلق بتحويل أجهزة صناعة اعبليد اليت تستخدـ اؽبيدروكلوروفلوروكربوف - ٖٗ

ز األعضاء إنو من الواضح أف النشادر ىو اؼبربد البديل، ولكن عملية التحويل معقدة للغاية، نظرًا إىل أف جها
يستخدـ مبادالت حرارية كباسية وىي غَت متوافقة مع النشادر. وأضاؼ أحد  ٕٕ-اؽبيدروكلوروفلوروكربوف

اؼبشاركُت أنو، رىنًا خبصائص جهاز صناعة اعبليد، ومع مراعاة مسائل السالمة على النحو الواجب، فقد يكوف 
النامية لعمليات ربويل الثالجات. وأشار عضو  الربوباف بدياًل، نظرًا إىل أنو قد ُاستخدـ يف السابق يف البلداف

إىل  ٕٕ-آخر إىل أف العديد من الدراسات اإلفرادية أوضحت أف التحوؿ من استخداـ اؽبيدروكلوروفلوروكربوف
 النشادر أفضى إىل مكتسبات كبَتة يف كفاءة استخداـ الطاقة حبيث أصبحت فًتة السداد قصَتة للغاية.

القطاع الصناعي يف ؾباؿ أجهزة التوزيع الصغَتة واؼبتوسطة، ُأشَت إىل أف ومن حيث توقيت ربوؿ  - ٖ٘
الطبيعية، وبصورة أساسية النشادر. وكانت مركبات الكربوف  مواد التربيدالتربيد الصناعي يستند عادة إىل 

ات ذات ، ُتستخدـ من وقت آلخر يف أجهزة التطبيقٕٕ-اؽبيدروكلورية فلورية، مثل اؽبيدروكلوروفلوروكربوف
الصحيحة  مواد التربيداغبرارة اؼبنخفضة للغاية، وكاف ربويل ىذه األجهزة بالغ التعقيد. ومن حيث اؼببدأ، كانت 

 االعتباراتعن  ربد حسب اؼبنطقة يف العامل، فضالً ُتستخدـ تقريباً بصورة دائمة يف اؼبصانع اعبديدة مع اختيار اؼب
 نو كلما زادت تكلفة رأس اؼباؿ، كلما البفضت سرعة التغيَت.التجارية والبيئية. وُأشَت ؾبدداً إىل أ
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بكميات ؿبدودة للمحافظة على  مواد التربيدوفيما يتعلق بضرورة االستمرار يف استخداـ بعض  - ٖٙ
الكفاءة، مثل االستخداـ يف التطبيقات اليت تشكل مسألة القابلية لالشتعاؿ مشكلة بالنسبة ؽبا، أشار أعضاء 

درجة مئوية، بينما  ٖٓاليت تتجاوز  اغبرارة احمليطةأنو رغم أف النشادر ىو اختيار جيد لدرجات الفريق إىل 
 ٘٘و ٖٓاليت تًتاوح بُت  اغبرارة احمليطةيكتسب ثاين أكسيد الكربوف حصة كبَتة يف السوؽ بالنسبة لدرجات 

 ٖٕ-يفلور ي ور ؽبيدروكلا فللكربو  درجة مئوية، فإنو فيما دوف ىذه الدرجات، ال توجد سوى بدائل قليلة
 تقلل من كفاءة استخداـ الطاقة. ال

ويف سياؽ تناوؿ مسألة جدوى استخداـ التربيد باالمتصاص الذي يعمل بالطاقة الشمسية، وافق أحد  - ٖٚ
أعضاء الفريق على أنو من اؼبمكن التوصل إىل درجات حرارة أقل باستخداـ الطاقة الشمسية مع جهاز 

ورغم أنو من اؼبمكن ربقيق ذلك من منظور كفاءة استخداـ الطاقة، فمن الصعب ربقيقو امتصاص للنشادر. 
 من منظور التكلفة، نظراً إىل أف أجهزة االمتصاص ؽبا ضعف اؼببادالت اغبرارية اليت لدى أجهزة ضغط البخار. 

االصطناعية،  اد التربيدو الطبيعية مقارنة دب واد التربيدؼبوردًا على سؤاؿ بشأف كفاءة استخداـ الطاقة  -ٖٛ
أشار أحد أعضاء الفريق إىل أف االختبارات يف أوروبا أوضحت أف ثاين أكسيد الكربوف أكثر كفاءة يف 
استخداـ الطاقة من أجهزة الكربوف اؽبيدروفلوري اؼبوحدة يف اؼبناخات األكثر برودة. وحذر عضو آخر من أف 

والظروؼ األخرى. وكمثاؿ، قدـ  اغبرارة احمليطةتمد على درجة اؼبسألة ليست واضحة، نظرًا إىل أف الكفاءة تع
، حيث قاؿ إف ذلك ال ينطبق أٖٗٔ -الفكرة اؼبقبولة عموما بأف النشادر أكثر كفاءة من الكربوف اؽبيدروفلوري

 على ثالجات اؼبياه. 
كبو تقليل حجم أجهزة وأشاد فبثل آخر باستخداـ النشادر يف التربيد الصناعي، قائاًل إف االذباه كاف  - ٜٖ

النشادر الصناعية، واستخداـ أجهزة مصممة خصيصًا وموحدة تقريبًا وذات شحنات منخفضة بقدر كبَت. ويف 
النشادر تتسم بشحنات بالغة  تستخدـاحملالت التجارية الكبَتة وغَتىا من التطبيقات التجارية، ىناؾ أجهزة 

أنو يبكن استخداـ النشادر يف اؼبناطق اغبضرية. وأكد أحد غرامًا للكيلو، فبا يعٍت  ٕٓتقل عن  االلبفاض
أعضاء الفريق أف األجهزة اليت طرحتها شركتو يف السوؽ يف السنتُت اؼباضيتُت أصبحت أكثر، وأف كفاءة 

 استخداـ الطاقة جيدة جداً. 
مور مشلت كيف وطُرحت بعد ذلك أسئلة عديدة عن التطبيقات يف ؾباؿ النقل، مع اإلشارة إىل صبلة أ - ٓٗ

اليت تعمل بثاين أكسيد الكربوف اتسمت باألداء يف درجات  ةداغباويات اؼبرب أف معدات تربيد وسائل النقل، و 
اغبرارة احمليطة العالية، وما إذا كانت مكونات األجهزة اؼبطلوبة متاحة بالفعل، وتكلفة أجهزة ثاين أكسيد 

مواد ؼبوجودة، واؼبدفوعات مقابل تدابَت السالمة عند استخداـ الكربوف مقارنة بأجهزة الكربوف اؽبيدروفلوري ا
 قابلة لالشتعاؿ، ومدى سرعة ربوؿ القطاع من استخداـ أجهزة الكربوف اؽبيدروفلوري اغبالية.  تربيد
وفيما يتعلق بأداء ومدى توفر معدات تربيد وسائل النقل اليت تعمل بثاين أكسيد الكربوف، قاؿ أحد  - ٔٗ

اليت تستخدـ ثاين أكسيد الكربوف متاحة وجيدة األداء من حيث الكفاءة  ةداؼبرب اويات اغبيق إف أعضاء الفر 
على طرؽ الشحن البحرية العاؼبية اليت تنحى أف تكوف يف مناطق ذات مناخات حارة جداً. وقاؿ أحد األعضاء 

. وأوضحت ةداؼبرب اويات اغببؿبذرًا أنو من اؼبهم فهم خصائص تشغيل ىذه التطبيقات، ال سيما فيما يتعلق 
اويات اغبالدراسات أنو من الصعب أف ينافس ثاين أكسيد الكربوف التكنولوجيات القائمة اؼبستخدمة يف سوؽ 

 اليت تتسم بقدرة عالية على اؼبنافسة، فضاًل عن أسعار اؼبعدات اؼبنخفضة للغاية.  ةداؼبرب 
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جهزة الكربوف اؽبيدروفلوري، رد أحد أعضاء الفريق قائالً وفيما يتعلق دبوضوع التكلفة اإلضافية لبدائل أ - ٕٗ
يف اؼبائة من أجهزة الكربوف  ٕٓأكثر تكلفة بنسبة  ةداؼبرب اويات اغبإف استخداـ أجهزة ثاين أكسيد الكربوف يف 

يف اؼبائة كتكلفة إضافية تتعلق بالسالمة وذلك حسب اؼبربد  ٘إىل  ٕ، زائدًا نسبة أٖٗٔ –اؽبيدروفلوري 
ستخدـ. وستنخفض التكاليف اإلضافية دبجرد أف ترتفع مستويات دخوؿ التكنولوجيا يف األسواؽ ويف اؼب

 اإلنتاج.
، أشار أحد أعضاء يةاؽبيدروفلور  الكربوف وفيما يتعلق دبسألة توقيت التحوؿ من استخداـ مركبات - ٖٗ

صناعة بسالمة التصميم وسالمة التشغيل الفريق إىل أف افًتاض أف اؼبصنعُت يبكن أف يستجيبوا بنجاح الىتماـ ال
 أٖٗٔ-ياؽبيدروفلور الكربوف لألجهزة اعبديدة، ىناؾ خطط الستحداث أجهزة جديدة تستخدـ اؽبيدروكربوف و 

ىذا السوؽ  يف غضوف فًتة الثالث إىل طبس سنوات القادمة. وسيكوف التغيَت عاجاًل وليس آجالً، نظرًا إىل أف
 يتسم بشدة اؼبنافسة. 

وكانت األسئلة اليت طُرحت يف ؾباؿ التطبيقات اؼبنزلية تتعلق ببطء عملية التحوؿ إىل استخداـ أجهزة  - ٗٗ
اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار  مواد التربيداؽبيدروكربوف يف البلداف النامية، واغبواجز أماـ استيعاب 

 العاؼبي يف قطاع األجهزة اؼبنزلية. 
اعتماد أجهزة اؽبيدروكربوف، أشار أعضاء الفريق إىل أف ىذه األجهزة لقت قبوالً  وفيما يتعلق دبوضوع  - ٘ٗ

كبَتًا يف أوروبا، غَت أف الواليات اؼبتحدة مل تبدأ إال مؤخرًا يف قبوؿ استخداـ ىذه األجهزة. ويبكن تفسَت بطء 
أثناء الصنع، وتغيَتات  عملية التغيَت إىل حد ما بسبب تكاليف معدات السالمة اؼبطلوبة لضماف السالمة يف

 التصميم اؼبطلوبة لضماف السالمة بالنسبة للمستهلك، ومع ذلك فقد بدأت ىذه العملية يف اإلسراع. 
اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاع  مواد التربيدوفيما يتعلق دبسألة استيعاب  - ٙٗ

سيما فيما يتعلق  ت التقنية كواحدة من العقبات الكبَتة، الاألجهزة اؼبنزلية، أشار أعضاء الفريق إىل القدرا
 خبدمات ما بعد البيع، فضالً عن االستثمارات الرأظبالية.

وأخَتًا طُرح على أعضاء الفريق عدد من األسئلة الشاملة لعدة قطاعات، مع اإلشارة إىل صبلة طرؽ  - ٚٗ
تتسم  مواد تربيدأو تكييف اؽبواء، فضاًل عن استخداـ مشلت وسائل توفَت الطاقة عند استخداـ معدات التربيد، 

بالكفاءة يف استخداـ الطاقة، والفًتة الزمنية الالزمة لدخوؿ ثاين أكسيد الكربوف يف السوؽ العاؼبية، وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بالتدريب، وأسباب معدالت التسرب العالية يف األجهزة التجارية مقارنة بغَتىا من األجهزة، 

اػبطوات، إف وجدت، يبكن ازباذىا للتقليل من معدالت التسرب، وأخَتًا أىم العقبات أماـ اعتماد  وأي
 البدائل اؽبيدروكربونية.

 أعضاء فريق اػبرباءوعند تناوؿ طرؽ توفَت الطاقة أثناء استخداـ معدات التربيد وتكييف اؽبواء، اتفق  - ٛٗ
النسبة عبميع القطاعات، بينما شدد أحد اؼبتكلمُت على أف التخزين على أف اسًتداد الطاقة يعد جانباً أساسياً ب

البارد ينبغي أف يُدار على أساس مبوذج للعمل اؼبزدوج إلنتاج اغبرارة والتربيد. وكاف من بُت اؼبقًتحات األخرى 
 واؽ اؼبركزية.لتحقيق توفَت الطاقة تصميم مباف ذكية لتعظيم النظاـ، وإهباد كبائن تربيد مغلقة بسيطة يف األس

وفيما يتعلق دبسألة اػبط الزمٍت اؼبطلوب الستخداـ ثاين أكسيد الكربوف يف السوؽ العاؼبية، قاؿ  - ٜٗ
إف أسرع عملية توزيع سبت عندما استخدمت شركات الرقائق الزرقاء معايَت عالية من بلداف  أعضاء فريق اػبرباء
وىو ما أدى تلقائيًا إىل تدريب موظفي دعم ؿبليُت. فإذا اقتنعت ػ ٘يف بلداف عاملة باؼبادة  ٘غَت عاملة باؼبادة 

الصناعة بأف تقنية ما جديرة بأف توزع، فإهنا سبضى ُقدماً، بصرؼ النظر عما إذا كاف ىناؾ خط زمٍت سياسي. 
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ومع ىذا، فإف تطوير نظم ذات كفاءة لثاين أكسيد الكربوف بالنسبة لألسواؽ اؼبركزية قد مت منذ كبو عشر 
نوات. وقاؿ متكلم آخر إف الوقت الالـز لتسويق نظم اغبرجية االنتقالية سيكوف أطوؿ من الوقت الالـز لنظم س

التعاقب دوف اغبرجية، واليت تعد أكثر بساطة، ولكن متكلمًا آخر قاؿ إف ذبربة يف الدامبرؾ أظهرت أف نظم 
 روفلوري، ولذلك يعد التدريب أسهل يف واقع األمر.اغبرجية االنتقالية تعد أقرب إىل النظم النمطية للكربوف اؽبيد

وبالنسبة ؼبسألة معدالت التسرب األعلى يف النظم التجارية وكيفية زبفيضها، أشار أحد اؼبتكلمُت إىل  - ٓ٘
أنو إذا كانت أجهزة التربيد رخيصة نسبيا ومل تكن لدى التقنيُت ثقافة جيدة، فسيكوف ىناؾ مزيد من التسرب. 

يف اؼبائة بعد فرض ضريبة جعلت  ٓٔيف اؼبائة إىل كبو  ٖٓمعدالت التسرب يف الدامبرؾ من كبو  وقد البفضت
التسرب مكلفاً. ويبكن زبفيض التسرب، ولكن من األسهل استخداـ جهاز تربيد ال يلحق ضررًا بالبيئة، مثل 

تسرب العالية يف النظم ثاين أكسيد الكربوف. وأضاؼ عضو آخر أف التوصيالت الكثَتة تعد مصدر معدالت ال
التربيد، واألصغر حجماً، وتوجد  شحناليت يتم فيها احتواء  مواد التربيدالتقليدية لػػػلكربوف اؽبيدروفلوري؛ ففي 

 يف اؼبائة. ٗإىل  ٕهبا توصيالت أقل، تعد معدالت التسرب أكثر البفاضاً، إذ تبلغ قرابة 
أعضاء فريق ماـ اعتماد بدائل للكربوف اؽبيدروفلوري، أشار وأخَتاً، فيما يتعلق بالعقبات الرئيسية أ - ٔ٘

إىل ضرورة تطوير أو ربديث قواعد ومعايَت السالمة، وتدريب التقنيُت وتثقيفهم، وتوفَت رأظباؿ  اػبرباء
 لالستثمار. 

سة وأشار السيد فوديانتسكايا يف تعليقاتو اػبتامية إىل أف معظم األسئلة والتعليقات يف ىذه اعبل - ٕ٘
تناولت اػبطوات اؼبراد ازباذىا للتشجيع على التحوؿ إىل البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار 

، وكذلك أنبية تعميق الوعي بالنسبة لضرورة التغيَت، ٘وغَت العاملة باؼبادة  ٘العاؼبي يف األطراؼ العاملة باؼبادة 
ة اغبكومات، بل وأوساط الصناعة وىيئات التوحيد ووضع قواعد ومعايَت واضحة، وىو ما يتطلب مشارك

 القياسي أيضاً.
واتفق السيد رادرماخر، يف تعليقاتو اػبتامية مع تقييم السيد فوديانتسكايا، مضيفًا أف اغبلوؿ متوفرة  - ٖ٘

 بالفعل، ولكن يتعُت تطويعها لتالئم الظروؼ اػباصة، وأف االتصاالت ضرورية لضماف اؼبشاركة اغباظبة من
 جانب طائفة واسعة من سائر أصحاب اؼبصلحة.

وأعرب السيد أدلر، أثناء تلخيصو، عن تقديره للمناقشة اغبيوية، قائاًل إهنا نقلت النقاش التقٍت عن  - ٗ٘
 موضوع بالغ التعقيد إىل مستوى أعلى.

 2الجلسة  - ثالثاً 
رة العالية على إحداث االحترار التحديات والفرص في معالجة مركبات الكربون الهيدروفلورية ذات القد

  المضخات الحراريةالعالمي في قطاع تكييف الهواء الثابت و 
عن التحديات والفرص يف معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة  ٕكاف ميسر اعبلسة  - ٘٘

، ىو السيد سليم على، ةاؼبضخات اغبراريالعالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاع تكييف اؽبواء الثابت و 
مدير مركز اؼبسؤولية االجتماعية يف ؾباؿ التعدين وأستاذ العلـو اؼبستدامة والسياسات والدراسات الدولية يف 

سًتاليا. وُقدمت عروض افتتاحية من جانب السيد دانييل كولبورف، اػببَت أجامعة كوينزالند يف برزباف، 
كسوتو، من معهد ماوا للتكنولوجيا، الربازيل، والسيد سورابا كومار، االستشاري اؼبستقل، والسيد روبروتو باي

مؤسسة خدمات كفاءة استخداـ الطاقة، اؽبند، واللذين شاركا بصفتهما الشخصية. وُقدمت مالحظات 
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 Ingersollافتتاحية إضافية من جانب فريق مقدمي التكنولوجيا ومنفذيها يف القطاع: السيد مايك تومسوف، 

Rand/Trane ،الواليات اؼبتحدة؛ والسيد جيتندرا بالمبوري ،Blue Star Limited ، والسيد تينغ اكسواف اؽبند؛
 China Household Electric Appliancesالي، وانغ ، الصُت؛ والسيدة Midea and Sun Yat-senيل، جامعة 

Associationد ماىر موسى، مستشار ، الصُت؛ والسيد بساـ السعد، خبَت استشاري مستقل، لبناف؛ والسي
 SINTEFوالسيد ريتار لكسا،  ، اؼبملكة العربية السعودية؛UTC Building and Industrial Systemsالصناعة، 

Energy Research ،النرويج؛ والسيد عالء علما، خبَت استشاري مستقل، مصر؛ والسيد بار دانيل ،Devcco ،
 من اغبضور وأجوبة من أعضاء الفريق.السويد. وتضمنت اؼبناقشة اليت تلت ذلك أسئلة 

، ربدث السيد كولبور عن اؼبضخات اغبراريةوبدءًا باللمحة العامة عن أجهزة تكييف اؽبواء الثابتة و  - ٙ٘
أنواع األجهزة اؼبختلفة اليت تعمل ضمن قطاع متنوع بدرجة كبَتة. وبالنسبة للمعدات اعبديدة، تُتاح طائفة من 

-د إما ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العاؼبي )دبا يف ذلك الكربوف اؽبيدروفلوريأجهزة التربيد تعمل دبوا
( أو بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. وأوضح R-410Aاؼبادة و  R-407c، واؼبادة أٖٗٔ

هزة تكييف اؽبواء الفردية اػبصائص الرئيسية لألجهزة اؼبختلفة يف القطاع، دبا يف ذلك أجهزة تكييف اؽبواء، وأج
اؼبنفصلة بدوف أنابيب، وأجهزة تكييف اؽبواء اؼبنفصلة ذات األنابيب، وأجهزة تكييف اؽبواء ذات األنابيب 
اػباصة باألسطح، ونظم التكييف اؼبنفصلة واؼبتعددة، إىل جانب أجهزة التربيد الرئيسية ذات القدرة على 

من األجهزة، وخيارات البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث استنفاذ األوزوف واؼبستخدمة يف كل نوع 
 واد التربيداالحًتار العاؼبي واليت يبكن استخدامها، وواصل السيد بايكسوتو العرض، فقدـ معلومات فباثلة عن اؼب

التربيد  . مث أجرى مقارنة للقدرة ومكافئ األداء بالنسبة لطائفة من أجهزةاؼبضخات اغبراريةو  التدفئةومضخات 
 . وبالنسبة لسهولة اإلحالؿ أو التعديل، كاف األداء أسوأ دائمًا من اؼبادةR-22مع تلك اليت تستخدـ اؼبادة 

R-22 وكانت القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي أعلى دائما تقريباً؛ كما أف التحوؿ إىل أجهزة التربيد ذات ،
اف ينطوي على خطورة ؿبتملة. وسبثلت العقبات الرئيسية اليت القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ك

يلـز التغلب عليها عند ربديد واستخداـ البدائل يف التعقيدات اليت تنطوي عليها عمليات االختيار، والتصميم، 
نُت والًتكيب؛ وعدـ معرفة مسائل مثل القابلية لالشتعاؿ والضغط؛ ومعايَت السالمة اؼبعرقلة، واللوائح والقوا

 الوطنية اؼبتباينة. 
وقدـ السيد كومار عرضًا عن استخداـ مباذج مبتكرة يف تسيَت األعماؿ لزيادة االستثمارات يف كفاءة  - ٚ٘

استخداـ الطاقة، مشَتًا إىل اؽبند كمثاؿ لذلك. وبعد أف أشار إىل النمو السريع يف استخداـ مركبات الكربوف 
تهوية، وتكييف اؽبواء، قاؿ إف التكنولوجيات البديلة موجودة، ولكن إمكانية اؽبيدروفلورية يف قطاع التسخُت، وال

تسويقها مقيدة بسبب البفاض الطلب، والذي يُعزى يف جانب منو إىل شواغل تتعلق بالتكلفة والسالمة. غَت 
فرة من الناحية أف تكنولوجيا تكييف اؽبواء اؼبعتمدة على اؽبيدروكربوف، واليت تتسم بكفاءة استخداـ الطاقة متو 

التجارية يف اؽبند، وهبري استطالع خيارات لتحديد مباذج لتسيَت األعماؿ يبكن تكرارىا وربسينها لزيادة الطلب 
وزبفيض التكاليف عن طريق وفورات اغبجم، فبا هبعل بدائل كفاءة استخداـ الطاقة ميسرة بدرجة أكرب. وقد 

لالستعاضة عن اؼبصابيح اؼبتوىجة بأخرى باعثة للضوء يف والية أثبتت ىذه الطريقة قباحها بالفعل يف ؿباولة 
 أندرابراديش اؽبندية.

وقاؿ السيد تومسوف إنو قد شهد وقتًا مثَتًا يف قطاع تكييف اؽبواء مع تطوير اعبيل التايل من  - ٛ٘
على إحداث االحًتار التكنولوجيات اؼببتكرة. فقد التزمت شركتو بالتخلص من أجهزة التربيد ذات القدرة العالية 

العاؼبي، وإنو على ثقة من إمكانية إهباد حلوؿ للمشاكل اليت تواجهها ـبتلف القطاعات الفرعية. ففي ؾباؿ 
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عن قلقها من االنتقاؿ إىل  ٘، على سبيل اؼبثاؿ، أعرب عدد من األطراؼ العاملة باؼبادة ةمربدات مركزي
ري تطوير بدائل سهلة اإلحالؿ تتسم بكفاءة ؿبسنة على كمادة للتربيد، ولكن هب  R-410Aاستخداـ اؼبادة 

 استخداـ الطاقة وقابلية أقل لالشتعاؿ.
امبور عرضًا عن بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث وقدـ السيد هب - ٜ٘

ثر صعوبة بسبب عدـ وجود االحًتار العاؼبي بالنسبة لتكييف اؽبواء. فمع أف مهمة ربديد بدائل أصبحت أك
، ظهر عدد من البدائل يف ‘‘القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي’’تعريف واضح وموحد ؼبا تعنيو 

، مع خيارات أخرى يف مرحلة ٜٕٓ-والكربوف اؽبيدروجيٍت ٕٖ-القطاع، دبا يف ذلك الكربوف اؽبيدروفلوري
اؼبعايَت اؼبستخدمة يف تقييم البدائل: القدرة على  وتضمنت. R-447Aواؼبادة  R-446Aالتطوير، دبا يف ذلك اؼبادة 

إحداث االحًتار العاؼبي، والتأثَت البيئي، وقابلية االشتعاؿ، والنضوج، والكفاءة، والتكلفة، واالستخداـ يف 
ند إىل معايَت ظروؼ درجة اغبرارة احمليطة العالية. غَت أنو ال يتاح يف الوقت اغبايل خيار ؾُبٍد طويل األجل يست

 تقييم، ويلـز على وجو السرعة القياـ دبزيد من الدراسات عن البدائل الواعدة.
كمادة تربيد. وقاؿ إف ىذه اؼبادة ؽبا كفاءة   ٜٕٓ-اؽبيدروكربوفوقدـ السيد إيلي عرضًا عن استخداـ  - ٓٙ

يف درجات اغبرارة احمليطة العالية. ، وأهنا تعمل بطريقة جيدة R-22يف اؼبائة عن اؼبادة  ٓٔإىل  ٘أعلى بنسبة من 
وكانت ىناؾ مبالغة يف تقدير مسائل السالمة اؼبتعلقة بقابليتها لالشتعاؿ؛ فمن الصعب تشغيل وحدة تكييف 

 ، ألف الدخاف يبثل خطورة أكرب من اغبريق. ٜٕٓ -اؽبيدروكربوفىواء منزلية تعمل 
ربوف اؽبيدروفلورية يف قطاع األجهزة الكهربائية عرضًا عن استخداـ مركبات الك وانغوقدمت السيدة  - ٔٙ

اؼبنزلية يف الصُت. وقالت إنو مت تاليف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية إىل حد كبَت يف قطاع التربيد 
، ولكن استخدامها يتزايد يف القطاع ‘‘الطبيعية’’الفرعي، حيث يغلب استخداـ مواد التربيد اؽبيدروكربونية 

الربومات  مواد تربيدتكييف اؽبواء مع التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية. وقد مت اختيار الفرعي ل
يف القطاع الفرعي  ، الستخدامو290-اؽبيدروكربوفالطبيعية اليت ربمي األوزوف واؼبالئمة للبيئة، دبا يف ذلك 

اغل السالمة تعٍت أف قدرة التسخُت بسبب شو  شحنلتكييف اؽبواء، مع أف القيود اؼبفروضة على حجم ال
وكفاءة استخداـ الطاقة ال وبققاف إمكانياهتما القصوى. وأضافت أف ىذه القيود تعد شديدة الصرامة، وأنو 

 األعلى. الشحن عمليات بطريقة مأمونة يف 290-اؽبيدروكربوفيبكن استخداـ 
ائل مناسبة ؼبعدات تكييف اؽبواء الصغَتة وأعطى السيد السعد يف العرض الذي قدمو، حملة عامة عن بد - ٕٙ

واؼبتوسطة اغبجم، واليت تعمل يف درجات اغبرارة احمليطة العالية. وقاؿ إف التحديات اؼبتعلقة بالتشغيل يف درجات 
اغبرارة احمليطة العالية تشمل البفاض مستوى األداء، والبفاض الكفاءة، وسرعة استهالؾ اؼبكونات، فبا يؤدي 

ة اؼبنتج. وبالنسبة ؼبنتجي اؼبعدات احمللية يف البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العادية، والذين إىل قصر حيا
وباولوف االنتقاؿ بصورة مباشرة من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على 

ربديًا مضاعفاً. وأضاؼ أنو يلـز إجراء إحداث االحًتار العاؼبي، فإف مشاكل الضغط وقابلية االشتعاؿ تشكل 
حبوث ؿبلية لتقييم التكنولوجيات اؼبتاحة، واستعراض اؼبعايَت والقوانُت اؼبتعلقة بكفاءة استخداـ الطاقة، وإجراء 
مقارنة اقتصادية للبدائل، وتشجيع نقل التكنولوجيا. ويف اػبتاـ، ػبص مشاريع البحوث اليت هبري تنفيذىا حالياً 

 األوسط. يف الشرؽ
البديلة يف قطاع تكييف اؽبواء والتربيد بالنسبة  مواد التربيدوقدـ السيد موسى عرضاً عن اغبالة الراىنة لل - ٖٙ

فهناؾ عدد من  –ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية. فقاؿ إف اغبالة ليست واضحة  ٘للبلداف العاملة باؼبادة 
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يتعلق بأف معظم البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار  اؼبسائل والتحديات التقنية، والكثَت منها
العاؼبي تعد قابلة لالشتعاؿ، وتعمل ربت ضغط عاٍؿ، فبا يسبب شواغل خاصة بالسالمة. وؼبواجهة ذلك، فإنو 

جد حىت يلـز معايَت وقوانُت جديدة للمباين، فضاًل عن التدريب لتحسُت فبارسات الصيانة. وانتهى إىل أنو ال تو 
اآلف حلوؿ ؾبدية لدرجات اغبرارة احمليطة العالية، وأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ىي اغبل العملي الوحيد 
اآلف. وقاؿ إنو ينبغي إيالء االعتبار للتكلفة يف مقابل القيمة اؼبضافة يف أي مبادرات إلدارة الكربوف 

وري ينبغي أف يتضمن استعراضًا تكنولوجيا يف السنوات اؽبيدروفلوري، وأف أي خفض تدرهبي للكربوف اؽبيدروفل
 األخَتة لتحديد حالة االستعداد التكنولوجي، دبا يف ذلك بالنسبة للبدائل اػباصة بدرجات اغبرارة احمليطة العالية.

ستعملة من  واد التربيدخداـ اؼبوبصدد تقدًن السيد نيكسا لعرضو بشأف است - ٗٙ
ُ
مركبات الكربوف غَت اؼب

الصغَتة، ومتوسطة اغبجم، قدـ نظرة عامة على تاريخ  اؼبضخات اغبراريةيدروفلورية يف أجهزة تكييف اؽبواء و اؽب
 ٖٜٓٔالطبيعية قبل  مواد التربيدالعديدة. وقاؿ إهنا قد أكملت دورة كاملة من استخداـ  مواد التربيداستخداـ 

ية األمر للمواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف دبوجب إىل زيادة استخداـ السوائل التخليقية، مع التنظيم يف هنا
الطبيعية الصاغبة بيئياً. وأضاؼ أف  مواد التربيدبروتوكوؿ مونًتياؿ، مث حدوث ارتداد يف السنوات األخَتة إىل 

يبكن أف ربقق كفاءات وتكاليف مقبولة، حىت يف اؼبناخات اغبارة. ذلك أف كاًل من  مواد التربيدصبيع 
تزاؿ ربتاج إىل  ت وثاين أكسيد الكربوف تقدـ قدرات، على الرغم من أف عددًا من التحديات الاؽبيدروكربونا

 التغلب عليها وتتعلق بالشحن، وقابلية االشتعاؿ، والضغط، واعبوانب التقنية واؼبكونات والبيئة التنظيمية. 
حداث االحًتار العاؼبي بالنسبة ابتدأ السيد أوالما عرُضو بشأف البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إ - ٘ٙ

لوحدات تكييف اؽبواء الكبَتة، بتقدًن موجز للبدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي 
ستخدمة حالياً. وقاؿ إف 

ُ
اػبيار الوحيد غَت القابل لالشتعاؿ  يى R-410Aؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼب

اإلسبليت، والتدفق اؼبتنوع للُمربد، وذلك على الرغم من أف استخداـ البدائل غَت بالنسبة ألجهزة تكييف اؽبواء 
بصفة عامة على تكاليف رأظبالية، أكرب وعلى   يكبات الكربوف اؽبيدروفلورية تنطو القابلة لالشتعاؿ بداًل من مر 

ي طبقًا ؼبعايَت متنوعة، كفاءة أقل. ويبكن تقدًن اػبيارات ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼب
مثاؿ األماف والصالحية العملية، والتوافر التجاري، والتكاليف، وكفاءة الطاقة، ومدى تطبيقها يف درجات اغبرارة 

ذات القدرات اؼبنخفضة على  مواد التربيداحمليطة العالية. وقد توصل إىل اػبالصات التالية: أف ىناؾ عددًا من 
توافرة بالنسبة لوحدات تكييف اؽبواء الكبَتة، وذلك على الرغم من عدـ توافرىا بعد إحداث االحًتار العاؼبي م

؛ والقيود على الشحنات واليت تُفرض على صبيع العاليةللتداوؿ التجاري لدى البلداف ذات اغبرارة احمليطة 
ت القدرات األقل إحداثاً اػبيارات القابلة لالشتعاؿ لدى تلك البلداف، كما أف اعبوانب االقتصادية للخيارات ذا

لالحًتار العاؼبي مل زبضع للتقييم بعد، وأف احملاليل غَت اؼبفلورة ربتاج إىل الفحص اعباد كخيار بالنسبة للبلداف 
 .العاليةذات اغبرارة احمليطة 

قات قدـ السيد دالُت عرضًا بشأف نُظم التربيد اؼبركزي، اليت تنطوي على مزايا كبَتة بالنسبة للتطبي - ٙٙ
الواسعة النطاؽ، ومن بينها زبفيض القدرات يف الُنظم اؼبركزية، واجملموعة اإلنتاجية ذات الفوائد اؼبالية الكبَتة، 
ومدى تناسبها مع البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي؛ ونُظم التشغيل اآلمنة قليلة 

. ففي استكهومل مثاًل وفرت شبكة ن سوؽ مربدات اؽبوائيةل حصة كبَتة مالتسريب، واعبدوى اؼبالية من أج
. وصرح يف اػبتاـ بأف التخلص التدرهبي من مركبات ٕٓٔٓبناية يف  ٓٓٙالتربيد اؼبركزي حلوؿ تربيد لنحو 

 الكربوف اؽبيدروفلورية يُتيح فرصة عظيمة الستحداث ُنظم التربيد اؼبركزية.
 . اػبرباء فريقمن اؼبشاركُت أسئلة على أعضاء  ددوع وض، طرح اؼبيسروعقب تقدًن العر  - ٚٙ
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وردًا على األسئلة اليت أُثَتت بشأف اؼبفاضالت اؼبمكنة بُت جهود زيادة كفاءة الطاقة، وجهود زيادة  - ٛٙ
استخداـ البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، أكد العديد من أعضاء الفريق أف  

داد دومًا بتزايد حجم نظاـ تكييف اؽبواء، وقاؿ أحد األعضاء إنو من الناحية التارىبية ينبغي كفاءة الطاقة تز 
على اؼبرء أف يتوقع مشاىدة ربسينات مستمرة وكبَتة يف كفاءة الطاقة يف الُنظم اليت تستخدـ بدائل ذات قدرات 

البلداف لديها بالفعل معايَت لكفاءة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، وأشار عضو آخر إىل أف الكثَت من 
الطاقة ينبغي على صبيع األجهزة اعبديدة ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي أف تلتـز هبا. 
وأشار العديد منهم إىل أف القيد األكرب حاليًا اؼبتعلق بكفاءة الطاقة يرتبط بالنظم اليت تستخدـ بدائل قابلة 

قابلة قلياًل لالشتعاؿ. وقاؿ البعض اآلخر إف ىذه القيود يبكن تناوؽبا من خالؿ زيادة يف  لالشتعاؿ أو بدائل
، والتحسينات يف اإلنتاج، والتدريب َتات يف التصميميتغبسبب الشحنات اؼبسموح هبا، اليت يبكن أف تتوافر 

حدثَّة للبنايات ولألماف.ػُ اؼب
ُ
 حسن للمفتشُت وفنيي اػبدمة والقوانُت اؼب

اليت أُعدت غبلقة الدراسة العملية بينت أنو  وقائعيةصحائف الالوصرح أحد اؼبشاركُت بأف العديد من  - ٜٙ
يزاؿ ىناؾ فرصًا كبَتة للتوفيق بُت كفاءة الطاقة واستخداـ البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث  ال

حن، األمر الذي يثَت مشاكل بالنسبة للبدائل االحًتار العاؼبي. وأف زيادة الكفاءة تتطلب ُنظماً أكرب حجماً للش
القابلة لالشتعاؿ. ويبكن ؽبدؼ زيادة كفاءة الطاقة أف وُبقق منافع مهمة بالنسبة للمناخ، ولكنو وبتم أيضاً 

فلورية يف بعض التطبيقات داخل بعض اؼبناطق. وصرح مشارؾ آخر بأف األمر و استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدر 
من اؼبعلومات اؼبتعلقة بكيفية سلوؾ صبيع البدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار  وبتاج إىل اؼبزيد

كبَتة اغبجم، أو النظم اليت يبكن أف َتسَتخِدـ تكنولوجيات العاؼبي داخل طائفة منوعة من النظم احملتملة ال
استخدامها يف عقد مقارنة بُت قدرة  ناشئة. والحظ أحد اؼبشاركُت أف عدـ كفاية البيانات اؼبنشورة اليت يبكن

التربيد، وتكلفة إنتاج اؽبيدروكربونات ذات القدرة اؼبنخفضة على االحًتار العاؼبي وبُت تلك البدائل ذات القدرة 
 اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي.

لة باالستخداـ تطرؽ عدد من األسئلة والتعليقات اليت وردت من اؼبشاركُت إىل القضايا ذات الصو  - ٓٚ
احمليطة، دبا  العاليةاحملتمل للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي لدى البلداف ذات اغبرارة 

يف ذلك التحديات اليت تنشا نتيجة لعوامل من بينها اغباجة إىل قدرات كبَتة إضافية، يعوؿ عليها وفعالة 
لطاقة لدى تلك البلداف؛ وكذلك اؼبشاكل احملتملة اؼبرتبطة بالبدائل ذات تكاليفيًا لتربيد اؽبواء بصورة موفرة ل

القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي والقابلة لالشتعاؿ؛ وحاالت نقص اؼبياه والكهرباء، والفجوة 
ًتار العاؼبي، ومقدار بُت التصروبات اؼبتعلقة بالفعالية والكفاءة احملتملة للبدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على االح

اؼبعدات التجارية اؼبتاحة اليت ثبتت صالحيتها. ورد أحد أعضاء الفريق على سؤاؿ ؿبدد بشأف التعارض 
داخل البلداف  290-اؽبيدروكربوفالظاىري بُت العديد من التصروبات اليت وردت يف العروض، واليت تتعلق بفعالية 

بيعات األخَتة داخل اؼبنطقة، بأف أشار إىل أف ذلك قد حدث نتيجة ، وأنشطة اؼبالعاليةذات اغبرارة احمليطة 
 لقرار تسويق ازبذتو جهة كبَتة للتصنيع يتعلق باالستجابة لألفضليات التجارية اؼبتصورة داخل اؼبنطقة. 

وأثناء مناقشة نُظم تكييف اؽبواء من اؽبواء، نشأ عدد من اؼبسائل العامة بشأف توافر، ومدى مالئمة  - ٔٚ
البدائل احملتملة ذات القدرات اؼبنخفضة على االحًتار العاؼبي. وتساءؿ أحد اؼبشاركُت عن الفرص الواقعية للعثور 

مربداَ قد  ٓٛو ٘ٙقدرات منخفضة على االحًتار العاؼبي نظراً إىل أف عدداً يًتاوح بُت  ذاتعلى بدائل جديدة 
بأنو هبرى دومًا تقييم صيغات جديدة ومزائج جديدة، مت ربديدىا بالفعل حىت اآلف. ورد أحد أعضاء الفريق 

وأف شبة خيارات قد تنشأ توفر قدرًا أكرب من كفاءة الطاقة ومزايا أخرى، وخاصة ألف استخداـ اؼبواد القابلة 
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لة، لالشتعاؿ تَلَقى قَبواًل متزايداً. ونوه مشارؾ آخر إىل أف عملية التطوير هبب أال تبدأ بالرجوع إىل اؼبواد البدي
وإمبا عليها أف تركز على اؼبواد اؼبوجودة حاليًا أو احملتملة، دبا ذلك اؼبوجودة حاليًا يف ؾباؿ االستخداـ بصورة 
واسعة، واليت يبكن أف تفي على أفضل وجو باحتياجات األطراؼ ذات األولوية، دبا يف ذلك الفعالية والتوافر 

 ًتاتوسفَتي.العريض، وكفاءة الطاقة واغبفاظ على األوزوف الس
وتساءؿ أحد اؼبشاركُت عما إذا كانت نتائج االختبارات موجود بالنسبة للمعدات اليت هبري توزيعها  - ٕٚ

فعاًل والبدائل ذات القدرات اؼبنخفضة على االحًتار العاؼبي، واليت نوقشت يف الوثائق والعروض ذات الصلة، 
تناولت صبيع اؽبواجس اليت أعربت عنها األطراؼ يف وإذا كاف األمر كذلك، ما إذا كانت ىذه النتائج قد 

اجتماعات سابقة، واليت تتعلق دبىت تصبح البدائل احملتملة مقبولة. وأكد مشارؾ آخر على أف صبيع البدائل ؽبا 
وتأثَتات سلبية عرب طائفة من العوامل، وتساءؿ عما إذا كاف من اؼبمكن عمل قائمة  إهبابيةتأثَتات 

سبة لكل بديل ؿبدد، ويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، صرح العديد من أعضاء الفريق بأف ىناؾ باؼبفاضالت بالن
الكثَت من البدائل اؼبتاحة واليت ثبتت صالحيتها، ولكن من الناحية الواقعية، مل ىبضع كل مكوف ُمِعَدة ؿبتملة، 

مت توزيعو، كما يتضح من أو تصميم معدة لالختبار، على الرغم من أف الكثَت منها قد ثبتت صالحيتو و 
تسريع التقدـ يف التصميمات،  يمت. وىكذا فإف اؼبسألة الشائكة ى، والعروض اليت ُقدوقائعيةف الائصحال

واؽبندسة، واالبتكار، ونشر اؼبعدات والعمليات اإلضافية. وقد مت االستشهاد بالعديد من القضايا على أهنا تُتيح 
الصلة، ودفع ىذه العملية إىل األماـ، دبا يف ذلك، إىل جانب أمور أخرى  يذ الفرص أماـ طلب السوؽ اؼبتزايد

ما يلي: اؼبوثوقية يف السوؽ الناذبة عن الضوابط اإلضافية التنظيمية اؼبفروضة على ُمرَكَبات الكربوف اؽبيدروفلورية؛ 
الفعل. والتنسيق بُت والتقدـ الذي يشهده التنظيم اغبكومي حبيث يعكس بدقة اؼبستجدات اؼبهمة اليت حدثت ب

األماف وقواعد البناء داخل البالد واؼبناطق، ويف صبيع أرجائها؛ واالرتقاء بالتدريب، ودقة عمليات التفتيش، 
وموظفي اػبدمة؛ وزيادة الوعي دبدى توافر، وفعالة وكفاءة اؼبواد البديلة واؼبعدات اؼبتوافرة. وقاؿ أحد أعضاء 

ت ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يبكن ربقيقو عن طريق الفريق بأف ىدؼ زبفيض االنبعاثا
 ربسُت عملية التصنيع ووضع معايَت اػبدمة بالنسبة للمعدات اليت تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية. 

اؼبشاركُت  وفيما يتعلق باستخداـ بدائل ؿبددة لنظم التربيد الكبَتة من اؽبواء إىل اؽبواء، تساءؿ أحد - ٖٚ
عما إذا كاف ىناؾ احتماؿ للتحوؿ بعيداً عن سوؽ أجهزة التربيد من اؽبواء إىل اؽبواء إىل نُظم التربيد اؼبركزي اليت 

ذات القدرات اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي،  مواد التربيدتستخدـ أجهزة التربيد نظراً إىل أف استخداـ 
ىو استخداـ أيسر وأكثر أماناً وأكثر توفَتاً للطاقة  (R717)والُنشادر  (290-ربوفاؽبيدروك)وخباصة اؽبيدروكربونات 

. وتساءؿ مشارؾ آخر عما إذا كاف من العالية احمليطة يف أجهزة التربيد الكبَتة، دبا يف ذلك يف درجة اغبرارة
ْجِدي ألجهزة التكييف اؼبركزي أف تكوف خياراً ذا قدرة منخفضة على إحداث االح

ُ
ًتار العاؼبي بالنسبة للبلداف اؼب

. وردًا على ذلك، أشار أحد أعضاء الفريق إىل أف مشروعات التربيد اؼبركزي العاليةذات درجة اغبرارة احمليطة 
، وخباصة دوؿ اػبليج، وأف العديد من العاليةموجودة بالفعل لدى بعض البلداف ذات درجة اغبرارة احمليطة 

للبحث كجزء من دراسة جارية يف مصر. ومع ذلك، من احملتمل لبعض القيود اؼبسائل ذات الصلة زبضع اآلف 
باؼبائة من احتياجات التربيد الكلية يف الشرؽ  ٕ٘أف تقلل من قدرة أجهزة التربيد اؼبركزي على تلبية أكثر من 

وكثافات إنشاء فضلة، ػُ األوسط، دبا يف ذلك حاالت نقص الطاقة الكهربية، ونُدرة اؼباء، وأنواع البنايات اؼب
، العاليةاؼبساكن. وشدد مشارؾ آخر على أف ندرة اؼبياه ومسائل أخرى يف البلداف ذات درجة اغبرارة احمليطة 

وخباصة بلداف الشرؽ األوسط واليت تعوؽ االستخداـ الواسع لُنظم التربيد اؼبركزي اليت تستخدـ أجهزة التربيد. 
علي غَتىا، بداًل من تقدًن طائفة من االختيارات أماـ اؼبستهلكُت. وقد ال يُػْنَصُح بتشجيع تكنولوجيا واحدة 
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وصرح أحد اؼبشاركُت بأنو من احملتمل تقنيًا التحوؿ عن ًنظم التكييف اؼبركزي لدى الكثَت من البلداف، ولكن 
 سوؼ يكوف من الضروري تعديل القوانُت العقارية وإشراؾ أصحاب اؼبشروعات العقارية.

اؼبشاركُت عما إذا كانت توجد ىناؾ نُػُهج ؿبتملة تضيف إىل اغبد من حجم الشحنات  وتساءؿ أحد - ٗٚ
قابلة  مواد تربيداليت توضع يف نُظم التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على االحًتار العاؼبي، واليت تستخدـ 

تستخدـ موادًا قابلة  لالشتعاؿ، وخباصة نظرًا إىل حقيقة أف الكثَت من البيوت ومقار للعماؿ ووسائل اؼبواصالت
لالشتعاؿ بصورة يومية، دبا يف ذلك الغاز الطبيعي والغازولُت. وقاؿ أحد اؼبشاركُت إف التحوؿ من مادة غَت قابلة 
لالشتعاؿ إىل مادة قابلة لالشتعاؿ وبتاج إىل مراعاة األماف، وأف الدالئل ُتشَت إىل حقيقة أف بعض القيود 

لنسبة ؼبعدات معينة قد عفى عليها الزمن بدرجة كبَتة بالنسبة لشكلها اغبايل. اػباصة بشحن الُنظم الكبَتة با
وباإلضافة إىل ذلك، فإف الكثَت من عالمات القياس ينبغي باإلضافة إىل قابلية االشتعاؿ أف توضع يف اغبسباف 

ـبتلفة وأنواع من . وأشار مشارؾ آخر إىل أف ـبتلف النظم القانونية ترتب مستويات مواد التربيدعند تقييم 
اؼبسؤوليات خاصة باؼبخاطر اليت تؤثر على حياة اإلنساف، واليت يبكن بدورىا أو تؤثر على انتشار بدائل معينة 

 ذات قدرة منخفضة على االحًتار العاؼبي. 
أحد ، أشار (VRF) اؼبتغَتة وفيما يتعلق باألسئلة ذات الصلة بالبدائل احملددة للتدفق اؼبتنوع للمربدات - ٘ٚ

أعضاء الفريق إىل أف الوحدات اليت تعتمد عل ثاين أكسيد الكربوف قد مت نشرىا يف بعض البلداف ذات 
القابلة  مواد التربيدمعايَت تنظيمية معينة تسمح بالفعل اآلف باستخداـ  أفاؼبناخات الباردة. وأشار آخر إىل 

 لالشتعاؿ داخل النظم ذات اغبجم اؼبتوسط.
-اؽبيدروكربوفؿ ؿبدد، صرح أحد أعضاء الفريق بأف مقارنات األداء اليت ُأجريت على واستجابة لسؤا - ٙٚ

ْعٍت وأف  ٜٕٓ
َ
كانت قد ُأجريت على مكثفات صممت بطريقة تناسب استخداـ اؼبادة الكيميائية أو اؼبزيج اؼب

بتقييم ـباطر صبيع جوانب االختبارات األخرى، دبا يف ذلك كفاءة كل مكثف، كانت متماثلة. وفيما يتعلق 
يف أنواع ـبتلفة من النظم مثاؿ الثالجات الصغَتة اإلفرادية مقابل أجهزة تربيد  ٜٕٓ-اؽبيدروكربوفاستخداـ 

اؽبواء األكرب حجمًا واألكثر تعقيداً، فقد صرح بأف اؼبعايَت اغبالية داخل الكثَت من البلداف ال يبدو أهنا تنبٍت 
أو األماف، أو بدراسات التماثل، أو على استهداؼ زبفيض االنبعاثات على معايَت موحدة خاصة بالتكنولوجيا 

 العاؼبي.  االحًتارذات القدرة العالية على إحداث 

قابلة لالشتعاؿ يف  مواد تربيدواستفسر عدة مشاركُت عن شواغل األماف احملتملة اؼبرتبطة باستخداـ  - ٚٚ
إىل أنو ذبري اآلف بشأف ىذه اؼبسألة دراسات  أعضاء فريق اػبرباءاألجهزة اؼبنفصلة الصغَتة. وأشار عدد من 
أف وجود مزيد من التنظيم الرقايب من شأنو أف  عضو من فريق اػبرباءحبثية وتطوُّرات ذبارية وربليل تنظيمي. وقاؿ 

اع اليت تعاجل يساعد على زيادة ىذا النشاط بشكل ىاـ. ورّدًا على أسئلة حوؿ التكنولوجيا اؼبتاحة يف ىذا القط
عضو من فريق بشأف البدائل احملتملة، قاؿ  ٘صبيع الشواغل اليت أعربت عنها األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 

أنو توجد بالفعل خيارات كثَتة مستعملة بشكل منتشر، وكثَت منها مقبل يف الطريق، بيد أف أي بديل،  اػبرباء
اؽبيدروفلورية، سوؼ يسفر عن فوائد جانبية )أشياء مفيدة مقابل دبا يف ذلك استمرار استخداـ مرّكبات الكربوف 

 يف بلداف درجات نو ال يوجد حاليًا بديل يفي جبميع اؼبعايَتإ عضو آخر من فريق اػبرباءأشياء أخرى(. وقاؿ 
ن معاعبتها ، وأف اعبوانب اؽبامة ؼبشكلة القدرة اؼبرتفعة على إحداث االحًتار العاؼبي يبكالعاليةة اغبرارة احمليط

بإدخاؿ ربسينات يف عملية التصنيع والتفتيش وتوفَت خدمة اؼبعدات حبيث ال تنبعث مرّكبات الكربوف 
 اؽبيدروفلورية من األجهزة اؼبنفصلة الصغَتة.
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مواد إىل أف  أعضاء، أشار عدة واد التربيدوبالعودة إىل اؼبسائل اليت طرحتها التساؤالت اؼبتصلة ربديداً دب - ٛٚ
واد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، يبكن أف ربّل ؿبّل كثَت من األجهزة العاملة دب يدالترب 

ىوائية، دبا يف ذلك يف إطارات ذبارية وسكانية معاً، وأنو توجد يف السوؽ بالفعل تكنولوجيات ؾبرّبة يف  تربيد
فضليات واؼبواقع اعبغرافية للمستخدمُت ىذا الشأف. ومع ذلك، توجد فروؽ ىامة بشأف االحتياجات واأل

لن تكوف حاّل عاؼبيًا شاماًل. وبشأف اؼبنافع اعبانبية مقابل أشياء أخرى بُت  مواد التربيدالنهائيُت، دبعٌت أف 
تعترب أكثر كفاءة يف استخداـ الطاقة على أساس كل  مواد التربيدإف  عضو فريق اػبرباءـبتلف اػبيارات، قاؿ 

زاؿ أكثر كفاءة من اؼبربدات الصغَتة. وقد كاف من األنبية أيضًا إدراج ة ال تَت اؼبتغُنظم اللكن طن على حدة، 
 تقديرات حسابية بشأف تكلفة الشراء ومعدات اػبدمة والطاقة واؼباء يف وسط ؿبّدد عند تقييم البدائل.

ناقشة بدائل بغية الفهم بالضبط ة بالتحديد عند مأف من األنبية ربّري الدقّ  عضو من فريق اػبرباءوقاؿ  - ٜٚ
اؼبسائل اؽبامة اليت نوِقشت يف  بُت لطاػبعدـ  اؼبهممىت تنطبق أو ال تنطبق حلوؿ معيَّنة. ويف ىذا الصدد، من 

والنظم الكبَتة  ،والنظم اؼبنفصلة الصغَتة ،فحصت نُظم التكيُّف الصغَتة اؼبغلقة ، واليتوقائعيةالصحائف ال
 .تعمل باؼباء ناقشة نظم تربيد كبَتة جداً بالتربيد اؽبوائي مع م

قابلة لالشتعاؿ،  مواد تربيدورّداً على سؤاؿ بشأف توفر اؼبربدات الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم اليت تستخِدـ  - ٓٛ
االستعماؿ منذ حوايل طبس عشرة سنة.  قيدقاؿ أحد اؼبشاركُت أف ىناؾ عدة خيارات متاحة يف األسواؽ و 

وجد تخِدـ أجهزة مقفولة من اؼبصنع. ويىذه اؼبربدات خارج اؼبكاف أو يف غرفة معدات وتس وعادة كانت تُػثَبَّت
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي باستخداـ  يدرب أجهزة ت شركة تُنِتج بالفعل ٕٓإىل  ٘ٔحوايل 

تعاؿ، مثل الوحدات اليت تستخِدـ القابلة لالش مواد التربيدعدة مواد كيميائية وخالئط بديلة ـبتلفة، دبا يف ذلك 
إف االستعاضة عن  عضو من فريق اػبرباءثاين أكسيد الكربوف أو األمونيا أو اؼباء. ورّدًا على سؤاؿ آخر، قاؿ 

األجهزة متعددة الوحدات اؼبنفصلة دبربدات تًتاوح من صغَتة إىل متوسطة اغبجم ىي أحد اػبيارات يف بيئات 
 مواد التربيد، وأف الوضع يف أماكن خارج اؼبباين يسمح بوجود شحنة أكرب من اليةالع احمليطةاغبرارة درجات 

كفاءة، لكن توجد ىناؾ عقبات أماـ ىذا االستعماؿ، دبا يف ذلك عدـ اإلؼباـ القابلة لالشتعاؿ، فبا يزيد من ال
 واؼبفاىيم اػباطئة حوؿ احتماؿ تسرُّب اؼباء. ،يف بعض اؼبناطق واد التربيددب

تقدـ بعض ما أنو بين عضو من فريق اػبرباءفقط، ذكر  اؼبضخات اغبراريةرّدًا على سؤاؿ بشأف تدفئة و  - ٔٛ
نات لتشجيع استعماؿ األجهزة اليت تستخِدـ بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار البلداف إعا

دومبا إعانات. فإذا كاف الطلب   العاؼبي، هبري إنتاج مربدات، وأجهزة متوسطة وكبَتة اغبجم وُتستعمل يف أوروبا
آخر إىل أف الطريقة  عضوكافياً، فسيكوف باإلمكاف إنتاج واستعماؿ ىذه األجهزة دومبا إعانات. وأشار 

اؼبستخدمة لتسخُت اؼبياه يف ىذه األجهزة يبكن أف يكوف ؽبا أثر على تكلفة تشغيلها وآثار بيئية. وأشار اؼبيسِّر 
نزلية، واؼباء الساخن اؼبنزيل تدفئة اؼبالللتدفئة فقط، مثل  اؼبضخات اغبراريةف فئات إىل أنبية التفرقة بُت ـبتل

دف. وقاؿ تدفئة و 
ُ
أنو توجد خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث  عضو من فريق اػبرباءاألحياء يف اؼب

دبدف النرويج باستخداـ  أجهزة تسخُت يف األحياء إنتاجاالحًتار العاؼبي يف صبيع الفئات. وعلى سبيل اؼبثاؿ، مت 
كانت الكفاءة دائمًا أكرب  مع ذلك،و  .االحًتار العاؼبي إحداث أجهزة ذات قدرة منخفضة أو منعدمة على

وقلة توافر  العاليةة البلداف ذات درجة اغبرارة احمليطآخر إىل أف  عضوباستخداـ أجهزة ذات قدرة كبَتة. وأشار 
 ىذه األجهزة، رغم أنو يبكن التصّدي ؽبذه التحّديات.يف اؼبياه تواجو ربّديات يف استخداـ 

على النقاط اؼبطروحة أثناء اؼبناقشة، مع الًتكيز على اؼبسائل األساسية  أعضاء فريق اػبرباءوأجاب  - ٕٛ
. ومن بُت األولويات اليت مت ربديدىا مسائل خاصة بقابلية اؼبضخات اغبراريةاؼبتعلقة بقطاع تكييف اؽبواء و 
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لبدائل، وتكلفة البدائل، واغباجة إىل تدريب وتوفَت اػبدمات الصحيحة، وصرامة القوانُت التنظيمية. اشتعاؿ ا
إف اؼبصنِّعُت سيكونوف غَت مستعدين لالستثمار، ما مل يوجد تيقُّن بشأف البيئة  عضو من فريق اػبرباءوقاؿ 

تلـز األمر االنتقاؿ بعملية من خطوة العوامل، ويس بُت آخر إف عنصر الوقت يعترب من عضوالتنظيمية. وقاؿ 
الكفاءة يف استخداـ الطاقة اؼبتوافرة واجملدية ذبارياً. ب تتسم واحدة، من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف إىل أجهزة

أعضاء وكذلك، ال ينبغي خلط اغبلوؿ، مع البدائل اليت ذبري استبانتها وتطبيقها لكل استخداـ. وشدد عدة 
 تياجات اؼباسة للبلداف ذات درجاتحعلى اغباجة اؼبلحة إلهباد حلوؿ طويلة األجل لال ءفريق اػبربا أعضاء من

إف كفاءة استخداـ الطاقة تعترب ذات أنبية قصوى؛ وسيكوف  عضو من فريق اػبرباء. وقاؿ العالية احمليطةاغبرارة 
  إذا كانت البدائل أقل االستثمار يف بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي عدًن اعبدوى

دورة اغبياة. وأخَتاً، لة. وؽبذا، فإنو يلـز هنج متكامل كفاءة وتتطلب استهالؾ مزيد من الطاقة لتشغيل األجهز 
الضوء على أنبية وجود فرص متكافئة فيما ىبص توجيهات البناء والعوامل األخرى،  عضو من فريق اػبرباء سلط

 ربقيق كامل إمكانياهتا.السكنية، ياء تربيد األححىت يتسٌت ػبيارات، مثل 
ف اؼبعايَت تشكِّل واحدًا من احملاضروف أيضًا على اؼبسائل اؼبطروحة. فقاؿ السيد بيكسوتو إوعّلق  - ٖٛ

ربديد درجة اػبطورة اليت تعترب مقبولة اؾ حاجة إىل ربليل دقيق للمخاطر من أجل التحّديات الرئيسية، وأف ىن
ّديات يف تعريف حيل امتالؾ مربدات مثالية تراعي صبيع اؼبعّوقات، وؽبذا بينما توجد ربلدى اجملتمع. ومن اؼبست

اقة يف ظروؼ يعترب فائق األنبية. ومرة أخرى، يُعَترب ربقيق الكفاءة يف استخداـ الط إاّل أنو ،اإلطار التنظيمي
 يصبح أوضح يف اؼبستقبل القريب.سيد أنو السيناريو معّقداً، ب عد؛ ويأحد األولويات  العاليةة درجة اغبرارة احمليط

إهبابية من اعبلسة. فمن الواضح أف ؾبموعة البدائل إنو يبكن استخالص نقاط  السيد كولبورفوقاؿ  - ٗٛ
متاحة أو قيد التطوير فيما يتعّلق جبميع القطاعات، وأف قدرًا كبَتًا من البحث والتطوير هبري حالياً، وأف ىناؾ 

طلب على منتجات ذات قدرة اؼبنتجات للسوؽ. فإذا كاف ىناؾ ـ القياـ بو لتقدًن وضوحًا بشأف ما يلز 
 ياؼبهندسوف طريقة لتحقيق ذلك بالنسبة أل، عندئذ سيجد أو متوسطة على إحداث االحًتار العاؼبي منخفضة
بالطلب،  من الضروري وجود ؿبرِّؾ أو حافز، سواء كاف تشريعيًا أو مدفوعاً  ،جهاز ؿبّدد. ومع ذلك نظاـ أو

ؼبثل عملية التطوير ىذه، فالتوجُّو كبو التربيد التجاري الكبَت اغبجم، باستخداـ بدائل منخفضة القدرة على 
إحداث االحًتار العاؼبي، كاف مدفوعًا من جهات التشغيل الكبَتة مثل سالسل اؼبتاجر الكربى، بيد أف قوى 

هزة تكييف اؽبواء اليت تعمل بالتهوية. وفيما يتعّلق بقضايا فباثلة مل تكن تعمل يف قطاعات فرعية أخرى، منها أج
التقييدية. وفيما يتعّلق  السالمة، تشّكل القابلية لالشتعاؿ ربّديًا ىندسياً، وال سيما يف ضوء معايَت السالمة

ما ، ليست ىذه مشكلة نظرًا ألهنا مغلقة بإحكاـ وموضوعة خارج اؼبكاف، لكن اؼبضخات اغبراريةباؼبربدات و 
زاؿ اؼبصنِّعوف والقائموف بًتكيب اآلالت يلزمهم فهم مسائل قابلية االشتعاؿ وإجراء تقييم لألخطار بانتظاـ. 
وشّدد أيضاً على أنو توجد يف كثَت من البلداف قواعد دنيا للكفاءة، وؽبذا يشعر اؼبستخدموف النهائيوف باغبرية يف 

تكلفة، تعترب أف ربّقق اؼبعدات ىذه اؼبعايَت. وفيما يتعلق بالشريطة  ،اختيار أي بديل من أي نوع يطلبو ىؤالء
من بمجرد أف تتحّقق سوؽ كبَتة بدرجة كافية، وُتكتسب اػبربات يف إنتاج أنواع جديدة الرسالة واضحة، ف

التكلفة )نقطة تساوي العائد مع التكلفة(. واختتم قائاًل إف بناء القدرات يف  بعد ذلك كفاءةق اؼبعدات، تتحق
، من بينها اؼبواد القابلة مواد التربيدنواع جديدة من فنيُت ألإلعداد قطاع اػبدمات يعترب غاية يف األنبية 

  .٘اؼبادة بوالبلداف غَت العاملة  ٘اؼبادة بلالشتعاؿ. وينطبق ىذا التحّدي على البلداف األطراؼ العاملة 
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 3الجلسة  - رابعا 
ربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على التحديات والفرص في معالجة مركبات الك

 لتنقالم الهواءتكييف داث االحترار العالمي في إح
يف اعبلسة الثالثة غبلقة العمل بشأف التحديات والفرص يف معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات  - ٘ٛ

 وقاـاـ بدور اؼبيسِّر السيد سليم على، ، قلعاؼبي يف تكييف اؽبواء اؼبتنقلالقدرة العالية على إحداث االحًتار ا
اؼبقرر بصفة مستقلة. وقّدـ السيد  بدورالسيد غورساراف ماتور، من شركة كالسونيك كانساي، أمريكا الشمالية، 

 ت عروض. وقّدممستقالً  اً خبَت  عرضًا عامًا بصفتو بردراغ بيغا ىرنياؾ من جامعة الينوي، بالواليات اؼبتحدة،
أنتونيز، شركة  -سيد براديت ماىاساكسَتي، من شركة دنسو بتايلند؛ والسيد إنريك بَتاؿ ال من جانب أيضاً 

رينو، فرنسا؛ والسيد جيانبينغ شن، من جامعة شنغهاي جياو تونغ، الصُت، والسيد سانغيت كابور، شركة تاتا 
 للسيارات باؽبند.

فريداً، مع وجود صناعة عاؼبية وسيطرة  وأوضح السيد ىرنياؾ أف تكييف اؽبواء اؼبتنقل يعترب قطاعاً  - ٙٛ
( ذي القدرة العالية على إحداث HFC-134aأ )ٖٗٔ-فقط، وىو الكربوف اؽبيدروفلوري ةد واحديرب ادة تتارىبية ؼب

االحًتار العاؼبي. وقد بدأ الضغط من أجل تبٍّت بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي مع 
ؽبذا آثار متداعية على اؼبصّنعُت األمريكيُت  ت، وكانٕٙٓٓاألورويب يف عاـ  اعتماد تشريعات االرباد

أ. ومن ٖٗٔ -فلوري عدد من البدائل للكربوف اؽبيدرو  واآلسيويُت الذين يصّدروف إىل األسواؽ األوروبية. ويوجد
أجهزة الكربوف  الناحية التارىبية، ساعدت اؼبنافسة من أجهزة ثاين أكسيد الكربوف أيضًا على ربسُت أداء

( ذي القدرة HFO-1234yf) يةيدروفلور األولفينات اؽب مادة التربيد الكيميائيأ. أما تطوير ٖٗٔ-اؽبيدروفلوري
بدياًل فائقاً، رغم أف الشكوؾ حوؿ قابليتو  - يبدوفيما  -قّدـ ضة على إحداث االحًتار العاؼبي، فتاؼبنخف

  مادة التربيدد الكربوف، وبدأ بعض اؼبصّنعُت يتجهوف إىل لالشتعاؿ أّدت إىل ذبدد االىتماـ بثاين أكسي
R-445A وىو خليط من مرّكبات الكربوف اؽبيدروفلورية وثاين أكسيد الكربوف. وليس من الواضح بعد أي ،

  يةيدروفلور األولفينات اؽبالكيميائي مادة التربيد عترب أ سوؼ ينجح؛ وتٖٗٔ-ف اؽبيدروفلوريالبدائل ؼبرّكب الكربو 
(HFO-1234yf حاليًا مادة االستبداؿ األساسية يف االرباد األورويب، لكن ثاين أكسيد الكربوف )بشكل  يعمل

ويف اؼبركبات الكهربائية، يف حُت يعترب اػبليط  بدرجة أكربأفضل يف درجات اغبرارة اؼبنخفضة، ويف أجهزة مدؾبة 
R-445A  اؼبضخات اغبراريةمتفوقاً يف. 

اىاساكسَتي حملة عامة عن التطّورات يف منطقة رابطة أمم جنوب شرؽ آسيا اليت ؽبا أثر وقدَّـ السيد م - ٚٛ
ىاـ على تكييف اؽبواء اؼبتنقل بسبب زيادة سريعة يف مبيعات السيارات وارتفاع درجات اغبرارة كاؼبعتاد يف أرجاء 

ثاين أكسيد الكربوف من تكييف  درجة مئوية. وتعترب انبعاثات ٙ,ٕٚيف اؼبتوسط تبلغ اؼبنطقة، مع درجة حرارة 
يف الياباف بسبب ارتفاع درجة اغبرارة  منهالكل سيارة يف بلداف مثل إندونيسيا وتايلند  بكثَت اؽبواء اؼبتنقل أعلى

وارتفاع  ،وزيادة استخداـ تكييف اؽبواء، وكذلك ارتفاع عدد األمياؿ اليت تقطعها السيارات ،يف تلك البلداف
اؼباء  تقصاءات أيضًا أف معدالت تسّربيئيات، الذي يبيل إىل خفض األداء. وتبُّت االسمعدات التلّوث باعبز 

حًتار االذات قدرة منخفضة على إحداث  مواد تربيداعتماد حىت يتم أعلى عند وجود درجات حرارة أعلى. و 
 .مواد التربيد داداسًت بالتايل خفض معدالت التسّرب وربسُت نوعية تقدًن اػبدمات و  اؼبهمعاؼبي، سيكوف من ال

وقاؿ السيد أنتوميز إنو عند حساب التأثَت اؼبناخي لتكييف اؽبواء اؼبتنقل، تعد االنبعاثات غَت اؼبباشرة  - ٛٛ
، وغَت مواد التربيدجانب النظم، وإنتاج ونقل استهالؾ الطاقة من  الناذبة عنمهمة أيضًا )وىي االنبعاثات 

االحًتار العاؼبي.  إحداثرة اغبياة طريقة قياس أفضل من القدرة عل ذلك(؛ ويوفر األداء اؼبناخي خالؿ دو 
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صّنعُتتتمثل يف استخداـ مادة تربيد فريدة واحدة من جانب صبيع  السياراتواغبالة اؼبثالية بالنسبة لصناعة 
ُ
 اؼب

 آلف اػبيار الوحيد( حىت اHFO-1234yf) يةيدروفلور األولفينات اؽب مادة التربيد الكيميائيعلى نطاؽ العامل. ويعد 
ن لتسويقو ذبارياً، وال يتوفر إال بتكلفة اؼبوردي سوى اثنُت من يوجدال اؼبتاح لإلنتاج الكبَت، ولكن نظرًا ألنو 

عالية، فإف ىذا يدفع الصناعة إىل البحث عن بدائل أخرى. ويعد ثاين أكسيد الكربوف مكلفًا ألنو يتطلب 
األخرى،  واد التربيد، واليت تعمل بصورة جيدة مقارنة دبR-445A التربيد مادة ويبدو أف نظاماً ـبتلفاً بدرجة كبَتة.

أفضل اغبلوؿ الوسط بُت التكلفة، واألداء،  عاؿ طبقًا للمعايَت األوروبية، ىيلالشت ةعترب غَت قابلواليت ت
 على نطاؽ الظروؼ اؼبناخية. سالمةوالكفاءة، وال

فلور يف االرباد غاز اؼباللة يف الصُت، حيث أدى اعتماد الئحة وأعطى السيد شُت حملة عامة عن اغبا - ٜٛ
 مادة التربيد الكيميائيعترب . وتأٖٗٔ-بة للكربوف اؽبيدروفلوريالنقاش حوؿ بدائل مناس إثارةاألورويب إىل 
لكربوف، أكسيد ا لثاينأقل كفاءة. وهبري اختبار مباذج  ا، مع أهنمقبولة (HFO-1234yf) يةيدروفلور األولفينات اؽب

، ويبدو أف R-445A الكيميائية ادةاؼبولكنها أكثر تكلفة وأقل كفاءة يف الظروؼ اؼبناخية اغبارة. وهبري اختبار 
تاج إىل معدات صيانة خاصة. ويعد أداء خليط الربوبُت واأليزوبوتُت أفضل من أداء ا ربمقبوؿ، مع أهن ءىاأدا

وكربونات كانت تستخدـ يف سوؽ اػبدمة ألكثر من عشر اؽبيدر  ، والواقع أفأٖٗٔ-ف اؽبيدروفلوريالكربو 
استخدامها يف أكثر من مليوف سيارة أجرة  أمافسنوات، بتكاليف أقل وكفاءة أعلى؛ غَت أف ىناؾ تساؤاًل حوؿ 

اؼبضغوط. ووافق على أنو بالنسبة لتكييف اؽبواء اؼبتنقل، يُعد األداء اؼبناخي  صينية تزود بوقود الغاز الطبيعي
االحًتار العاؼبي؛ فاستهالؾ الطاقة ال يتعلق فقط  إحداثدورة اغبياة مؤشراً للتأثَت أفضل من القدرة على  خالؿ

 باؼبناخ وإمبا يتعلق أيضاً بظروؼ حركة اؼبرور.
الكيميائي  ومادة التربيد أٖٗٔ-وقاؿ السيد كابور إف أيًا من البدائل احملتملة للكربوف اؽبيدروفلوري - ٜٓ

، وثاين أكسيد الكربوف، ال يبكن ٕ٘ٔ-( والكربوف اؽبيدروفلوريHFO-1234yf) يةيدروفلور اؽباألولفينات 
إاّل بقدر كبَت من  لسالمةاعتبارىا بدائل سهلة اإلحالؿ؛ وال يبكن ربقيق األداء اؼبتكافئ، ومعايَت اؼبتانة وا

الوقاية  علىإذ أهنا أكثر أمانًا )تساعد عمليات إعادة اؽبندسة. ويتيح استخداـ نُظم اغبلقة الثانوية فرصة كبَتة، 
األولفينات  مادة التربيد الكيميائيو  إٔ٘ٔ-من خطر قابلية االشتعاؿ عند استخداـ الكربوف اؽبيدروفلوري

(، وتتطلب كمية أقل من مادة التربيد، والتواتر األقل لعمليات الصيانة )وكالنبا HFO-1234yf يةيدروفلور اؽب
ليف األولية العالية( وألهنا مالئمة عبميع األحواؿ اؼبناخية، وإف كانت تتطلب تركيب يساعد على تعويض التكا

، فبا يؤدي إىل استخداـ الطاقة بشكل عاـ ةمكونات إضافية. وتتيح ىذه النظم إمكانية كبَتة لتحسُت كفاء
 زبفيض التأثَتات اؼبناخية. ويلـز سبويل للمشاريع اإليضاحية.

 يةيدروفلور األولفينات اؽب أنو يبكن استخداـ كال من مادةعضو يف فريق اػبرباء ، رأى ورداً على األسئلة - ٜٔ
HFO-1234yf  ومادةR-445A  على حد سواء كبدائل سهلة اإلحالؿ. ورباوؿ بعض الشركات مواصلة تطوير

كاف منذ   يُعد أفضل فبا HFO-1234yf يةيدروفلور األولفينات اؽب نظم ثاين أكسيد الكربوف، ولكن أداء نظم
تربيد واحدة باعتبارىا يف اؼبائة أف تظهر مادة  ٓٛإىل  ٓٚسنوات قليلة. ورأى أنو من احملتمل بنسبة تًتاوح من 

غبل الشامل، وىذا يُعزى بدرجة كبَتة إىل أف صناعة السيارات تعمل على نطاؽ العامل وستفضل بقوة أال ا
  تستخدـ مواد تربيد ـبتلفة بالنسبة ألسواؽ ـبتلفة.

الحظ أنو بينما أدت تشريعات االرباد األورويب إىل استخداـ مادة عضو آخر يف فريق اػبرباء غَت أف  - ٕٜ
HFO-1234yf  ُصّنعيستخدـ على نطاؽ واسع يف أماكن أخرى، وؽبذا فإف مُ يف اؼبنطقة، إال أف ىذه اؼبادة ال ت 

لغرض الصادرات. ومع أف إضافة مادة تربيد  أٖٗٔ-االرباد األورويب ال يزالوف يستخدموف الكربوف اؽبيدروفلوري
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ل للسيارات أف ضأخرى ستكوف عملية أكثر تعقيداً، إال أف ىذا لن يكوف مستحياًل؛ غَت أنو سيكوف من األف
تستخدـ نفس اؼبكونات بشكل أساسي، بداًل من استخداـ نظم ـبتلفة سباماً، كما ىو اغباؿ بالنسبة لثاين 

 أكسيد الكربوف.
ة، أظهرت التقييمات أف ثاين يضخات اغبرار اؼبما يتعلق باألداء النسيب للمواد عند استخدامها يف وفي - ٖٜ

مادة التربيد تُعد أفضل دبا فيو الكفاية من  R-445A، ولكن مادة R-445Aأكسيد الكربوف أفضل بكثَت من مادة 
أف ثاين أكسيد الكربوف ال  رباءيف فريق اػب آخر عضو، والحظ احبيث يبكن استخدامه HFO-1234yf الكيميائي

 تعد حاًل وسطاً جيداً. R-445Aيعمل بصورة جيدة يف درجات اغبرارة احمليطة العالية، ولذلك فإف اؼبادة 
 HFO-1234yf مادة التربيد الكيميائيأف  عضاء فريق اػبرباءأ، قاؿ مادة التربيدوفيما يتعلق بتكاليف  - ٜٗ

مرات يف اؽبند. غَت  ٓٔيف أوروبا، وأغلى حوايل  أٖٗٔ-ربوف اؽبيدروفلوريمرة من الك ٕٓإىل  ٘ٔعد أغلى تُ 
 أنو مع ارتفاع كميات اإلنتاج، فإنو يبكن توقع البفاض السعر.

عضاء فريق أ، علق HFO-1234yfاالخًتاع بالنسبة للمربد الكيميائي  ةوردًا على سؤاؿ عن ضباية براء - ٜ٘
. ومشكلة توافر ٖٕٕٓ، ولذلك فإهنا ستنتهي يف عاـ ٖٕٓٓت ؼ عاـ بأف براءة االخًتاع قد ُمنح اػبرباء

 ين فقط.يوجد حالياً سوى اثنُت من اؼبورد ال تتعلق برباءة االخًتاع بقدر ما تتعلق حبقيقة أنو الادة اؼب
لالشتعاؿ، توصل تقييم ُأجري على نطاؽ الصناعة ؼبدة ثالث سنوات  مواد التربيدوفيما يتعلق بقابلية  - ٜٙ

تكرر إىل نتيجة مؤداىا أف مستوى اػبطورة منخفض جداً، وأكثر البفاضًا من ـباطر أخرى تعترب مقبولة. وقد 
أكثر قابلية لالشتعاؿ فبا كاف يعتقد  HFO-1234yf مادة التربيد الكيميائيلر أف التقييم بعد أف ادعت شركة دم

ائل بعد حدوث صداـ، فإنو يتحلل بسرعة  يف األصل، ولكنو توصل إىل نفس االستنتاجات. فإذا انسكب الس
وردًا على سؤاؿ آخر، قيل إف قابلية  .أٖٗٔكبَتة، ولو تأثَت أقل بكثَت على اؼبناخ من الكربوف اؽبيدروفلوري 

لالشتعاؿ تتفاوت حسب درجة اغبرارة اليت ُأجري فيها االختبار. فقد ُأجريت اختبارات  مادة التربيد الكيميائي
هبا وتقييدىا يف درجة حرارة  واد الكيميائية وتقييمها والتصريحالرباد األورويب اػباص بتسجيل اؼببالنسبة ؼبعيار ا

لية عن القاب A-2Lقابلة لالشتعاؿ؛ غَت أف اختبار اؼبادة  R-445Aالغرفة، ويف ىذه الدرجة مل تكن مادة 
 عندىا قابلة لالشتعاؿ.  درجة مئوية، وىي الدرجة اليت تصبح ٓٙعند درجة حرارة  لالشتعاؿ قد ُأجري

ـبتلفة  دبواد تربيدأثناء الصيانة  د شحن نُظم تكييف اؽبواء اؼبتنقلورداً على سؤاؿ عما وبدث عندما يُعا - ٜٚ
أف هبعلوا ذلك أمراً صعباً  صّنعوفأنو بينما حاوؿ اؼب عضاء فريق اػبرباءأعن تلك اليت ُصممت من أجلها، الحظ 

ت، إاّل أف ىذا مل يكن مستحياًل، وقد حدث بالفعل. وعموماً، فإنو طاؼبا كاف باستخداـ نقاط شحن وتوصيال
يبكن أف تعمل بصورة جيدة بل  HFO-1234yf ادة التربيد الكيميائيؿبتوى الزيت متوافقاً، فإف النظم العاملة دب

، فإنو يبكن . وباؼبثلR-445Aأو باؼبادة  أٖٗٔوبطريقة أفضل عند إعادة شحنها بالكربوف اؽبيدروفلوري 
ل النظم بصورة جيدة أو ومرة أخرى، يبكن أف تعم - استخداـ اؽبيدروكربونات، وقد لوحظ ىذا يف الصُت

 بشكل أفضل.
اعبديدة، لوحظ أف شركات اػبدمة ستحتاج إىل تركيب  واد التربيدوفيما يتعلق بالتكاليف اؼبرتبطة دب - ٜٛ

 كوف مكلفة.ست وىذه، لالسًتدادمعدات جديدة، من بينها نظم 
 ٖيف األسواؽ، قيل إف كبو  يةيدروفلور األولفينات اؽب مادة التربيد الكيميائيورداً على سؤاؿ عن انتشار  - ٜٜ

حالياً. وتعد ىذه نسبة ضئيلة من اجملموع العاؼبي، مع أف  اؼبادةماليُت سيارة على نطاؽ العامل تستخدـ ىذا 
 العدد يتزايد بسرعة.
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ؾ اؼبناقشة قائاًل إنو بينما بدا قطاع تكييف اؽبواء اؼبتنقل االنتقاؿ بعيداً عن مركبات اوػبص السيد ىرقب -ٓٓٔ
قت أبكر من قطاعات أخرى، إالّ االحًتار العاؼبي يف و  إحداثالكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على 

ناعة يف هناية اؼبطاؼ على حل واحد . ورأى أنو من احملتمل أف تتفق الصا من البدائل احملتملة كاف متاحاً عدد أف
، وأعرب عن أملو ٘والبلداف غَت العاملة باؼبادة  ٘يبكن تطبيقو على اؼبستوى العاؼبي يف البلداف العاملة باؼبادة 

 يف أف تؤدي اللوائح اليت تطبقها اغبكومات إىل تيسَت ىذا التطور.

 4 الجلسة -خامساً 
ربون الهيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار التحديات والفرص في معالجة مركبات الك

 العالمي في قطاع الرغاوي
عن التحديات والفرص يف معاعبة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على  ٗيف اعبلسة  -ٔٓٔ

إينشاف شنغ، من مركز  إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاع الرغاوي، قاـ السيد سليم علي بدور اؼبيسر والسيد
وقاؿ السيد على عند افتتاح اعبلسة إف آسيا واحمليط اؽبادئ للتكنولوجيا، الصُت، بدور اؼبقرر بصفتو الشخصية. 

اؼبناقشة ستتناوؿ من ناحية القطاع الفرعي للبوليسًتين اؼبشكل باالنبثاؽ، وعلى وجو التحديد األلواح واللوحات 
من ستتناوؿ عي، و تاج وعلى اؼبستوى اؼبوقائل بإدارة اؼبخاطر على مستوى اإلناؼبغلفة، حيث تتعلق صبيع اؼبس

الناحية األخرى الطائفة العريضة من منتجات وتطبيقات البوليوريثاف. وأضاؼ أنو ينبغي الًتكيز بشكل خاص 
سانبة اؼبتعلقة على اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم نظرًا ألف قطاع الرغاوي يبثل نسبة ضئيلة نسبيًا من اؼب

بالكربوف اؽبيدروفلوري يف تغَت اؼبناخ، ونظراً ألنو يشمل عدداً كبَتاً من تلك اؼبشاريع، فذلك يعٍت أنو قطاع يبثل 
 اليت تسعى إىل التطوير. ٘أنبية كبَتة بالنسبة لألطراؼ العاملة باؼبادة 

 ، من مؤسسة لسيد إيغور كرويزيتمة لقطاع الرغاوي، ونبا اعرضُت عن اغبالة العا ؿباضرافوقدـ  -ٕٓٔ
GIZ Proklima ،من مؤسسة يولو ألتو ، والسيد بأؼبانيا ،Dow Chemical.الربازيل ، 

االىتماـ يف العرض الذي قدمو إىل معايَت االختيار اليت هبب أف تبحثها  واسًتعى السيد كرويزيت -ٖٓٔ
قدرة منخفضة على إحداث االحًتار يد للرغاوي باالنتقاؿ إىل نظاـ جداؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم عند 

كفاءة استخداـ الطاقة، اؼبطلوبة لتحسُت قوة التربيد و العاؼبي، ومتطلبات العزؿ، واؼبمارسات اعبيدة األساسية 
والبدائل اؼبتاحة للتطبيقات الرئيسية يف القطاعات الفرعية للصناعة/التشييد، والنقل، والتربيد التجاري واؼبنزيل. 

الضوء يف العرض الذي قدمو على ربديات القضاء على الرغاوي الناذبة عن استخداـ  يلط السيد ألتو وس
الكربوف اؽبيدروفلوري يف التطبيقات التجارية واؼبنزلية، دبا يف ذلك العالقة بُت اؼبوصلية اغبرارية وكفاءة استخداـ 

، -HFO مادة التربيد الكيميائيواجملربة اؼبعتمدة على  ، والتوافر احملدود للبدائل اؼبختربةالسالمةالطاقة، ومسائل 
وعائدات االستثمار بالنسبة للمشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم، مدعومة بنتائج دراسات مقارنة عن صبلة أمور 

 اؼبائي بشكل كامل. نفخاألخرى، ونظم ال نفخ، وعوامل الHFO مادة التربيد الكيميائي نفخمن بينها 
واد، اروينزاالسيدة كولتيدا شك سلسلة من العروض قدمها طبسة خرباء يف ىذا اجملاؿ وىم: وتلت ذل -ٗٓٔ

لند، والسيد آشوؾ شوتاين، أيزوفوف، الكويت؛ والسيد ظبَت اف، ارباد الصناعات التايلندية، تايؾبموعة البوليوريث
، والسيدة أشارا باومربازتكوؿ، شركة ية، اؽبند، والسيد استيفانو فَتغا، كانوف، ايطاليااعنة، الرغاوي الصرور ع

 باسف، الواليات اؼبتحدة.
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واد عرضًا يوضح الفرص والتحديات اليت تواجهها اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة وقدمت السيدة شاروينزا -٘ٓٔ
اغبجم يف تايلند عند استخداـ مواد كيميائية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف ـبتلف 

 صناعة البوليوريثاف، دبا يف ذلك أماف البدائل الفعالة، وتكلفتها، وتوافرىا. ؾباالت
الشرؽ  منطقةوقدـ السيد شوتاين عرضاً عن البدائل اغبالية يف صناعة البوليسًتين اؼبشكل باالنبثاؽ يف  -ٙٓٔ

ة فيم يتعلق باػبصائص الضروري التوازنات وء على صبلة أمور من بينها عمليةاألوسط ومشاؿ أفريقيا، مسلطًا الض
الفيزيائية، وعوائق تتعلق بتكلفة تطوير عمليات اؼبعاعبة، واؼبشاكل اليت يسببها عدـ وجود هنج إقليمي ولوائح 

 ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي. نفخواضحة الختيار واستخداـ عوامل 
ؼبشاريع البالغة الصغر والصغَتة واؼبتوسطة اغبجم يف العرض الذي قدمو أف كثَتاً من ا وأكد السيد عرورة -ٚٓٔ

؛ وأف أيًا من نفخال تزاؿ تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية كعوامل  ٘يف البلداف العاملة باؼبادة 
، ليست HFO مادة التربيد الكيميائيالبدائل احملتملة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، مثل 

ية من الناحية التجارية بالنسبة لتلك الشركات؛ وأف ىناؾ حاجة عاجلة إىل تنفيذ مشاريع إيضاحية لتحديد عمل
 أماهنا.
واسًتعى السيد فَتغا االىتماـ يف العرض الذي قدمو عن النظم اؼبنزلية وتطوير تكنولوجيات ذات قدرة  -ٛٓٔ

 مواد التربيدالذي أجرتو شركتو على البدائل اؼبائية، و  منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، إىل نتائج االختبار
، والبنتاف اؼبخلوط، وبدائل أخرى ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف اآلالت اؼبعدلة، مع الًتكيز HFOالكيميائية 

 ، والتكلفة.والسالمةبشكل خاص على اعبرعة، 
ة عامة عن خصائص وتطوير جيل جديد من وقدمت السيدة بورنباراستيكوؿ، يف العرض اػباص هبا حمل -ٜٓٔ

، وجهود وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة لتنظيم مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، والتقدـ الذي نفخعوامل ال
أحرزتو شركات أمريكية رئيسية يف إحالؿ مواد كيميائية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف 

 تربيد التجاري.القطاع الفرعي لل
ومعايَت ؿبلية لتقرير  قواعدوردًا على األسئلة، أكد السيد شوتاين أف السلطات يف منطقتو قد وضعت  -ٓٔٔ

وف ضغوطاً ياه، واليت يواجو اؼبصّنعاؼبعتمدة على اؼب نفخما إذا كانت اؼبركبات اؽبيدروكربونية اعبديدة وعوامل ال
ئل الدوديكاف اغبلقي السداسي الربـو اؼبثبطة للهب، واليت هبري الستخدامها، تعد عوامل مقبولة، وأف بدا
  .ٕٙٔٓاختبارىا حالياً، ستصبح متاحة حبلوؿ عاـ 

، قاؿ السيدة بورنباراستيكوؿ إف نفخوفيما يتعلق بسؤاؿ عن التوافر اغبايل عبيل جديد من عوامل ال -ٔٔٔ
أشار إىل  من ىذه اؼبنتجات. غَت أف السيد كرويزيتاً قوف بالفعل عدداألمريكيُت يسوّ  اؼبصّنعُتالعديد من كبار 

يتعذر استخدامها حاليًا يف أوروبا كبدائل للشاحنات واغباويات اؼبربدة، نظراً  HFOsالكيميائية  مواد التربيدأف 
قل ألنو ال يزاؿ يتعُت عليها أف تستكمل فًتة االختبار ؼبدة ست سنوات، واؼبطلوبة دبوجب االتفاؽ اؼبتعلق بالن

الدويل للمواد الغذائية القابلة للتلف وباؼبعدات اؼبستخدمة ؽبذا النقل. أما فيما يتعلق بالسؤاؿ عن اؼبخاطر 
بالنسبة للبيئة وصحة العاملُت يف اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم،  اؼبوجودةاحملتملة اليت قد تشكلها البدائل 

 وازباذ اػبطوات اؼبناسبة غبماية موظفيهم. فقد أوصى اؼبستخدمُت دبراعاة تعليمات السالمة
وردًا على سؤاؿ عن استخداـ مادة البنتاف، قاؿ السيد فَتغا إنو نظرًا ألف خطر االنفجارات اؼبرتبطة  -ٕٔٔ

مرة من مادة البنتاف اليت سبق خلطها، فإف اؼبادة األخَتة تُعد خيارًا أكثر أماناً  ٓٙدبادة البنتاف النقي يُعد أكرب 
سبة للمشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم اليت تعمل يف مناطق بال نظم منزلية ؿبلية أو تفتقر إىل موظفُت بالن
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مدربُت على كبو مالئم. وفيما يتعلق دبسألة التوافر والتخزين اآلمن للمواد اليت سبق خلطها، خاصة يف درجات 
ر كميات صغَتة يف اسطوانات خاصة تسمح ؽبا بأف اغبرارة احمليطة العالية، قاؿ إف النظم اؼبنزلية يبكن أف توف

تظل مستقرة ؼبدة تصل إىل طبسة أشهر، مضيفًا أف مادة البوليوالت اؽبيدروكربونية اليت سبق خلطها على وجو 
مرة من مادة البنتاف النقية. وردًا على تعليق ألحد اؼبمثلُت عن ؿباوالت بلده  ٓٙاػبصوص تتبخر بصورة أكرب 

قاؿ السيد فَتغا، وأيده  أدت مرارًا إىل فصل مرحلي،و دة البنتاف اليت سبق خلطها دبادة البوليوؿ، االحتفاظ دبا
احمليطة العالية. عن طريقة اػبلط أو اختيار البوليوؿ وليس نتيجة لدرجة اغبرارة  ناتجالسيد كرويزيت إف ىذا ردبا 

اويات الوسيطة و/أو اؼبخزونة يف درجة حرارة من أخطار اسطوانات النقل اؼبفتوحة يف اغب وحذر السيد كرويزيت
عالية دوف تربيد مسبق، مضيفاً أف صبيع اؼبواد الكيميائية هبب حفظها يف درجة اغبرارة الصحيحة لتجنب عملية 

 الفصل.
وردًا على سؤاؿ للميسر عما إذا كاف ثاين أكسيد الكربوف فوؽ اغبرجي يعترب خيارًا مناسبًا لرغاوي  -ٖٔٔ

ما إذا كانت الرغاوي تستخدـ داخل إف ىذا يتوقف على  كرويزيتعياً، قاؿ السيد  قوليوريثاف اؼبنتج مو رذاذ الب
اؼبائي أسفرت عن  نفخاؼبنزؿ أو لوقاية األسقف من ضوء الشمس اؼبباشر، حيث ُأجريت اختبارات على خيار ال

اؼبائي قد يكوف ؿبدودًا يف البلداف  نفخلإف األداء اؼبيكانيكي ل ينتائج طيبة. ومن ناحية أخرى، قاؿ السيد آلتو 
مع خليط من ثاين  اؼبوجودةاألكثر برودة، وأنو قد يستغرؽ بعض الوقت لكي وبل ؿبل النظم االسطوانية الكبَتة 

لرغاوي الرذاذ  ُت إىل أف االستخداـ غَت احملكـو. وأشار أحد اؼبمثلHFO مادة التربيد الكيميائيأكسيد الكربوف و 
البلداف النامية، حيث ال يوجد سبييز بُت االستخدامات اؼبنزلية واالستخدامات غَت اؼبنزلية، أسفر عن يف كثَت من 

 قدر كبَت من خطر قابلية االشتعاؿ.
إىل أف اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة اغبجم يف قطاع  كرويزيتويف التعليقات اػبتامية، أشار السيد   -ٗٔٔ

ال تزاؿ تواجو صعوبات كبَتة يف غياب بدائل ؼبركبات الكربوف  ٘دة الرغاوي يف األطراؼ العاملة باؼبا
 ية دوف أف تسبب تدىورًا للتكنولوجيات، وقاؿ السيد آلتو ياؽبيدروفلورية القادرة على توفَت نفس اؼبوصلية اغبرار 

العالية، إاّل أف  بعد ؽبذه الشركات أف تنتقل إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بسبب تكلفتها تسنإنو بينما مل ي
بشكل خاص بالنسبة للمستقبل. وقاؿ يف  راً الواضحة وأماف تلك اؼبواد هبعلها احتمااًل مبشّ  نفخخصائص ال

الوقت نفسو إنو يبكن للمشاريع اؼبتوسطة اغبجم أف تبحث استخداـ توليفة من اؽبيدروكربونات اؼبائية واؼبيسرة 
  .HFOالكيميائية  يدمواد الترب بدرجة كبَتة، مع كميات قليلة من 

 5 الجلسة -سادساً 
 مركبات الكربون الهيدروفلورية المسائل الشاملة والمتعددة القطاعات بشأن الجوانب التقنية إلدارة

من حلقة العمل عن اؼبسائل الشاملة واؼبتعددة القطاعات بشأف اعبوانب التقنية إلدارة  ٘يف اعبلسة  -٘ٔٔ
آدلر بدور اؼبيسر بينما قاـ بدور اؼبقرر السيد شاندرا بوشاف، من ، قاـ السيد بيًت مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية

وُقدمت عروض أولية من جانب السيد ماؾ ماكفرالند، اؼبنتدى مركز العلـو والبيئة يف اؽبند، بصفتو الشخصية. 
، بلجيكا، تلتها (Sheccoوت، )العاؼبي ؼبنتجي اؼبواد الكيميائية الكلورية، الواليات اؼبتحدة؛ والسيد مارؾ شاسَت 

 عروض إضافية ومناقشة ركزت على أربعة مواضيع وتلخيص للمناقشة.
وقاؿ السيد ماكفرالند إف رابطتو التجارية، اليت تضم شركات كائنة يف أوروبا، واؽبند، والياباف،  -ٙٔٔ

القدرة العالية على إحداث  والواليات اؼبتحدة، تؤيد اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات
االحًتار العاؼبي، وخاصة يف التطبيقات االنبعاثية. وأكد أنو تُتاح حالياً بدائل متعددة ذات قدرة منخفضة أو بال 
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االحًتار العاؼبي من موردين عديدين حوؿ العامل، بل إف اؼبزيد من ىذه البدائل سيظهر يف  إحداثقدرة على 
. وتشمل ىذه البدائل مواد مفلورة ومواد غَت مفلورة على حد سواء، بال قابلية باألسواؽ يف اؼبستقبل القري

حبث  لصانعي اؼبعدات واؼبستخدمُت النهائيُتلالشتعاؿ أو بقابلية اشتعاؿ منخفضة وتوكسينية مالئمة. وينبغي 
لنظم وقدرهتا، وكفاءة يف تطبيقات معينة، دبا يف ذلك أداء ا اختيار أي البدائل اليت ُتستخدـ عوامل كثَتة عند

وقابلية االشتعاؿ، واللوائح احمللية، وتكاليف الشراء والتشغيل. وربدث عن حلوؿ معينة ذات استخداـ الطاقة، 
تكييف اؽبواء  –االحًتار العاؼبي ومتاحة حاليًا لقطاعات التطبيق الرئيسية  إحداثقدرة منخفضة على 

، والتربيد اؼبنزيل، والتربيد التجاري، اػبفيف، وأجهزة التربيد التجاري االوتومايت، وتكييف اؽبواء الثابت والتجاري
يف اؼبائة يف  ٜٜإىل  ٜٓوأشار إىل أنو يبكن ربقيق زبفيضات بنسبة  والرغاوي العازلة، واؽبباءات، واؼبذيبات،

 دروكربونية معنية.كيميائية ومركبات ىي  مواد تربيدقدرة بعض التطبيقات على إحداث االحًتار العاؼبي باستخداـ 
الطبيعية، مشَتاً إىل أف  واد التربيدوتناوؿ السيد شاسَتوت تفاصيل التطورات السوقية الكبَتة اؼبتعلقة دب -ٚٔٔ

يف كثَت من القطاعات اؼبختلفة لديهم اآلف خيارات كثَتة مؤكدة. وعلى سبيل  والصانعُتاؼبستخدمُت النهائيُت 
متجر من متاجر التجزئة للمواد الغذائية على نطاؽ العامل تستخدـ يف  ٘ ٓٓٓاؼبثاؿ، يوجد اآلف ما يقدر بنحو 

يتزايد بسرعة. وتعد الياباف اآلف يف مقدمة  العددالتربيد نظمًا حرجية انتقالية لثاين أكسيد الكربوف، وأف ىذا 
مليوف  ٚ,ٗر من دوؿ العامل اليت تستخدـ ثاين أكسيد الكربوف يف اؼبضخات اغبرارية، حيث يعمل بالفعل أكث

متجرًا ـبتلفا من اؼبتاجر ذات العالمات  ٕ٘مضخة، ويف متاجر التجزئة للمواد الغذائية، حيث يستخدـ حاليٍا 
التجارية نظم ثاين أكسيد الكربوف. ويف أمريكا الشمالية، ربقق نظم ثاين أكسيد الكربوف واؼبركبات 

التجزئة للمواد الغذائية واػبدمات الغذائية، حيث يستخدـ اؽبيدروكربونية تقدمًا يف كافة جوانب قطاعات ذبارة 
. وقامت شركة الكوكاكوال بًتكيب متجرًا نظم اغبرجية االنتقالية لثاين أكسيد الكربوف ٕٓٔبالفعل أكثر من 

 ٓٓٚ ٓٓٓمليوف وحدة خالية من الكربوف اؽبيدروفلوري على نطاؽ العامل، دبا يف ذلك قرابة  ٗ,ٔأكثر من 
 واد التربيدؼبادئ. وقد برزت الصُت كسوؽ نامية أقاليم أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية، واحمليط اؽبوحدة يف 

اؼبستخدمة بالفعل يف أجهزة تربيد الزجاجات، وآالت البيع، واؼبضخات  مواد التربيد، دبا يف ذلك الوطنية
 اغبرارية، والتربيد يف متاجر التجزئة، والتربيد الصناعي.

تكاليف التحول، وحقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على احداث  -ألف 
 االحترار العالمي، والخط الزمني لتوافر تكنولوجيات جديدة

ُقدمت عروض ـبتصرة من جانب كل من السيد رافندر هبتا، أصحاب صناعات التربيد وتكييف  -ٛٔٔ
، الواليات اؼبتحدة األمريكية؛ والسيد ميكويل كوينتَتو، إلينويرقباؾ، جامعة اؽبواء، اؽبند؛ والسيد بردراغ بيغا ى

، اؼبملكة اؼبتحدة خبَت استشاري مستقل، كولومبيا؛ والسيد آلستَت ماؾ غيلوف، خبَت استشاري مستقبل
 مقدمي لربيطانية العظمي وأيرلندا الشمالية. وبعد ىذه العروض، انضم السيد ماكفرالند والسيد شاسَتوت إىل

 لإلجابة على ؾبموعة أولية من األسئلة اليت طرحها اؼبيسر واؼبشاركوف. أعضاء فريق اػبرباءالعروض باعتبارنبا من 
عندما تسعى للتحوؿ  ٘وتناوؿ السيد مهتا التحديات اليت تواجهها شركات يف أطراؼ عاملة باؼبادة  -ٜٔٔ

عاؼبي. وتعكف ىذه الصناعات بالفعل على التخلص إىل خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار ال
من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية، بينما تسعى أيضًا لتلبية الطلب الكبَت واؼبتزايد على أجهزة التربيد 

ط مركبات الكربوف ئخالو  فلوريةو وتكييف اؽبواء. وقد اعتمدت يف حاالت كثَتة مركبات الكربوف اؽبيدر 
على احداث االحًتار العاؼبي يف بلداف متقدمة، بسبب عدـ توافر بدائل مأمونة  العالية ات القدرةفلورية ذاؽبيدرو 

ومؤكدة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، وىذه العملية تتكرر يف بلداف نامية. وتواجو البلداف 
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ركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية، البديلة ؼب يتعلق بالتكنولوجيا فيماالوضوح  النامية صعوبات بسبب عدـ
وتواجو قدراً   ،ل عمليات التحويل اؼبتعددةخاصة يف قطاع تكييف اؽبواء. ولن تكوف الصناعة قادرة على ربمُّ 

كبَتًا من عدـ اليقُت بالنسبة لإلطار الزمٍت للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، 
قد أدت اؼبتطلبات واؼبعايَت الصارمة بشكل متزايد واػباصة بكفاءة استخداـ الطاقة إىل وتوافرىا، وتكاليفها. و 

القدرة اؼبنخفضة على ’’ريف بالنسبة لعدـ الوضوح اؼبتعلق بتعؾبموعة أخرى من العقبات، كما ىو اغباؿ 
لالشتعاؿ، حيث يفضل  قابلة مواد تربيد. وتوجد ربديات كبَتة فيما يتعلق باستخداـ ‘‘احداث االحًتار العاؼبي

الكثَت من اعبهات الفاعلة انتظار بدائل مأمونة وغَت قابلة لالشتعاؿ بسبب الشواغل اؼبتعلقة دبدى تقبل 
األسواؽ، واللوائح اغبكومية، وأماف اؼبنتج، واؼبسؤولية، والصيانة، والنقل، والتخزين، وعدـ وجود معايَت ولوائح 

بغي إيالء االعتبار لتمديد جدوؿ اػبفض التدرهبي ؼبركبات الكربوف وقوانُت عاؼبية متسقة ذات صلة. وين
اؽبيدروكلورية فلورية لضماف توافر تكنولوجيات مأمونة وعملية وناضجة اقتصاديًا وذات قدرة منخفضة على 

ة احداث االحًتار العاؼبي، وتفادي اغباجة إىل عمليات ربويل متعددة؛ وتنفيذ مشاريع إيضاحية يف بلداف عامل
ذات القدرة اؼبنخفضة على احداث االحًتار العاؼبي الستخدامها يف  مواد التربيدبتقييم  واإلسراع؛ ٘باؼبادة 

مواد البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية؛ وضماف توافر حلوؿ عبميع القطاعات وخطوط اإلنتاج؛ وإتاحة 
واد بأسعار معقولة؛ وتسوية مسائل اؼبسؤولية فيما يتعلق دباػباصة بالتربيد و  صناعيبدوف قيود التجهيز ال التربيد
 القابلة لالشتعاؿ. التربيد
للملكية، دبا يف  اإلصباليةوقاؿ السيد ىَتقباؾ إف تقييمات مقارنات التكلفة تتطلب فحص التكلفة  -ٕٓٔ
دائل الكربوف ، واػبدمة، ومسائل أخرى. وتعٍت السلسلة اؼبتزايدة من بمواد التربيدشراء النظم و  ذلك

اؽبيدروكلوري فلوري، واليت تتضمن بدائل ذات قدرة منخفضة وذات قدرة عالية على احداث االحًتار العاؼبي، 
تركيبية وطبيعية على حد سواء، أف اؼبهندسُت الكيميائيُت واؼبيكانيكيُت سيواصلوف التنافس فيما  مواد تربيدو 

أثَتىا البيئي. وتنطوي ساحة التنافس الواسعة بالنسبة للمتنافسُت يتعلق بفاعلية نظمهم، وكفاءهتا، وعوليتها، وت
على فوائد إهبابية. وربتاج بلداف كثَتة إىل ربديث لوائحها اؼبختلفة لكي تعكس التحسينات اػباصة بالتصميم 

ئل ذات والتشغيل يف النظم اليت تعتمد على اؼبركبات اؽبيدروكربونية وعلى النشادر من أجل ربسُت استيعاب بدا
 قدرة منخفضة على احداث االحًتار العاؼبي.

وناقش السيد كوينتَتو الُنهج اػباصة بفهم اؼبسائل اؼبالية اؼبرتبطة بالتحوؿ من مركبات الكربوف  -ٕٔٔ
اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على احداث االحًتار العاؼبي إىل مركبات الكربوف الفلورية ذات القدرة اؼبنخفضة 

. ويُعد فهم ىذه التكاليف حاظبًا من أجل نفخحداث االحًتار العاؼبي وبدائل أخرى يف قطاع الرغاوي والعلى ا
وضع وتنفيذ سياسات تدعم مثل ىذا التحوؿ. وأوضح االعتبارات الرأظبالية والتشغيلية ألبرز خيارات التحوؿ، 

 فورماتكبات اؽبيدروكربونية، واؼبيثيالف، و وىي اؼبر  -دبا يف ذلك ثالثة خيارات تستخدـ بدائل قابلة لالشتعاؿ 
وىي ثاين أكسيد الكربوف )اؼباء(، ومادة  -وأربعة خيارات ال تستخدـ بدائل قابلة لالشتعاؿ  -اؼبيثيل 

Formasel 1100 وسائل ،SolsticeTM Liquid ومادة ،Forane 1233zd وعموماً، فإف البدائل غَت القابلة .
تكاليف الرأظبالية، كما أف البدائل القابلة لالشتعاؿ تنطوي على أدىن تكاليف لالشتعاؿ تنطوي على أدىن ال

التشغيل. وأوضح العوامل اػباصة بالنسبة لتكاليف التشغيل، مشَتًا إىل أف مادة البنتاف تنطوي على أدىن 
بدائل غَت القابلة تكاليف التشغيل اإلضافية، وأف ثاين أكسيد الكربوف )اؼباء( ينطوي على أدىن التكاليف بُت ال

 لالشتعاؿ.
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وتناوؿ السيد ماكغولوف اغبقوؽ وااللتزامات اؼبًتتبة على براءات االخًتاع، وآثار حقوؽ اؼبلكية الفكرية  -ٕٕٔ
افز للشركات و بشكل عاـ بالنسبة لتطوير التكنولوجيا ونقلها. وقاؿ إف نظم براءات االخًتاع بشكل عاـ توفر ح

تكنولوجية جديدة ودخوؿ أسواؽ جديدة ألهنا ربمى اؼبلكية الفكرية القيمة. ويف واؼببتكرين للبحث عن حلوؿ 
تاريخ بروتوكوؿ مونًتياؿ، مل تًتتب على مثل ىذه اغبماية عقبات كبَتة بالنسبة لتطوير وتوزيع البدائل اؼبطلوبة، 

األسواؽ لتواصل إنتاج وليس من احملتمل أف تفعل ذلك يف اؼبستقبل. فهي نظاـ رقايب جديد سيعطي إشارة إىل 
بدائل للمواد اؼبستنفدة لألوزوف وذات القدرة العالية على احداث االحًتار العاؼبي على حد سواء. ومن احملتمل 
أف تؤدي اؼبنافسة اؼبتزايدة إىل خفض تكاليف شراء أو ترخيص اؼبواد اػباضعة لرباءة االخًتاع. كما أف براءات 

ئل، مثل ثاين أكسيد الكربوف واؼباء ال زبضع لرباءات االخًتاع. ومن احملتمل االخًتاع ليست دائمة وبعض البدا
أف تتضمن أي الئحة خاصة بالكربوف اؽبيدروفلوري توضع يف إطار الربوتوكوؿ تفويضًا للصندوؽ اؼبتعدد 

 ة.األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ ؼبساعدة األطراؼ اؼبؤىلة للحصوؿ على اؼبواد واؼبعدات اؼبطلوب
وأثناء اؼبناقشة اليت تلت ذلك، سأؿ أحد اؼبشاركُت عما إذا كانت اؼبعلومات اؼبقدمة فيما يتعلق  -ٖٕٔ

تخفيضات يف االنبعاثات ذات القدرة على احداث االحًتار العاؼبي وتكاليف اإلحالؿ تضع يف اعتبارىا كمية الب
الطاقة سبثل مسانبة يف  إنتاج أكسيد الكربوف من الطاقة اؼبستخدمة يف النظم اؼبختلفة، نظرًا ألف انبعاثات ثاين

بأف منتجي اؼبعدات  أعضاء فريق اػبرباءتغَت اؼبناخ أكرب من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية. وأجاب أحد 
يفهموف األنبية التنافسية لكفاءة استخداـ الطاقة. ويوجد لدى كثَت من البلداف أيضًا لوائح خاصة بكفاءة 

. وىكذا، فإف اؼبنتجات اؼبتاحة أو اليت هبري تطويرىا وبتمل أف تناظر أو تتجاوز كفاءة تلك استخداـ الطاقة
نو يبكن إنتاج واستخداـ نظم أعلى كفاءة يف استخداـ الطاقة بتكلفة عامة عضو آخر إاليت ربل ؿبلها. وقاؿ 

، وعوامل ضاغطوكفاءة ال ، واؼبواد اؼبستخدمة يف إنشائهاتصنيعأقل بسبب مظاىر التقدـ يف التصميم، وال
 أخرى.
وردًا على أسئلة تتعلق باألثر احملتمل غبقوؽ براءة االخًتاع على أسعار البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة  -ٕٗٔ

ا القطاع تشَت إىل أف إف اػبربة السابقة يف ىذأعضاء فريق اػبرباء على احداث االحًتار العاؼبي، قاؿ أحد 
ف صعوبة يف فرض أسعار مبالغ فيها على البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على االخًتاع سيجدو  أصحاب براءات

إحداث االحًتار العاؼبي. فاؼبنافسة موجودة بالفعل، وسوؼ تزداد إذا وضعت لوائح وطنية ودولية إضافية. ومن 
ا أف براءات شأف التسعَت اؼبفرط يف حد ذاتو أف يؤدي أيضاً إىل حوافز للمتنافسُت من أجل دخوؿ األسواؽ، كم

االخًتاع ستنتهي. وأخَتاً، يبكن أف تقرر األطراؼ إصدار تعليمات للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ليساعد األطراؼ 
خر إف سوائل التربيد سبثل ’ عضوعلى ربمل التكاليف اإلضافية الستخداـ اؼبواد أو اؼبعدات ذات الصلة. وقاؿ 

نظم ذات الصلة وتشغيلها، وأف التاريخ يشَت إىل أف الوؿ على بشكل عاـ جزءاً ضئياًل من التكلفة العامة للحص
 تكاليف السوائل واؼبعدات وبتمل أف تتضاءؿ دبرور الوقت. 

خفضة على احداث التشريعات المحلية، ومبادرات الصناعة، وتكلفة وتوافر البدائل ذات القدرة المن
 االحترار العالمي

ت، الشراكة األوروبية من أجل الطاقة يدة أندريا فويمن جانب كل من السُقدمت عروض قصَتة  -ٕ٘ٔ
 Alliance forاسًتاليا؛ والسيد كيفُت فاي، ة إيبرسوف، والبيئة، بلجيكا؛ والسيد راجاف راجندراف، شرك

Responsible Atmospheric Policyرالند، والسيد ، الواليات اؼبتحدة. وبعد ىذه العروض، انضم السيد ماكف
من تا، والسيد ىَتقباؾ، والسيد كوينتَتو، والسيد ماكغلوف إىل مقدمي العروض بوصفهم مهشاسَتوت، والسيد 
 لإلجابة على أسئلة وجهها اؼبيسر واؼبشاركوف.أعضاء فريق اػبرباء 
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ت الالئحة اعبديدة للغاز اؼبفلور يف االرباد األورويب وتأثَتىا احملتمل على سوؽ وتناولت السيدة فوي -ٕٙٔ
اؼبتعلقة بالكربوف اؽبيدروفلوري. وأضافت أف الالئحة اعبديدة ليست ـبصصة بدرجة كبَتة ؼبادة التكنولوجيات 

احداث االحًتار العاؼبي. فقد وضعت الالئحة  مكافئ ثاين أكسيد الكربوف التربيد، ولكنها تستند إىل قدرة
لى إحداث االحًتار العاؼبي، لتكوف ؿبايدة تكنولوجياً، ولتعجل بالتحرؾ كبو مواد تربيد ذات قدرة منخفضة ع

وتشجيع االحتواء، واستيعاب مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف هناية حياهتا، وتشجيع إعادة التدوير، وربفيز 
االبتكار اإلضايف والقدرة على التنافس، وربقيق أىداؼ بيئية ىامة. وعموماً، فإف الصناعة األوروبية ترحب 

قينًا تنظيميا لدعم االستثمار اإلضايف يف اؼبنتجات واػبدمات ذات القدرة بالقواعد اعبديدة ألهنا توفر ي
اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، وألف اػبفض التدرهبي يسمح بقدر كبَت من اؼبرونة وحرية االختيار 

 ٕ٘ا تبلغ قرابة أهن إذبالنسبة للمستخدمُت النهائيُت. وقد وجد ربليل أجرتو الصناعة أف تكلفة الالئحة معقولة، 
يورو للطن من انبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربوف اليت أمكن تالفيها. ويف الوقت نفسو، فإف الصناعة تود أف 

، دبا يف ذلك توجيو اؼبزيد من االىتماـ إىل تقييمات األداء اؼبناخي ترى تركيزًا أكرب على كفاءة استخداـ الطاقة
ذات القدرة اؼبنخفضة على  مواد التربيدىامة تقف يف طريق استيعاب يف هناية الدورة. وىناؾ عدة حواجز 

وربتاج أيضًا اىتمامًا عاجاًل دبا يف ذلك ربديث اؼبعايَت وقوانُت اؼبباين، وتدريب  ،إحداث االحًتار العاؼبي
 موظفي الصيانة.

ًتار العاؼبي وتناوؿ السيد راجندراف قائمة ببدائل معينة ذات قدرة منخفضة على إحداث االح -ٕٚٔ
تستخدمها الصناعة حاليًا يف قطاعات التربيد وتكييف اؽبواء على اؼبستوى اؼبنزيل والتجاري والصناعي، دبا يف 

والطبيعية على حد سواء. وربقق ؾبموعة متنوعة من الشركات زبفيضات كبَتة يف  الًتكيبية مواد التربيدذلك 
ي. ومع أنو تتاح حاليًا خيارات كثَت عبميع التطبيقات، فليس كل االنبعاثات القادرة على إحداث االحًتار العاؼب

منتج يصلح لالستخداـ يف كل تطبيق يف كل منطقة. ومن اؼبتوقع أف تنخفض التكاليف مع زيادة اغبجم، 
 وستزداد سرعة البفاض التكاليف إذا أدت اللوائح الوطنية والدولية للكربوف اؽبيدروفلوري إىل مزيد من اليقُت يف

واؼبعايَت التنظيمية األخرى لتعكس التحسينات التكنولوجية. ومن اؼبهم  السالمةاألسواؽ، ومت ربديث معايَت 
حبث مسألة الكربوف اؽبيدروفلوري على أهنا عملية انتقاؿ مستمر إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث 

 درة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي.االحًتار العاؼبي، وليس على أهنا ؾبرد ربوؿ إىل بديل معُت ذي ق
 قاؿتانوأشار السيد فاي إىل أف بروتوكوؿ مونًتياؿ قد ساعد على إهباد واحدة من أقبح عمليات  -ٕٛٔ

التكنولوجيا وأنبها وأسرعها يف التاريخ. وذكر أف اطمئناف السوؽ واغبوافز اليت أوجدهتا اؼبعاىدة قد دفعت 
ىل طلب التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بصورة أسرع. ومثلما كانت الصناعة يف هناية اؼبطاؼ إ

مركبات الكربوف الكلورية فلورية يف وقت من األوقات، تُعد اآلف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة 
بالنسبة ؼبقرري  العالية على إحداث االحًتار العاؼبي مركبات انتقالية هبب إحالؽبا. غَت أنو ليس من الضروري

ستخدـ يف صبيع التطبيقات احملتملة يف اؼبستقبل. فتوجد بالفعل خيارات كثَتة، السياسات ربديد أي البدائل سيُ 
وسيظهر الكثَت منها ويتحسن شريطة أف يرسل مقررو السياسات اإلشارة الصحيحة إىل األسواؽ. وكما حدث 

السياسي الواضح والطويل األجل من شأنو أف ينهض  من قبل يف سياؽ بروتوكوؿ مونًتياؿ، فإف التوجيو
 باالبتكار وزبفيض التكلفة.

ات االخًتاع إىل أف مئات براء أعضاء فريق اػبرباء ورداً على عدة أسئلة تناولت براءات االخًتاع، أشار -ٜٕٔ
قد صدرت يف صبيع ط البديلة للكربوف اؽبيدروفلوري واؼبعدات والعمليات ذات الصلة ئالاػباصة بالسوائل واػب

أكباء العامل خالؿ العقدين اؼباضيُت، دبا يف ذلك يف الصُت، وأوروبا، واؽبند، والياباف، والواليات اؼبتحدة. وال 
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يوجد سجل واحد يتعلق بأي شركات يف أي بلداف ربتفظ برباءات اخًتاع معينة، مع أنو يوجد مشروع واحد 
االخًتاع. فقد كانت براءات االخًتاع   عدد فبكن من براءاتضع قائمة بأكربعلى األقل يف سبيلو إىل أف ي

ومل تكن عقبة أماـ عمليات نقل التكنولوجيا يف اؼباضي. غَت أنو ال  ،تشكل جزءًا من السوؽ ؼبئات السنُت
يبكن توقع األسعار اليت ستفرضها براءة االخًتاع دبرور الوقت بالنسبة للحصوؿ على منتجات أو تراخيص 

وزيادات اغبجم سبيل إىل زبفيض األسعار. ويف سياؽ عمل بروتوكوؿ  اؼباضي، كانت منافسة السوؽ معينة. ويف
مونًتياؿ، وفر الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ أيضًا موارد ؼبساعدة البلداف النامية على ربمل التكاليف الدولية اؼبتفق 

ورية. غَت أف األطراؼ مل تتخذ بعد أي قرار عليها لتنفيذ االتفاؽ، واليت تضمنت اغبصوؿ على التكنولوجيا الضر 
 أو إتاحة سبويل خاص للمساعدة على مثل ىذا اػبفض. ،سياسي يتعلق خبفض مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية

إف ؿباولة قياـ الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ بشراء براءات االخًتاع وبتمل أف تؤدي  األعضاءوقاؿ أحد  -ٖٓٔ
إرساؿ إشارات إىل السوؽ لتخفيض  ىو بَتة للغاية، وسيكوف اػبيار األفضلبالصندوؽ إىل دفع مبالغ ك

آخر أف التوسع يف استخداـ مواد التربيد الطبيعية يتيح فرصًا لتجاوز بعض الشواغل  عضواألسعار. وأكد 
 اؼبتعلقة برباءات االخًتاع أو االحتكار احملتمل لتحديد األسعار.

بشركات يف بلداف  ٘دما اتصلت شركات يف بلد من البلداف العاملة باؼبادة نو عنأأحد اؼبشاركُت ب أفادو  -ٖٔٔ
متقدمة بشأف تكنولوجيات معينة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، رُفض حصوؽبا على ىذه 

راً وتساءؿ عما إذا كاف الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ سيكوف قادأو ُعرضت عليها بتكلفة باىظة،  ،التكنولوجيات
على تيسَت نقل التكنولوجيا بأسعار نزيهة أو مالئمة على النحو الذي يتوخاه بروتوكوؿ مونًتياؿ. وردًا على 

إف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والصندوؽ لديهما سجالت إهبابية  اعضاء فريق اػبرباءذلك، قاؿ أحد 
لتكلفة، وؼبساعدة البلداف النامية من أجل اغبصوؿ عامًا لتقييم تكنولوجيا بديلة فعالة من حيث ا ٕ٘طيلة 

عليها. ورداً على سؤاؿ عما سيحدث للبلداف النامية إذا مل تستجب السوؽ بشكل فعاؿ للوائح اعبديدة اػباصة 
اؼبنتجات الضرورية إىل مناطق معينة، أو زبفيض األسعار إىل مستويات  إرساؿبالكربوف اؽبيدروفلوري ورفضت 

إف مثل ىذه النتيجة ليست ؿبتملة، وأف عدـ وجود  أعضاء فريق اػبرباءاف النامية، قاؿ اثناف من مالئمة للبلد
إشارة سياسية سيجعل العملية تستغرؽ وقتا أطوؿ. وىناؾ تكنولوجيات كثَتة موجودة بالفعل وهبري إدخاؽبا يف 

ريك السوؽ، خاصة على أساس بلداف ومناطق كثَتة، ولكن إرساؿ إشارة سياسية قوية من شأنو أف يواصل رب
 عاؼبي.
وسأؿ أحد اؼبشاركُت عما إذا كانت توجد قواعد بيانات أو مصادر أخرى تسمح للمستخدمُت  -ٕٖٔ

لتعرؼ ثل كفاءهتا يف استخداـ الطاقة، ومن أجل االنهائيُت وغَتىم دبقارنة تكلفة البدائل ومزاياىا األخرى، م
َت من اػبيارات اػباصة باالنتقاؿ إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على على ذبارب اآلخرين، نظرًا لوجود عدد كب

إف عناصر ـبتلفة من ىذه  أعضاءإحداث االحًتار العاؼبي يف قطاعات ـبتلفة. وردًا على ذلك، قاؿ عدة 
 اؼبعلومات متاحة من مصادر متنوعة، دبا يف ذلك فرادى الشركات، ورابطات الصناعة، ووقائع اؼبؤسبرات، وتقارير
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، والصحائف الوقائعية اليت أُعدت غبلقة العمل، ضمن مصادر أخرى، 

 وىي تعرض مساعدهتا لألطراؼ من أجل اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت ربتاجها.
اؿ، فلوري، وقابليتها لالشتعوعند طلب توضيح بيانات تتعلق بأسعار بدائل معينة للكربوف اؽبيدرو  - ٖٖٔ
ولكن يف استطاعتو أف إف باستطاعة اؼبنتجُت تقدًن معلومات مالئمة عن التسعَت،  األعضاءتها، قاؿ أحد وظُبي

ىذه اؼبعلومات  بعضيقدـ قائمة بالسوائل غَت القابلة لالشتعاؿ أو ذات القابلية اؼبنخفضة لالشتعاؿ، مع أف 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. أما اؼبعلومات عن  موجود يف الصحائف الوقائعية والتقارير اليت أعدىا فريق
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السمية اؼبالئمة ؼبركبات معينة، فإهنا مدرجة يف الفئة ألف من جداوؿ اعبمعية األمريكية ؼبهندسي التسخُت 
والتربيد وتكييف اؽبواء، وبذلك يبكن مقارنتها دبواد منخفضة السمية أو ليست ظبية هبري استخدامها يف الوقت 

تعد  ،إنو حسب فهمو أعضاء فريق اػبرباء. وردًا على سؤاؿ عن مسانبتها يف تغَت اؼبناخ، قاؿ أحد اغباضر
يف اؼبائة من اؼبؤثر اإلشعاعي اإلصبايل، ولكن ىناؾ  ٔانبعاثات الكربوف اؽبيدروفلوري مسؤولة حاليًا عن حوايل 

 احتماؿ ألف ينمو ىذا اؼبؤثر بدرجة كبَتة يف اؼبستقبل.
ؽبند فيما يتعلق باعتماد بدائل ذات قدرة على سؤاؿ عن التحديات اػباصة اليت تواجهها ا ورداً  -ٖٗٔ

افية ومستقرة إىل عدـ وجود قوة عمل ك أعضاء فريق اػبرباءمنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، أشار أحد 
نو إال أاؽبواء يف اؽبند، فقط من تقنيي الصيانة يف ؾباؿ تكيف  ٕٓ٘ ٓٓٓبينما يعمل كبو من تقنيي الصيانة. ف

يلـز طبسمائة ألف على األقل لتلبية طلب السوؽ اغبالية. وعالوة على ذلك، فإنو ال يتاح سوى نصف التقنيُت 
اغباليُت طوؿ العاـ بسبب ضعف األجور وعوامل أخرى، ومن اؼبتوقع أف تزداد اغباجة بدرجة كبَتة إىل عاملُت 

خدمت ؾبموعة متنوعة من البدائل ذات تدريب أفضل، خاصة إذا استُ  مؤىلُت. كما أف التقنيُت حباجة إىل
القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا فيها منتجات قابلة لالشتعاؿ. وردًا على سؤاؿ عما إذا كاف 

إىل  تنتقل مباشرة وأ ،ينبغي للشركات يف اؽبند والشرؽ األوسط أف تعتمد منتجات تستخدـ الغازات اؼبفلورة
أو إىل خيارات أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، قاؿ أحد  HFOالكيميائية  مواد التربيد

ويتوقف االختيار على الظروؼ اػباصة بالقطاع. وأعرب عن رأيو  ،إف كال اػبيارين عملياف أعضاء فريق اػبرباء
ف ىذا عاماً، وأ ًٕٓا فبا كاف وبدث منذ عدؿ أسرع كثَت لتكنولوجيا العاؼبي وبدث اآلف دباالنتشار العاؼبي لبأف 

 مواد التربيديتيح للمستخدمُت النهائيُت يف البلداف النامية خيارات كثَتة، دبا يف ذلك سرعة االنتقاؿ إىل 
 أو إىل بدائل أخرى مت تطويرىا حديثاً. HFOالكيميائية 

ورة يف االرباد األورويب، ومضموهنا وتأثَتىا، قالت وردًا على أسئلة تتعلق بوضع الئحة الغازات اؼبفل -ٖ٘ٔ
إف تقديرات التكلفة يف العرض الذي قدمتو تستند إىل دراسات أجرهتا الصناعة  أعضاء فريق اػبرباء إحدى

األوروبية. وقد وضعت الالئحة وفقًا إلجراءات عادية، وقد شارؾ أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيوف بالصناعة يف 
. وأضافت أف اجملموعة األوىل من لوائح الغازات اؼبفلورة خفضت انبعاثات الكربوف اؼبناقشات السياسية

اؽبيدروفلوري مقارنة بسيناريوىات بقاء األمور على حاؽبا، ووفرت حوافز للسوؽ، وأدت إىل تدريب متزايد 
ممت لتحقيق فقد صُ موعة الثانية من اللوائح للتقنيُت على زبفيض حاالت التسرب واالنبعاثات األخرى. أما اجمل

زبفيضات أكرب، عن طريق اػبفض التدرهبي يف إنتاج واستخداـ منتجات ذات قدرة عالية على إحداث 
االحًتار العاؼبي، وستؤثر على كل من الواردات والصادرات. وأوضحت عناصر رئيسية يف القواعد اعبديدة، 

 واضحة إىل األسواؽ.األوربيُت راضوف عن إرساؿ ىذه اإلشارة ال الصانعُتوقالت إف 
آخروف إىل أف مئات الشركات يف أوروبا تنتج معدات أو مكونات نظم تستخدـ مواد  أعضاءوأشار  -ٖٙٔ

ومرافق أخرى  أوروباالتربيد الطبيعية، وأف اللوائح تشجع على ذلك. ويفضل عدد كبَت متزايد من الزبائن يف 
أعضاء من فريق باشرة إىل مواد التربيد الطبيعية. وأشار عدة واالنتقاؿ م ،االعتماد على التوقعات الطويلة األجل

أيضًا خيارات متعددة يف معظم القطاعات. وقاؿ  مإىل أف اؼبستخدمُت النهائيُت يف مناطق أخرى لديهاػبرباء 
فلورية إف السوؽ العاؼبية قطعت شوطاً كبو التطوير والتوزيع التجاري لبدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدرو  األعضاءأحد 

ذات القدرة العالية إلحداث االحًتار العاؼبي، أطوؿ فبا قطعتو عندما أخضع بروتوكوؿ مونًتياؿ ألوؿ مرة 
 مركبات الكربوف الكلورية فلورية للرقابة، أو طالب بالتخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية.
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خفضة على إحداث االحترار سياسات القدرة المنكفاءة استخدام الطاقة، والسالمة، واستجابة الصناعة ل -باء 
 العالمي

غبلقة العمل عن استخداـ الطاقة، والسالمة، واستجابة الصناعة  ٘كاف اعبزء الثاين من اعبلسة  -ٖٚٔ
ثالثة مواضيع رئيسية: حلوؿ  ت اؼبناقشةلسياسات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، وتناول

يطة العالية، ومعايَت قابلية االشتعاؿ والسالمة، وزبفيض التسرب. وقاـ السيد بيًت أدلر بدور درجات اغبرارة احملل
اؼبيسر. وُقدمت عروض من جانب كل من: السيد ظبَت حامد، شركة الصناعات اؽبندسية يف البًتاء، األردف؛ 

، Underwriters Laboratoriesي، تكنولوجيات األلفية للطاقة، األردف؛ والسيد بوؿ فو، يخوالسيد ىشاـ م
رابطة الالدامبرؾ؛ والسيد ماركو بوين، ، Danfoss Automatic Controls، والصُت؛ والسيد ىاسبورف بونسيلد

لتكييف اؽبواء والتربيد، إيطاليا؛ والسيد مانويل آزوسينا، تقنيي التربيد وتكييف اؽبواء لتطوير الفلبُت؛  ةاألوروبي
استيباف، مواد التربيد  ة صناعة التربيد وتكييف اؽبواء، الياباف؛ والسيد جوليووالسيد تيدسوجي اوكادا، رابط

 بنما.الذكية، 
وقدـ السيد حامد عرضًا عن مسائل عامة تتعلق بالتصميم لظروؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية.  -ٖٛٔ

لظروؼ درجات اغبرارة احمليطة  وقاؿ إف ىناؾ عددًا من اؼبسائل اليت تتطلب إيالء االعتبار الدقيق عند التصميم
ويلـز . التنظيميةالعالية، دبا يف ذلك معايَت السالمة، وكمية شحن مادة التربيد، وكفاءة استخداـ الطاقة، والبيئة 

مراعاة العناية لتجنب التكثف اؼبفرط لدرجات اغبرارة. ويتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لظروؼ درجات اغبرارة 
إهباد توازف بُت كفاءة استخداـ الطاقة واغبدود اؼبثلى لشحن مادة التربيد ربقيقاً للسالمة. ويعد  احمليطة العالية يف

الدعم اؼبايل ضروريًا من جانب كيانات األمم اؼبتحدة ومنظمات أخرى لتشجيع اعتماد مواد تربيد منخفضة 
، ٕٖ-اؽبيدروفلوريوالكربوف ، ٜٕٓ-اؽبيدروكربوفالقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي. وتتاح خيارات من قبيل 

السالمة بالنسبة ؽبذه اػبيارات. وسيتطلب االنتقاؿ عناية خاصة فيما  آثار ولكن يلـز اؼبزيد من البحوث عن
 يتعلق بالتصميم، واختيار اؼبكونات، وتدريب تقنيي الصيانة.

تقليدية  وحدات غَتدية بعاضة عن وحدت التربيد التقليي عرضًا عن تكاليف االستيخوقدـ السيد م -ٜٖٔ
إىل مشاريع يف  اإلشارةمع ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، دبا يف ذلك عملية التعديل، 

أماكن تتسم بدرجات حرارة ؿبيطة عالية. وتوفر أجهزة التربيد اليت تعمل بامتصاص الطاقة الشمسية إمكانية 
ويتسم بكفاءة استخداـ الطاقة بداًل من األجهزة  ،ار العاؼبياعتماد بديل منخفض القدرة على احداث االحًت 

ة واليت تسيطر حاليًا على األسواؽ. فأجهزة التربيد اليت سبتص الطاقة الشمسي ،اليت تعمل بالطاقة الكهربائية
يسي كمادة تربيد، مع بروميد الليثيـو كمادة لالمتصاص. ويتمثل اغباجز الرئتستخدـ مادة طبيعية، وىي اؼباء  

أماـ اعتماد ىذا البديل يف التكلفة الرأظبالية اغبالية اليت تزيد كبو أربع مرات عن تكلفة الوحدة التقليدية. وهبري 
، يف النوويةحاليًا تنفيذ مشروع ذبرييب يف األردف، سبولو الوزارة االربادية األؼبانية للبيئة وحفظ الطبيعية والسالمة 

الوكالة األؼبانية للتعاوف الدويل. ويهدؼ اؼبشروع إىل دراسة العوامل اليت تؤثر يف و  ةاألردنيشراكة مع وزارة البيئة 
خيارًا مستدامًا لتكييف اؽبواء يف ظروؼ نظاـ للتربيد باالمتصاص، وربديد ما إذا كاف يوفر  وإنتاجتكلفة 

 درجات اغبرارة احمليطة العالية يف الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا.
د فو، يف العرض الذي قدمو، حملة عامة عن اؼبعايَت اليت تطبقها وكالة ضبالة البيئة األمريكية وأعطى السي -ٓٗٔ

على ـبتلف مواد التربيد، استنادًا إىل معايَت اختبار مستقلة تستخدمها ـبتربات الضمانات الصينية. وقد أنشأ 
يد القابلة لالشتعاؿ ثالثة أفرقة عاملة لتحديد فريق اؼبهاـ اؼبشًتكة التابع ؼبختربات الضمانات واؼبعٍت دبواد الترب 

واؼبطبقة على معدات تكييف اؽبواء ومعدات التربيد، وتناوؿ  ،اؼبتطلبات اػباصة دبواد التربيد القابلة لالشتعاؿ
 االشًتاطات بالنسبة الختبار وتقييم مواد التربيد القابلة لالشتعاؿ )دبا يف ذلك األنواع اعبديدة اليت ربمل 
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(. وػبص العمل الذي تقـو بو أفرقة العمل الثالثة واؼبعايَت اليت تقـو بوضعها. وأخَتاً، قدـ اؼبعايَت 2Lز الرم
 اؼبنطبقة على اؼبعدات اليت تستخدـ ثاين أكسيد الكربوف.

وقدـ السيد فونسيلد عرضًا عن التحديات الناشئة عن شواغل قابلية االشتعاؿ ومعايَت السالمة،  -ٔٗٔ
حديد شحن مواد التربيد. وقدـ معلومات عن فئات السالمة اػباصة دبختلف مواد التربيد، ودور وخيارات لت

معايَت السالمة وخيارات السياسات، وحدود الشحن بالنسبة ؼبواد التربيد وأجهزة التربيد، وخيارات لتحديد 
ة للخيارات ذات القدرة الكفاءة. وخرج باالستنتاجات التالية: تعد معايَت السالمة مهم الشحن، ومعايَت

اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي؛ وتعد طريقة إدماج معايَت السالمة يف التشريعات قرارًا سياسيًا ىاماً؛ 
وتعد خيارات مواد التربيد بالنسبة لتطبيق معُت ؿبدودة ألهنا تتوقف على الشحن اؼبطلوب، واؼبكاف، وفئات 

شحن النظاـ، حبيث ينطوي كل خيار على مزايا وعيوب؛ وتعد  اإلشغاؿ؛ وتتاح عدة خيارات لتخفيض
 الكفاءات جانباً ىاماً آخر من جوانب السالمة وزبضع أيضاً ؼبعايَت.

وقدـ السيد بوين عرضًا عن التدريب ونظم الًتخيص لضماف التناوؿ اؼبأموف واؼبالئم بيئيًا ؼبواد التربيد  -ٕٗٔ
اث االحًتار العاؼبي. وقاؿ إنو نظرًا إلحالؿ مركبات الكربوف البديلة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحد

اؽبيدروفلورية دبواد تربيد منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي، فإنو يلـز ضماف وجود تقنيُت مدربُت 
الًتخيص تدريبًا مناسبًا على تركيب وصيانة اؼبعدات اعبديدة والتعامل مع مواد جديدة. ويعد التدريب والتقييم و 

عناصر ىامة يف ىذه العملية تعتمد على تشريعات، مع إدخاؿ قواعد ولوائح جديدة يف ؾبايل البيئة والسالمة؛ 
رابطة الوتعتمد على اؼبستهلك، نظرًا ألف العمالء يطلبوف معايَت سالمة مناسبة للمعدات اعبديدة. وقد أوصت 

شروط الكفاءة لتقنيي الصيانة بالنسبة ؼبواد تربيد معينة، لتكييف اؽبواء والتربيد باغبد األدىن من  األوروبية
بالنسبة ؼبواد التربيد البديلة، والذي يقدـ التعلم االلكًتوين وكذلك اؼبمارسة  ‘‘اؼبخلوطللتعلم ’’ووضعت برناؾبًا 

ج األمم العملية داخل الفصل. وتعمل ىذه الرابطة مع االرباد األورويب، وبرنامج عمل األوزوف التابع لربنام
 اؼبتحدة للبيئة، وجهات أخرى يف ؾباؿ التدريب.

زبفيض يف  ٘ابعة للبلداف العاملة باؼبادة التوقدـ السيد آزوسينا عرضًا عن مسانبة رابطات الصيانة  -ٖٗٔ
االنبعاثات ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي، وشواغل السالمة بالنسبة للقدرة اؼبنخفضة على 

االحًتار العاؼبي. وأكد أف العنصر البشري يقـو بدور حاسم يف االستخداـ اؼبأموف ؼبواد التربيد؛ وعلى  إحداث
سبيل اؼبثاؿ، يُعد تصريف مواد التربيد بواسطة التقنيُت من بُت األسباب الرئيسية الستنفاد األوزوف. وأضاؼ أف 

، هتدؼ إىل ربسُت معايَت التشغيل يف ‘‘الفلبُتتقنيو التربيد وتكييف اؽبواء من أجل تنمية ’’منظمتو، وىي 
الصناعة، حبيث تتسق مع مدونة اؼبمارسات اػباصة بالتربيد وتكييف اؽبواء. وتناوؿ الكفاءات اغباظبة اليت 

وإعادة تدويرىا، وتعديل اؼبعدات اؼبعتمدة على الكربوف الكلوري فلوري  مواد التربيدطورت يف ؾباالت السًتداد 
القابلة لالشتعاؿ. ويف اػبتاـ، قدـ ملخصاً  تربيدال وادؼبوري وربويلها، والتداوؿ اؼبأموف يدروكلوري فلوالكربوف اؽب

إعداد الدورات التدريبية ذات الصلة اليت قٍت وتنمية اؼبهارات يف الفلبُت من أجل ألنشطة ىيئة التثقيف الت
 وبتاجها التقنيوف.

لكربوف اؽبيدروفلوري يتعلق بتخفيض التسرب واسًتداده. وقدـ وقدـ السيد أوكادا عرضًا عن إدارة ا -ٗٗٔ
واالنبعاثات يف الياباف، وربدث عن البيئة التشريعية الوطنية للتعامل مع مثل  مواد التربيدملخصًا عن ـبزونات 

القانوف  ىذه األمور، دبا يف ذلك قانوف االستخداـ الرشيد واإلدارة السليمة ؼبركبات الكربوف الفلورية. ويتناوؿ
مسائل خالؿ كامل فًتة حياة مركبات الكربوف الفلورية، دبا يف ذلك إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، 
واؼبعدات احملتوية على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، واستخداـ وصيانة اؼبعدات، واالسًتداد أو اإلتالؼ. وقاؿ 

 اة ذباه استخداـ وإدارة الكربوف اؽبيدروفلوري.مهماً يف إطار هنج لدورة اغبي يُعدإف االتساؽ 
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. ويعد التحكم يف التسرب مواد التربيدوقدـ السيد إيستباف عرضًا عن أنبية خفض التسرب واسًتداد  -٘ٗٔ
امتثااًل للوائح من األمور األساسية اؽبامة، وينبغي ازباذ إجراءات لضماف ذبنب التسرب اؼبتعمد أو التسرب غَت 

ء اػبدمة والصيانة. وينبغي ذبنب حاالت التسرب نظرًا لتأثَتىا البيئي وأثرىا السليب والتكاليف اؼبقصود أثنا
اعبارية وتكاليف الصيانة، واألخطار على الصحة والسالمة اليت يبكن أف تنتج عنها. وػبص الطرؽ اؼبختلفة 

مادة التربيد إلجراء اإلصالح، اؼبتاحة للكشف عن حاالت التسرب. فبمجرد ربديد التسرب، من الضروري إزالة 
لتحقيق  ضروريُتومرة أخرى تتاح خيارات تقنية ـبتلفة للقياـ هبذه اؼبهمة. وتعترب إعادة التدوير واإلصالح 

 الفوائد البيئية وفوائد التكلفة.
للحلوؿ ، بالنسبة ءاألعضاأفكاراً ختامية عن اؼبسائل قيد اؼبناقشة. فقاؿ أحد  أعضاء فريق اػبرباءوقدـ  -ٙٗٔ

 –هبذه اؼبهمة  واتطوير اؼبنتجات على أال ينفرد صانعُتباستطاعة ال إفاػباصة بدرجات اغبرارة احمليطة العالية، 
فالدورة حباجة إىل أف تستكملها كيانات أخرى من أجل هتيئة بيئة سوقية إهبابية مع تشريعات داعمة، وتوفَت 

طلب على تكييف اؽبواء سيستمر يف التزايد بسبب آخر إف ال عضوالطلب، والتدريب، والًتخيص. وقاؿ 
استخداـ الطاقة. وقاؿ  كفاءة  وىناؾ حاجة عاجلة إلهباد بدائل تتسم بالقدرة على .التغَتات يف مبط اغبياة

آخر إف معايَت السالمة ُتصاغ بطريقة جيدة يف معظم أكباء العامل، مع أنو الحظ الشواغل اؼبتعلقة حبدود  عضو
 أعضاءوسلط لتطبيقات معينة؛ ويعد تقييم اؼبخاطر مهمًا إذا أُريد التخفيف من ىذه القيود.  الشحن بالنسبة

، وزيادة وعي اؼبستهلكُت يف بيئة تتسم ريب وترخيص التقنيُت ومهندسي الصيانةعلى أنبية تد الضوءآخروف 
إلصالح وإعادة التدوير يف الوقت على أنبية اأعضاء فريق اػبرباء بالتغَت التكنولوجي السريع. وأخَتاً، أكد أحد 

 الذي هبري فيو ربديث التكنولوجيات، وذبديد النظم أو إحالؽبا.

 6 الجلسة -سادساً 
 االستنتاجات الرئيسية ذات الصلة بتقرير السياسات بشأن اإلدارة التقنية لمركبات الكربون الهيدروفلورية

لرئيسية ذات الصلة بتقرير السياسات بشأف اإلدارة من حلقة العمل عن االستنتاجات ا ٙأثناء اعبلسة  -ٚٗٔ
ملخصات عبلساهتم، ُعرضت صيغها الكتابية يف  ٘إىل  ٔالتقنية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية، قدـ مقررو اعبلسات 

وعالوة على ذلك، قدمت السيدة كارين شربدسوف والسيد استيفاف . UNEP/OzL.Pro/Workshop.8/2/Add.1 الوثيقة
ز، ونبا مقررا حلقة العمل، ملخصًا شفويًا غبلقة العمل. وترد الصيغة الكتابية ؼبلخصهما يف الوثيقة سيكار 

(UNEP/OzL.Pro/WG.1/35/5) اليت ُقدمت إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو اػبامس والثالثُت، وىي ،
 (.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-35/default.aspx) متاحة على اؼبوقع الشبكي ألمانة األوزوف

 اختتام حلقة العمل - سابعاً 
مساء يـو  ٕٓ:ٛٔاختتاـ حلقة العمل يف سباـ الساعة  علنأُ بعد تبادؿ عبارات اجملاملة اؼبعتادة،  -ٛٗٔ

  .ٕ٘ٔٓنيساف/أبريل  ٕٔاػبميس اؼبوافق 
   

 


