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لألطراف في  والعشرون الخامساالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٣ أكتوبر/لاألو تشرين  ٢٥ -  ٢١، بانكوك

لألطراف في بروتوكول مونتريال جتماع الخامس والعشرين قضايا مطروحة على اال
  وأخذ العلم بهالمناقشتها 

  مذكرة من األمانة

  إضافة

   مقدمة  -أوًال 
املؤرخة يف  مذكرة األمانة صياغةحتتوي اإلضافة احلالية على معلومات توفرت منذ   -  ١

االجتماع  على جدول أعمال درجة، وتتعلق بالقضايا امل(UNEP/OzL.Pro.25/2) ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٢
 .اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون ملناقشتها

البنود ذات الصلة من جدول األعمال عناوين تتعلق بحتت الثاين من هذه اإلضافة،  رعد يف الفر وت  -  ٢
  :للتقارير التالية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديملخصات املؤقت، 

)، تعيينات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق ٢٠١٣إضافة (آب/أغسطس   (أ)
(نشر يف  ٢٠١٤الحتاد الروسي لعام لباجلرعات املقننة: معلومات إضافية لتعيني االستخدامات الضرورية 

 ؛)٢٠١٣آب/أغسطس  ١٢

، ٢، اجمللد ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ،هائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديالتقرير الن  (ب)
 ١٢تقرير فرقة العمل: معلومات إضافية بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون (نشر يف  ٢٤/٧املقرر 

 ؛)٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

ت تعيينات . تقييما٢٠١٣تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أيلول/سبتمرب   (ج)
 تواملسائل ذات الصلة: التقرير النهائي (نسخة أولية نشر  ٢٠١٣االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام 

 )؛٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١والنسخة النهائية يف  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٠يف 
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الكيميائية التابعة لمواد لاخليارات التقنية  وجلنةتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   (د)
  ل.يناكلوريد الفمونومر  إنتاج  عن له
فريق لاخلرباء عيينات وإعادة تعيينات تمعلومات مستكملة عن حالة  الثاين أيضاً  لفرعويقدم ا  -  ٣

  .لهالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة 
   تود األمانة أن توجه إليها انتباه األطراف.الثالث معلومات عن املسائل اليت اجلزءيتضمن و   -  ٤

  روحة على االجتماع الخامس والعشرين لألطراف لمناقشتهاطملخص القضايا الم  - ثانياً 
(أ) من جدول  ٤(البند  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤تخدامات الضرورية لعام االسإعفاءات تعيينات   - ألف

  األعمال المؤقت للجزء التحضيري)
وسي، خالل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية وما بعده، قدم االحتاد الر   -  ٥

أجهزة االستنشاق باجلرعات املتعلقة ب ٢٠١٤لضرورية لعام معلومات إضافية عن تعيينات استخداماته ا
 وجلنةقتصادي . وقد قام فريق التكنولوجيا والتقييم االفلوريةية القائمة على مركبات الكربون الكلور  املقننة

إضافة بالتقرير املرحلي النهائية يف  توصيتهمادمت وقُ  له بتقييم تلك املعلومات،اخليارات التقنية الطبية التابعة 
  .٢٠١٣للفريق لعام 

ا اللجنة باملسائلإب ، وتتعلقاالحتاد الروسي قدمهامعلومات إضافية  وهناك  -  ٦  عادة التقييم اليت أجر
أجهزة االستنشاق املرضى ميكن أن يعانوا من نتائج سلبية إذا ُأجربوا على تغيري ن أن مالطرف التالية: قلق 

أجهزة االستنشاق بفلورية ية مركبات الكربون الكلور  القائمة علىباجلرعات املقننة املصنوعة يف روسيا 
 ة خالل فرتة زمنية قصرية؛دروفلوريمركبات الكربون اهليو وتامول يلباالسالقائمة على باجلرعات املقننة املستوردة 

اجلهود اجملانية املصنوعة يف روسيا؛  الربوعلى أدوية  يعتمدونيف املائة) الذين  ٨٠( ملرضىانسبة ارتفاع 
املبذولة حاليًا يف تنفيذ مشروع التحول الذي تقوم به منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بتمويل مشرتك 

العاملة مبركبات الكربون أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  فاء املتوقع منواالكت ،مرفق البيئة العاملية من
أجهزة االستنشاق باجلرعات  باسترياد فيما يتعلق توقعاتوال عند اكتمال املشروع؛ والوضعفلورية اهليدرو 
  مركبات الكربون اهليدروفلورية. القائمة علىاملقننة 

فلورية لتصنيع ية طنًا من مركبات الكربون الكلور  ٢١٢ ـــبـ جديدة ةأفضت إعادة التقييم إىل توصي  -  ٧
. وأشار الفريق إىل أنه من األفضل ٢٠١٤أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة يف االحتاد الروسي لعام 

فلورية الصيدالنية املتوافرة عامليًا يف الوقت الراهن وذات النوعية خمزونات مركبات الكربون الكلورية  استخدام
  فلورية جديدة.ًال من إنتاج مركبات كربون كلورية ناسبة بدامل
ا طلبه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني، يعرض مشروع املقرر ملوفقًا   -  ٨

الثاين، مشروع املقرر  الفرعاملتعلق بتعيينات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة (
ا الفريق يف أول األمر  ١٠٦الـــ  كمية) UNEP/OzL.Pro.25/3من الوثيقة اء]، /[ب٢٥ أطنان اليت أوصى 

ا الفريق من جانب الطرف و طنًا اليت متثل الكمية املعينة  ٢١٢الــــــ  وكذلك . وقد تود حالياً اليت أوصى 
اليت يع التعيينات والتوصيات مج ١أطنان. ويلخص اجلدول  ١٠٦ الــــ أن تصرف النظر عن كميةاألطراف 

  .سينظر فيها االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف
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  ١اجلدول 
 ٢٠١٣في عام  فلورية المقدمةية لمركبات الكربون الكلور  الضروريةاالستخدامات إعفاءات تعيينات 
  ٢٠١٥و ٢٠١٤للعامين 

  (باألطنان املرتية)

  الطرف
الكمية 

املوافق عليها 
  ٢٠١٣لعام 

الكمية 
 عينة لعامامل

٢٠١٤  

الكمية   التوصية
املعينة لعام 
٢٠١٥  

  التوصية

  ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
  االحتاد الروسي

(أجهزة االستنشاق باجلرعات 
  املقننة)

  -  -  )ب(٢١٢/)أ(١٠٦  ٢١٢  ٢١٢

  االحتاد الروسي
  -  -  ٨٥  ٨٥  ٩٥  (قطاع الصناعة الفضائية)

اف غري العاملة اجملموع الفرعي: األطر 
  -  -  ١٩١  ٢٩٧  ٣٠٧  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  الصني

(أجهزة االستنشاق باجلرعات 
  املقننة)

مل يتمكن  ٢٢١,٥٩  )ج(٢٣٥,٠٥  ٢٣٦,٦  ٣٨٨,٨٢
  من التوصية

اجملموع الفرعي: األطراف العاملة 
  - ٢٢١,٥٩  ٢٣٥,٠٥  ٢٣٦,٦  ٣٨٨,٨٢  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

  [صفر]  ٢٢١,٥٩  )د(٥٣٢,٠٥  ٥٣٣,٦  ٦٩٥,٨٢  المجموع
  .أطنان ١٠٦التوصية األولية للفريق كانت  )أ(
  طناً. ٢١٢) التوصية النهائية بعد إعادة تقييم املعلومات اإلضافية كانت ب(
فلورية لتصنيع أجهزة استنشاق باجلرعات ية ر طن من مركبات الكربون الكلو  ١,٥٥ ـــــب) مل يتمكن الفريق من التوصية ج(

  .يزوبرينالني وسالبوتامولا الفعالني وننياملقننة للمك
  أطنان. ١٠٦بدًال من  طناً لالحتاد الروسي ٢١٢يشمل اجملموع ) د(

(ب) من جدول  ٤(البند  ٢٠١٥و ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة للعامين   -باء 
 )التحضيريالمؤقت للجزء  األعمال

ما جمموعه  ،، هذا العامقدمت ثالثة أطراف وهي حتديداً أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية  -  ٩
. وقد قامت جلنة اخليارات التقنية لربوميد ٢٠١٥مخسة تعيينات استخدامات حرجة لربوميد امليثيل لعام 

ا األولية إىل ا الجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. امليثيل بتقييم التعيينات وتقدمي توصيا
معلومات  اتلتعيينل املقدِّمةقدمت األطراف و  .ثالثة من تلك التعيينات اخلمسة إعادة تقييم توقد تطلب

 هامع تلك األطراف من إكمال تقييمتفاعلية ومتكنت اللجنة من خالل عملية  ،إضافية إلعادة التقييم
رحلي لفريق التكنولوجيا امل رتقريالد األول من لاجملمقرتنًا بعن التعيينات  قراءة التقرير النهائي النهائي. ويتعني
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منه التفاصيل الكاملة جلميع  ٩، الذي يتضمن يف الفصل ٢٠١٣والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/مايو 
  .٢٠١٣التقييمات اليت أجريت يف عام 

مستودعني للمعكرونة بكندا (انظر ئ يف استعراضًا الستخدام طار  قرير النهائي أيضاً تويتضمن ال  - ١٠
يف حاالت بروميد امليثيل  بشأن استخدام ٩/٧). ووفقًا للمقرر ٢٤إىل  ١٦، الصفحات من ٥- ١اجلزء 

هذه اللجوء إىل تستعرض التقرير وأن تقدم توجيهات مالئمة بشأن أن يف األطراف  ترغبقد الطوارئ 
  ة يف املستقبل.االستخدامات الطارئ

يف التقييم املؤقت كما  ولة اجلاريةالسوق الفر  كندا الكميات اليت عينتها تبقي ،ويف جممل القول  - ١١
بينما ولة اجلارية، السوق الفر  أسرتاليا للكمية اليت عينتهاطناً  ٢٨,٧٦٥ لكن أُعيدت، هي يف التقييم النهائي

طن بدًال من  ٢٧٦,٧١١لتصل إىل مريكية لثمار الفراولة زيدت الكمية اليت عينتها الواليات املتحدة األ
  طن. ٢٢٤,١٩٦التوصية املؤقتة اليت نصت على 

ولة اجلارية يف الغالب األعم على اعتبارات اوتستند التعيينات األسرتالية والكندية إلنتاج سوق الفر   - ١٢
جلزء مناسبة بدائل تقنية متثل ن تربة بدو  الزراعة على مادة حتتيةلجنة تعترب أن نظم الاقتصادية وذلك ألن 

لغياب معايري اقتصادية  ،. وهذا يشكل حتديًا للجنةكمية بروميد امليثيل املعينةعلى األقل (إن مل يكن لكل)  
ا يف تقييم التعيين  يف سياق األطرافقدمها أن املعلومات االقتصادية اليت تترى ، غري أن اللجنة اتيستعان 

مؤشرًا للجدوى االقتصادية  ،لقطاعات مماثلة على نطاق العامل التجاري االعتمادستوى مب املتعلقة املعلومات
. ويف حني يعترب خارج املباين جلذورالعارية ااجلارية الفراولة نتاج بدون تربة وإنتاج سوق اإلنظم  بني ومقارنةً 

ناك اعرتاف بأن التكاليف االستنبات بدون تربة غري اقتصادي حبسب املعلومات املقدمة من األطراف، ه
ذات  ومشجعة أكثر، مما جيعل هذه النظمأقل تكون  لنظم الزراعة بدون تربةالنطاق الضيقة الرأمسالية 
تكاليف اخنفضت إىل حد ما فيها اإلنتاج بدون تربة اعتمد لجنة إىل إنه يف احلاالت اليت ال. وأشارت جدوى
من واقع  ،واملعارف التكنولوجية. ومن الواضح أيضاً  رباتزدياد اخلنظرًا الوذلك اجلارية لسوق اإنتاج 

معًا أن األطراف تنظر يف جمموعة من التكنولوجيات يف حماولة اسرتاليا وكندا،  الكميات املعينة من جانب
وفيما خيص الكمية املعينة من جانب األكثر فعالية من حيث التكلفة. و إلجياد نظام اإلنتاج األنسب 

يف اعتربت اللجنة أن البدائل غري املقيدة بسبب اللوائح متوفرة الستبدال بروميد امليثيل ة الواليات املتحد
استخدامات حمددة يف بلدان معينة. واعتربت اللجنة كذلك أن البدائل املقرتحة الستبدال بروميد امليثيل 

املسائل التنظيمية اليت ميكن أن تشابه البدائل املستخدمة جتاريًا بالفعل يف كاليفورنيا. ونظرًا لوجود عدد من 
تؤثر على التحول إىل هذه البدائل فقد تكون هناك حاجة لفرتة حتول قدرها ثالث سنوات. وإذا وجد طرف 

 ٢٠١٤من عام  ،ما أن الكلوروبكرين ومزائجه ميكن استخدامها قبل فرتة التحول البالغة ثالث سنوات
الطرف خفض كمية بروميد امليثيل اليت تستخدم مبوجب  فإن من املتوقع أيضًا أن يواصل هذا ،فصاعداً 

  قواعد التوزيع احمللية املطبقة فيه.
التوصيات النهائية املقدمة من الفريق. وقد تود األطراف أن تنظر يف التوصيات  ٢يبني اجلدول   - ١٣

  اخلامس والعشرين. االجتماعتنظر فيه يف لالنهائية وأن تعد مشروع مقرر 
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  ٢اجلدول 
 ٢٠١٣المقدمة في عام  ٢٠١٥لعام الحرجة لبروميد الميثيل االستخدامات إعفاءات تعيينات  زموج

  لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيلل المؤقتةوالتوصيات 
  (باألطنان املرتية)

  التوصية النهائية  التوصية األولية  التعيني  به الطرف املقدم للتعيني والقطاع املعين
        سترالياأ  -١

  ]٢٨,٧٦٥[  [صفر]  ٢٩,٧٦  سوق الفراولة اجلارية  
        كندا  -٢

  ]٥,٠٥٠[  ]٥,٠٥٠[  ٥,٢٦١  سوق الفراولة اجلارية  
  الواليات المتحدة   -٣

  مثار الفراولة  
  

٣٧٣,٦٦  
  

]٢٢٤,١٩٦[  
  

]٢٧٦,٧١١[  
  التمور  
  حلم اخلنزير املقدد  

٠,٣١  
٣,٢٤  

  [صفر]
]٣.٢٤[  

  [صفر]
]٣,٢٤[  

 ]٣١٣,٧٦٦[  ٢٣٢,٤٨٦  ٤١٢,٢٣١  المجموع

(د) من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٤(البند  استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع  -جيم 
 التحضيري)

لب إىل أثناء املناقشة اليت جرت يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، طُ   - ١٤
ل يف الواليات إنتاج مونومر كلوريد الفاينيف ميائية العملية الكيالفريق أن يوضح دور رابع كلوريد الكربون يف 

ووفقاً لذلك ن لألطراف. االجتماع اخلامس والعشرو  تقريراً عن هذه املسألة لكي ينظر فيهوأن يقدم  ،املتحدة
ابع كلوريد . وخلص الفريق إىل أن ر املذكرة دون حتريره بشكل رمسيذه املرفق األول يف  أعد الفريق تقريراً يرد

ولكنه منتج ثانوي تتم إزالته  ،يف الواليات املتحدةاملطبقة لعملية ال يضاف يف أي مرحلة خالل االكربون 
  باعتباره ملوثاً غري مرغوب فيه. ويؤكد الفريق أن رابع كلوريد الكربون ليس مادة وسيطة يف هذه العملية.

ظر يف التوضيح املقدم من فريق التكنولوجيا نالن لألطراف و قد يود االجتماع اخلامس والعشر و   - ١٥
  مناسب.إجراء واختاذ أي والتقييم االقتصادي 

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد   -دال 
  من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري) ٥(البند  المستنفدة لألوزون

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فرقة عمل إلعداد التقارير اليت ، أنشأ ٢٤/٧جابة للمقرر است  - ١٦
املعلومات عن البدائل والتكنولوجيات يف  ، واستكمالطلبتها األطراف عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون

للفريق العامل املفتوح  الث والثالثنيجتماع الثاال يفلفرقة العمل  املؤقتدم التقرير القطاعات املختلفة. وقد قُ 
كي ينظر فيه االجتماع اخلامس من التوجيهات للفريق بشأن إعداد التقرير النهائي ل املزيد وتضمن، العضوية
كز التقرير النهائي على التقييمات يف أن ير  اتك التوجيهتلن لألطراف. وتتمثل العناصر الرئيسية لوالعشرو 

بالبدائل واعتبارات  فيما يتعلقالفصول اخلاصة بالقطاعات  وأن ُتوسَّع، ٢٠٢٠االستشرافية حىت عام 
  اآلثار البيئية السالبة على اآلثار املناخية املباشرة فقط.مناقشات السوق، وأن تركز 

  .اً ذه اإلضافة، دون حتريره رمسيويرد املوجز التنفيذي للتقرير النهائي للفريق يف املرفق الثاين   - ١٧



UNEP/OzL.Pro.25/2/Add.1  

6 

(ب) من جدول األعمال  ٦(البند  لجان الخيارات التقنية التابعة لهفي الفريق و  في عضويةاللة حا  - هاء
  المؤقت للجزء التحضيري)

قامت األمانة، وفقًا لطلب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني، بإدماج   - ١٨
يف مشروع مقرر  ،التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعادة تعيني أعضاء فريقبشأن ما دِّ قُ  ،نمقرري يمشروع

، وهو مشروع حيتوي اآلن )UNEP/OzL.Pro.25/3 الوثيقة الثاين، لفرعا/[هاء]، ٢٥واحد (مشروع املقرر 
إعداد مشروع املقرر ومنذ أعضاء يف املكتب.  عينيأيضًا على مقرتحات إضافية من أطراف أخرى إلعادة ت

مشروع جديداً. ووفقًا لذلك أعدت األمانة عيينًا إضايف وت عينيألمانة إعادة تقدمت الصني إىل ا، املدمج
ن و لكي ينظر فيها االجتماع اخلامس والعشر  ورقة اجتماعسيتاح يف ، جديد جيسد هذه التعييناتمقرر 

  لألطراف.
 لتكولوجيا والتقييمأعضاء فريق ا عينيوإعادة تعيني موجز لعمليات ت ٣ويرد يف اجلدول   - ١٩

جلان اخليارات التقنية، أعضاء  موجز لعمليات إعادة ترشيحذه اإلضافة رد يف املرفق الثالث االقتصادي. وي
  .اً دون حتريره رمسي

  ٣اجلدول 
  أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عيينتحالة إعادة 

  )التعيينات/إعادة التعييناتمالحظات (  البلد  الرؤساء المشاركون

التكنولوجيا فرتته كرئيس مشارك لفريق تنتهي   هولندا  كوجيربزالمربت  
والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية 

نهاية بة يضخات احلرار املالتربيد وتكييف اهلواء و ب
  .)٢٤/١٩( ٢٠١٤عام 

التكنولوجيا لفريق  ةمشارك ةكرئيس  افرتتنتهي   الواليات املتحدة   بيال مارانيون
 ٢٠١٦ييم االقتصادي بنهاية عام والتق

)٢٤/١٩(.  
ا كرئيسة مشاركة لفريق   كولومبيا  مارتا بيزانو التكنولوجيا تنتهي فرت

 ٢٠١٤والتقييم االقتصادي بنهاية عام 
)٢٢/٢٢(.  

جتري إعادة تعيينها كرئيسة مشاركة للجنة اخليارات 
  /[هاء]).٢٥التقنية لربوميد امليثيل (مشروع املقرر 

    البلد  ق كبار الخبراءير أعضاء ف
  ).٢٤/١٩( ٢٠١٣فرتته بنهاية عام تنتهي   الواليات املتحدة األمريكية  استيفن و. اندرسون

  ).٢٣/٢١( ٢٠١٥تنتهي فرتته بنهاية عام   اليابان  ماساكي يامايب
  ).١تعيينه (ورقة غرفة اجتماع جتري إعادة   الصني  يو ذانغكشي

    بلدال  ت التقنيةرارؤساء لجان الخيا
تنتهي فرتته كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية   اململكة املتحدة  بول اشفورد
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  )التعيينات/إعادة التعييناتمالحظات (  البلد  الرؤساء المشاركون
  ).٢٤/١٩( ٢٠١٦ عام نهايةباملعنية بالرغاوى 

اخليارات تعيينه رئيسًا مشاركًا للجنة جتري إعادة   املغرب  حممد بصري
ربوميد امليثيل (مشروع املقرر التقنية املعنية ب

  /[هاء]).٢٥
  ينسحب  الصني  بياو جانغ

للجنة اخليارات التقنية متتد فرتته كرئيس مشارك   اململكة املتحدة  ديفيد كاتسبول
  ).٢٤/١٩( ٢٠١٦الونات إىل عام املعنية باهل

للجنة اخليارات تعيينه رئيسًا مشاركًا جتري إعادة   االحتاد الروسي  سريجي كوبيلوف
الونات (مشروع املقرر التقنية املعنية باهل

  ])./[هاء٢٥
  ينسحب  كندا  ميشيل ماركوت
للجنة اخليارات التقنية متتد فرتته كرئيس مشارك   اليابان  كيشي ونيشي

اية عام املعنية   ٢٠١٥باملواد الكيميائية إىل 
)٢٣/٢١.(  

للجنة اخليارات تعيينه رئيسًا مشاركًا جتري إعادة   الربازيل  روبريتو أ. بيزسوتو
ضخات امليف اهلواء و التربيد وتكيبالتقنية املعنية 

  /[هاء]).٢٥ة (مشروع املقرر ياحلرار 
  ؟ البوليفارية فنزويالمجهورية   خوسيه بونس بونس

للجنة اخليارات تعيينه رئيسًا مشاركًا جتري إعادة   أسرتاليا  إيان بورتر
(مشروع املقرر  التقنية املعنية بربوميد امليثيل

  /[هاء]).٢٥
للجنة اخليارات تعيينه رئيسًا مشاركًا  إعادةجتري   كولومبيا  ميغويل كينتريو

  /[هاء]).٢٥(مشروع املقرر  التقنية املعنية بالرغاوى
  ينسحب  أسرتاليا  إيان د. راى
للجنة اخليارات رئيسة مشاركة  عيينهات جتري إعادة  اسرتاليا  هيلني تويب

(مشروع املقرر  التقنية املعنية بربوميد امليثيل
  /[هاء]).٢٥

للجنة اخليارات التقنية متتد فرتته كرئيس مشارك   اململكة املتحدة  وكآشلي وودك
  ).٢٤/١٩( ٢٠١٦ عام ايةإىل طبية ال

للجنة اخليارات التقنية متتد فرتته كرئيس مشارك   الواليات املتحدة   دانيل فريدونيك
اية عام  املعنية باهلالونات   ).٢٤/١٩( ٢٠١٦إىل 

خليارات التقنية للجنة اد كرئيس مشارك تعيني جدي  الصني  جان جون سانغ
  )١ملواد الكيميائية (ورقة اجتماعات املعنية با
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  المسائل التي قد تود األمانة أن توجه إليها انتباه األطراف  -  ثالثاً 
  مهام األمانة  - ألف

شاركت األمانة وسامهت يف اجتماعات الشبكات  ،UNEP/OzL.Pro.25/2 الوثيقةمنذ إعداد   - ٢٠
االمتثال يف كل من الصني وجامايكا. وأجرت األمانة أيضاً  علىليمية يف إطار برنامج املساعدة اإلق

مشاورات مع حكوميت كل من ليبيا وموريتانيا بشأن التعجيل بالتصديق املعلق على التعديالت املتبقية 
ما يف تلك اجلهود.   لربوتوكول مونرتيال من ِقبل الطرفني املذكورين ومساعد

  مالك الوظائفالتغييرات في   - اءب
يف  ة واملاليةييف منصب كبرية موظفي الشؤون اإلدار  مهامها السيدة كاثلني كريفايل لألمانة تولت  - ٢١
ربنامج األمم املتحدة ب. وعملت كاثلني موظفة إدارة مالية يف مكتب اإلدارة ٢٠١٣آب/أغسطس  ١٩

،  ة خدمات الدعم املايل مبكتب األمم املتحدة يف نريويب، ورئيس)موئل األمم املتحدةللمستوطنات البشرية (
اإلدارة بشركة برايس ووترهاوس  جمال يف  استشاريةً و ألمم املتحدة ا مبقرعملت أيضًا يف فرع احلسابات  كما

  كوبر.
سيتقاعد السيد ماركو غونزاليس بعد خدمة متيزت باإلخالص  ٢٠١٣وبنهاية تشرين األول/أكتوبر   - ٢٢

عامًا يف منصب األمني التنفيذي ألمانة األوزون، بعد أن شهد العديد من املعامل  ١٢ثر من وامتدت ألك
البارزة يف بروتوكول مونرتيال، منها على وجه اخلصوص، تسريع تنفيذ جدول التخلص التدرجيي من مركبات 

واتفاقية فيينا، والتحول إىل  الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول، والتصديق العاملي على الربوتوكول
  واملناقشات املبكرة ملركبات الكربون اهليدروفلورية.للورق املوفرة االجتماعات 

أيلول/سبتمرب  ٦ويف ضوء مغادرة السيد غونزاليس ملنصبه، أعلن برنامج األمم املتحدة للبيئة يف   - ٢٣
نًة تنفيذيًة جديدًة ألمانة األوزون. وكانت عن تعيني السيدة تينا بريبيلي من جانب األمني العام أمي ٢٠١٣

، قد أكملت مؤخرًا تكليفها مبنصب والوزيرة السابقة للطاقة وتغري املناخ السيدة بريبيلي، اليونانية اجلنسية
ا  سفرية اليونان إىل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف باريس. وقد شاركت خالل حيا

لت على العمل يف وكالة أثينا للتنمية وجامعة اليونان املفتوحة ووزارة الشئون اخلارجية، يف املهنية، اليت اشتم
للسيدة بريبيلي بكالوريوس تتعلق بالبيئة والتنمية املستدامة. وتشمل املؤهالت األكادميية مسائل جوهرية 

اه يف اإلدارة البيئية واالقتصاد، وهي العلوم يف الفيزياء وماجستري العلوم يف التكنولوجيا البيئية ودرجة الدكتور 
  درجة منحتها هلا كلية إمربيال للعلوم والتكنولوجيا والطب يف لندن، مع التميز.
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  المرفق األول
مونومر  تعليق لجنة الخيارات التقنية للمواد الكيميائية بشأن دور رابع كلوريد الكربون في إنتاج 

 كلوريد الفاينل

يف  )CTC(ية للمواد الكيميائية خالل العامني املاضيني دور رابع كلوريد الكربون جلنة اخليارات التقندرست 
. ويف عام )EDC(عن طريق التحلل احلراري لثاين كلوريد اإليثيلني  )VCM(كلوريد الفاينل مونومر  إنتاج 
اد درست اللجنة العملية املستخدمة يف اهلند وخلصت إىل أن هذا االستخدام هو استخدام ملو  ٢٠١٢

وسيطة نظراً ألن رابع كلوريد الكربون ساهم يف تفاعل التحلل احلراري لكنه تعرض للتدمري عند مشاركته يف 
  هذا التفاعل.

ُدرست هذه العملية على النحو الذي تستخدم به يف الواليات املتحدة األمريكية.  ٢٠١٣ويف عام 
مونومر  رحلة من املراحل خالل عملية إنتاج وُأخِطرت اللجنة بأن رابع كلوريد الكربون ال يضاف يف أي م

  ليس مادة وسيطًة يف هذه العملية.كلوريد الفاينل يف الواليات املتحدة، ولذلك فإنه 
ويف الواليات املتحدة يُنتج ثاين كلوريد اإليثيلني من اإليثيلني من خالل التفاعل مع األكسجني وكلوريد 

بة. وتعرف هذه العملية بالكلورة التأكسدية ، يف وجود مادة حفازة صل)HCl(اهليدروجني 
)oxychlorination(. 

CH2=CH2 + 2HCl + ½O2 = Cl-CH2-CH2-Cl  + H2O 

ويُنَتج بعض رابع كلوريد الكربون يف شكل منتج ثانوي خالل هذه العملية لكنه يُزال قبل وصول ثاين كلوريد 
كلوريد الفاينل. ومن املعلوم أن مونومر  ينتج مبوجبه  اإليثيلني إىل املرحلة التالية، أي التحلل احلراري الذي

وجود كميات قليلة من رابع كلوريد الكربون يسرع تفاعل التحلل احلراري، وهذا ما الحظته اللجنة يف 
، لكن رابع كلوريد الكربون يسرع تدهور أوعية التفاعل املستخدمة يف الواليات املتحدة، ٢٠١٢تقريرها لعام 

ى فيما يبدو على الفائدة اليت يوفرها هذا املركب، ولذلك يُزال قبل خطوة التحلل احلراري وهذا األمر يطغ
بوصفه مادة ملوثة غري مرغوب فيها. ورداً على السؤال األصلي املطروح على اللجنة فإننا نؤكد على أن رابع  

  املتحدة. كلوريد الفاينل يف الواليات مونومر  كلوريد الكربون ليس مادة وسيطة يف إنتاج 
ويف بعض املصانع بالواليات املتحدة يُدمَّر رابع كلوريد الكربون، الذي يتكون كمنتج ثانوي، يف جهاز 
خاضع للتحكم. أما يف املصانع األخرى فإن املنتجات الثانوية لعملية الكلورة التأكسدية، ومنها رابع كلوريد 

الغليان املنخفضة يف مستوى الرتكيز األول والثاين)  الكربون وغريه (املركبات الكلورية العضوية ذات درجات
، تستعاد نظراً لقيمة الكلور املوجود فيها. وبعد فصل النواتج اخلفيفة، ‘النواتج اخلفيفة’ــــ اليت تُعرف جمتمعًة بـ

ل إدخاهلا يف تفاعتم ياليت حتتوي على كميات ضئيلة من رابع كلوريد الكربون، عن ثاين كلوريد اإليثيلني 
إلنتاج كلوريد اهليدروجني. ويتعني على كل مصنع يف الواليات املتحدة يقوم بتدمري رابع كلوريد الكربون أو 
يستخدمه كمادة وسيطة إلنتاج كلوريد اهليدروجني أو أي مواد كيميائية أخرى، أن يبلغ سنويًا عن هذا 

تحدة بيانات التدمري واملواد الوسيطة التدمري أو عن استخدام هذه املادة الوسيطة. وتستخدم الواليات امل
  الذي يقدم إىل أمانة األوزون. ٧ املبلغ عنها لتجميع تقريرها السنوي املتعلق باملادة

وفيما يتعلق باألسئلة األوسع نطاقًا اليت أثارها ممثل اهلند خالل الدورة الثالثة والثالثني للفريق العامل املفتوح 
من تقرير االجتماع) فإن  ٤٧يف وقت سابق من هذا العام (انظر الفقرة العضوية اليت عقدت يف بانكوك 

بتقرير فريق  ٣-٣هناك عدد من استخدامات املواد الوسيطة لرابع كلوريد الكربون مدرجة يف اجلدول 
تطبيقات املواد الوسيطة الشائعة للمواد ’ ٢٠١٣التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/مايو 

  .‘ئية املستنفدة لألوزونالكيميا
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  المرفق الثاني
فريق التكنولوجيا والتقييم الصادر عن  ٢٠١٣ سبتمبر/أيلولالصادر في النهائي  تقريرال

معلومات إضافية عن بدائل المواد  :، تقرير فرقة العمل٢٤/٧المقرر ، ٢االقتصادي، المجلد 
  المستنفدة لألوزون

  موجز تنفيذي
  مقدمة

املقدم إىل االجتماع الثالث والثالثني للفريق  ٢٤/٧النهائي إىل مشروع التقرير عن املقرر يستند هذا التقرير 
وهدف إىل استيعاب التعليقات املفيدة اليت  ٢٠١٣العامل املفتوح العضوية الذي عقد يف حزيران/يونيه 

بشكل كبري  قدمتها األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرون يف ذلك االجتماع. وقد أعيدت هيكلة التقرير
)، واستعراض كبري ومستكمل للبدائل وفق ما ٣(حاليًا الفصل  ‘ما كان ميكن تفاديه’للفصل بني النظر يف 

 ‘ما ميكن تفاديه’ــ ) وكذلك موجز لـ٧و ٦و ٥و ٤من املقرر (حاليًا الفصول  ١هو مطلوب مبقتضى البند 
ت فرقة العمل إىل تركيز جهودها ). ووفق التوجيهات سع٨(حاليًا الفصل  ٢٠٢٠من اآلن إىل عام 

  اإلضافية على إجراء املزيد من التحليالت للوضع الراهن والفرص املستقبلية.
وعند إعادة هيكلة التقرير سعت فرقة العمل أيضًا إىل معاجلة بعض العيوب املنهجية ملشروع التقرير. وعلى 

تجاري (مثًال من خالل إدخال مستويات نقحت الفرقة تفسريها للجدوى التقنية والتوفر ال ،وجه اخلصوص
االستعداد التقين) على حنو يسمح مبعرفة أكثر حتديدًا لظروف درجات احلرارة احمليطة العالية والكثافة 

يف  جرتالسكانية العالية يف املناطق احلضرية، وكلتامها مت تسليط الضوء عليهما خالل املناقشات اليت 
دراجات والتغيريات إلموجز ل ٢يق العامل املفتوح العضوية. ويرد يف الفصل االجتماع الثالث والثالثني للفر 

  ذات األمهية. 
  التبريد وتكييف الهواء

. وجرى تسليط الضور على قطاعني فرعيني ‘ما كان ميكن تفاديه’ـــــ أُوِيل عدد من االعتبارات لـ ٣يف الفصل 
هنا إكمال التحول بعيدًا عن املواد املستنفدة لألوزون  مها التربيد املنزيل وتكييف اهلواء املتنقل، كما جرى

واستخدمت البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي أو ُدرِست لفرتة من الوقت. 
فيما خيص حاليت القطاعني الفرعيني  ‘ميكن تفاديها’واستمر هذا املنحى يف الفصل الثامن مع حتديد كميات 

لتربيد وتكييف اهلواء، حيث تؤدي الصيانة هنا دورًا مهماً. ويف الفصل الرابع يرد استعراض الرئيسيني ومها ا
. ويشمل ذلك وصفاً مبواد بديلة خمتارةيف البداية، يقدم الفصل معلومات عامة تتعلق مستكمل للبدائل. و 

  خلمس فئات من البدائل، هي:
  )R-717النشادر (  -
  )R-744ثاين أكسيد الكربون (  -
  وغريه) HC-290(املركب  هليدروكربوناتا  -
  رتار عاملي)اح ة على إحداثوعالي ةمتوسطقدرة مركبات الكربون اهليدروفلورية (ذات   -
  )رتار عاملياح قدرة منخفضة على إحداثمركبات الكربون اهليدروفلورية (ذات   -



UNEP/OzL.Pro.25/2/Add.1  

11 

بات، والقيود. والحقًا تُعرض وترد لكل بديل اجلوانب العامة للكفاءة، والفعالية من حيث الكلفة، والعق
احلالية، يف األجزاء املعينة التالية اخلاصة بالقطاع الفرعي، حسب  االجتاهاتمعلومات إضافية، مبا فيها 

أنه، يف ظل الظروف الراهنة، ينبغي مناقشة عدد قليل من مزائج  ؤي. وفيما خيص هذا التقرير، رُ االقتضاء
  يف وقت قريب. )number-R(واليت يُتوقع أن ُتطرح جتارياً وأن تعَطى أرقام آرية املواد املربدة غري املصنفة حالياً 

تان)، ومركب الكربون اآليسوبيو ( )HC-600a(هي املركب التربيد املنزيل  واملواد املربدة الرئيسية املستخدمة يف
اجلديدة (على  من املنتجات يف املائة ٥٠. وحاليًا تستخدم أكثر من )HFC-134a(أ ١٣٤-فلورياهليدرو 

-HFC(أ ١٣٤-فلورينتجات مركب الكربون اهليدرو ، وتستخدم باقي امل)HC-600a(املستوى العاملي) املركب 

134a(.  وال يزال املركب)HC-600a( أ ١٣٤-فلوريرئيسي ملركب الكربون اهليدرو هو البديل ال)HFC-134a( .
الشحنات املنخفضة املستخدمة. ومل يتم تطوير  ومل تعد هناك شواغل بشأن القابلية العالية لالشتعال بسبب

بديل جديد يتسم بالفعالية من حيث الطاقة والتنافسية من حيث التكلفة. ومع أخذ تكاليف املنتج يف 
، وتُعزى )HFC-134a(أ ١٣٤-فلوريكربون اهليدرو أقل تكلفة من مركب ال )HC-600a(االعتبار، فإن املركب 

إىل احلجم األكرب للضاغطات  )HC-600a(منتجات املركب  تكاليف االستثمار اإلضافية يف
)compressors(.وميكن أن تكون تكاليف إنتاج أجهزة التربيد أكرب بسبب متطلبات نظم السالمة .  

باملركب  )HFC-134a(أ ١٣٤-فلوريمركب الكربون اهليدرو وقد بدأت العمليات األولية لتقييم استبدال 
HFC-1234yf العمليات مل يُتابع بوصفه أولوية عالية. وما زال املركب  غري أن إجناز هذهHFC-1234yf  يثبت

. وقابليته لالشتعال املنخفضة جتعل من تطبيقه أمرًا سهًال HFC-134aركب باملقارنة إمكانية كفاءة قابلة للم
(ثاين  R-744. وجيري أيضًا تقييم مركب )HC-600a(املركب  يف البلدان اليت لديها حتفظات قوية بشأن

  أكسيد الكربون)، ولكن تطبيقه ينطوي على تكاليف إضافية.
القائمة  R-404Aو )HFC-134a(أ ١٣٤-  ويف التربيد التجاري، ال تزال أجهزة مركب الكربون اهليدروفلوري

ا هي عناصر التربيد املهيمنة. ويستخدم اهليدروكربون يف األجهزة التجارية  ٢٩٠-واهليدروكربون أ٦٠٠- بذا
 R-744كيلوغرام. وُيستخدم مركب   ٥- ١غرامًا و ١٥محوالت عناصرها للتربيد بني  ترتاوحصغرية اليت ال

بشكل رئيسي يف ماكينات البيع. وتؤدي هذه التكنولوجيا وظائفها بشكل جيد، ولكنها تشكل حتدياً تقنياً، 
ة بالسالمة بالنسبة لألجهزة اليت وهناك مورد واحد فقط قادر على توفري نظام فعال. والتكلفة القليلة املرتبط

مركب تستخدم اهليدروكربون مدرجة يف السعر، وهي ال ختتلف كثريًا مقارنة بتكلفة األجهزة اليت تستخدم 
ذات القدرة املنخفضة على إحداث  يةفلور ية الكلور  الكربون . وفيما يتعلق مبركباتياهليدروفلور الكربون 

 HFC-1234yfباملركب  )HFC-134a(أ ١٣٤-مركب الكربون اهليدروفلوري االحرتار العاملي، ميكن أن ُيستبدل
 )HFC-134a(أ ١٣٤-يف أي تطبيق من التطبيقات. ونظراً لقابلية مقارنته مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

يف بلدان مثل  HFC-1234yfمن حيث كفاءة الطاقة، بدأ استخدام ماكينات البيع اليت تستخدم املركب 
ن (هناك جهتان مصنعتان يف اليابان). وحاليًا ال تزال العقبة الرئيسية هي توفر املواد الكيماوية (على اليابا

  نطاق واسع). 
يف مشال أوروبا،  R-744وفيما يتعلق بوحدات التكثيف، تُباع بعض الوحدات اجلديدة اليت تعمل مبركب 

كثيف غري املباشر اليت تستخدم مركب ولكن ال يزال عرضها يف السوق ضعيفاً. وما برحت وحدات الت
تؤدي وظائفها يف أوروبا بأمحال تربيد منوذجية  ١٢٧٠ -، أو مركب اهليدروكربون٢٩٠ -اهليدروكربون 
كيلوغرامًا وبكفاءة من حيث استخدام الطاقة. وتزيد تكاليف هذه النظم اليت   ٢٠إىل  ١ترتاوح من 

 مقارنة بالنظم اليت تستخدم مركبيف املائة  ١٥إىل ملائة يف ا ٥تستخدم اهليدروكربون بنسبة ترتاوح من 
  .ياهليدروفلور  الكربون



UNEP/OzL.Pro.25/2/Add.1  

12 

الكربون هي مركبات  R-410A، وعلى مستوى أقل مركب R-404A، ومركب ياهليدروفلور مركب الكربون و 
رية ثيف. وكما هو احلال بالنسبة جلميع التطبيقات التجاكتاملفضلة لالستخدام يف وحدات ال يةفلور اهليدرو 

ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي خيارات  يةفلور الكربون اهليدرو األخرى، تُعترب مركبات 
  قصرية األجل.

   إيه أ١٣٤-  مركب الكربون اهليدروفلوري هوالشركات التجارية األوروبية الكبرية واخليار املفضل لدى 
)HFC-134a( ةعند مستوى درجة حرارة متوسط )-نظام مباشر يستخدم ْم) بالتناسق مع ١٥- إىل ١٠

الذي يالئم العاملي ، نظرًا ألن هذا هو اخليار ْم)٣٨- إىل  ٣٥-ة (احلرارة املنخفض اتدرجل R-744 مركب
  كل املناخات.

 R-744ستخدم النشادر يف النظم املركزية غري املباشرة بالنسبة للقدرات الكبرية؛ وعادة ما ُيستخدم مركب يُ و 
درجة حرارة منخفض. ونظراً ألسباب تتعلق بالسالمة ال يزال حىت اآلن عدد املنشآت حمدوداً.  عند مستوى

ومن أجل تطبيق خيارات ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، ميكن أن ُيستعاض عن املركب 
HFC-134a  باملركبHFC-1234yf أو باملركب ،HFC-1234ze ملواد حيث ميكن معاجلة قابلية هذه ا

لالشتعال يف مرحلة التصميم. وبالنسبة للخيارات غري القابلة لالشتعال، ميكن أيضًا استخدام خالئط درجة 
مركب و  ،N-13احلرارة املنخفضة واملتباينة وفقًا لدرجة البخار املشبع ودرجة حرارة السائل املشبع مثل مركب 

XP-10 ت القدرة غري املنخفضة على إحداث االحرتار يف املنشآت القائمة. وبالنسبة لعناصر التربيد ذا
هو العنصر املهيمن، حىت ولو استعيض عنه اآلن يف املنشآت احلديثة  R-404A العاملي، فإن عنصر التربيد

هو  R-407Fعند مستوى درجة احلرارة املتوسط. ومركب  )HFC-134a(أ ١٣٤-  فلوريلكربون اهليدرو مبركب ا
وتتسم بقدرة على إحداث االحرتار  لالشتعالناك أيضًا خيارات غري قابلة املركب املقرتح كخيار وسط. وه

. وقد حازت النظم اليت DR-33و N-40 يةاهليدروفلور  مركبات الكربون مثل خالئط العاملي أكثر اخنفاضاً 
ذات املرحلتني ملستوى درجة احلرارة املتوسط ومستوى درجة احلرارة املنخفض على  R-744 تستخدم مركب

حمل للبيع. وال تزال عمليات  ١٣٠٠أكثر من ب معني يف السوق يف أوروبا، وهي ُتستخدم اآلن يف نصي
جارية جلعل التكنولوجيا أكثر تنافسية من حيث  R-744تطوير الدورة دون احلرجة وفوق احلرجة ملركب 

  .يف املائة ١٥إىل  ١٠ترتاوح التكلفة اإلضافية بني و  الطاقة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية.
فهي مركبات  ٥يف البلدان غري العاملة مبوجب املادة  املفضل لنظم التربيد يف وسائل النقلأما عنصر التربيد 

املادة املفضلة عمليًا جلميع املقطورات والشاحنات الكبرية.  R 404A. وأصبح مركب يةفلور الكربون اهليدرو 
واحلاويات  يف الشاحنات الصغرية والعربات )HFC-134a( أ١٣٤- فلوريستخدم مركب الكربون اهليدرو ويُ 

ذات القدرة املنخفضة على  يفلور اهليدرو  الكربون . وال تزال عملية اختبار بدائل ملركباملزودة مبادة عازلة
يف األجل  ياً جمد اً واحد اً إحداث االحرتار العاملي جارية يف أماكن أخرى، ولكن ال يبدو أن هناك خيار 

. وتشري االختبارات اجلارية R-404Aالقصري. واملسألة الرئيسية هي صعوبة تلبية متطلبات أداء املركب 
سيكون ممكنًا حينما  R-744أن بدء استعمال املركب  R-744 والسابقة للشاحنات اليت تستخدم مركب

ال تزال قيد التطوير.  هذهأكثر من مرحلة ضغط واحدة و هلا أجهزة الضغط األكثر كفاءة اليت تتوافر جتاريًا 
بصفة رئيسية) يف وحدات التربيد  ٢٩٠ - وقد مت اختبار استخدام مركبات اهليدروكربونات (اهليدروكربون

ا تتيح ختفيض استهالك الطاقة بنسبة حوايل   ٢٠للشاحنات؛ وستكون هذه املركبات هي اخليار األفضل أل
أ ١٣٤-فلوريمهمًا ملركب الكربون اهليدرو بديًال  HFC-1234yfأو أكثر. وميكن أن يكون املركب  يف املائة

)HFC-134a(  مبعدل درجات حرارة تصريف منخفضة.ألنه يتسم  
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ويف السفن، فإن مركبات اهليدروكربونات جمدية تقنياً، ولكن الشواغل الشديدة يف جمال السالمة ال تشجع 
السفن. وأصبحت عناصر التربيد الطبيعية متاحة  حالياً على تطبيق عناصر التربيد القابلة لالشتعال على منت

جتاريًا على نطاق ضيق وُتستخدم على منت سفن القوات البحرية على الصعيد العاملي. وبالنسبة لسفن 
الصيد األوروبية، فإن النظم املفضلة هي النظم التعاقبية العالية الكفاءة اليت تستخدم ثاين أكسيد الكربون 

  والنشادر.
بينما تبلغ حصة  R-717مركب  الكبرية التربيد الصناعيمن منشآت  يف املائة ٩٠بة تربو على وتستخدم نس

(أوروبا وروسيا) بالنسبة لنظم التربيد  يف املائة ٢٥و فقط (الصني واهلند)، يف املائة ٥هذا املركب يف السوق 
مقارنة بالنظم اليت  يف املائة ١٥الصناعي الصغرية. وتزيد نسبة كفاءة استخدام الطاقة بصورة عامة بنسبة 

. وال تستخدم اهليدروكربونات على نطاق واسع خبالف يف احلاالت يةفلور الكربون اهليدرو تستخدم مركبات 
أو أجهزة التربيد  تالبرتوكيميائيااليت ُتشرتط فيها بالفعل تدابري لكفالة السالمة، مثل استخدامها يف مصانع 

  .الصماء
ا، ال يُنظر يف استخدام مركب ويف مكيفات اهلواء الصغ على نطاق واسع. وترتبط  R-744رية القائمة بذا

ا باآلثار املرتتبة على الكفاءة والتكاليف العوائق ، وذلك بسبب الرئيسية بالنسبة ملكيفات اهلواء القائمة بذا
  مركب ام نظم التربيد. ونظرًا لآلثار املرتتبة على الكفاءة، فإن استخدضغط التشغيل املرتفع للغاية فيها

R-744  فقط ليس جمديًا يف الواقع. ولكن هناك تطورات طرأت على الوحدات ألغراض معينة، حيث تكون
يستخدم يف وحدات  ٢٩٠ - هناك حاجة إىل التربيد والتدفئة على حد سواء. وما برح مركب اهليدروكربون 

ة تنتج هذه الوحدات. وال تزال أيضاً تكييف اهلواء احملمولة لسنوات عديدة، وما زالت شركات عديد
هو املادة املفضلة على مركب  ٢٩٠-وحدات التكييف يف النوافذ قيد التطوير. ويبدو أن مركب اهليدروكربون

  لنظم ذات القدرة األقل.بالنسبة ل ١٢٧٠-اهليدروكربون
ا اليت ال تستخ R-410Aوُيستخدم مركب  الكربون دم مركب يف معظم وحدات تكييف اهلواء القائمة بذا

يف وحدات تكييف  ٢٣- يفلور اهليدرو  الكربون . ومن اجملدي استخدام مركب٢٢- يفلور وكلوري اهليدر 
ا اليت ُيستخدم فيها بالفعل املركب  استخدام كفاءة ومتاثل  على سبيل املثال.  R-410Aاهلواء القائمة بذا

 ٢٢ - ركب الكربون اهليدروكلوري فلوري كفاءة استخدامها مل ٣٢- ياهليدروفلور  الكربون ركبملالطاقة 
 ٣٢- أو تزيد عنها بنسبة مئوية ضئيلة، رغم أن تدهور مركب الكربون اهليدروفلوري  R-410Aواملركب 

، ٢٢-يفلور  ياهليدروكلور  الكربون ركبمبأسوأ بنسبة مئوية قليلة مقارنة  ةرارة احمليطاحل اتبسبب ارتفاع درج
  .R-410Aوء مقارنة باستخدام مركب ولكنها ليست بنفس القدر من الس

 mini-split air(هو األكثر شيوعًا يف وحدات تكييف اهلواء اجملزأة الصغرية  R-410Aإن املركب 

conditioners(  حيث مت التخلص التدرجيي من املركبR-22 . ُيستخدم  ٢٩٠- وما برح مركب اهليدروكربون
اآلن  تقومالشركات من  العديدء لسنوات عديدة، ولكن على نطاق ضيق يف الوحدات اجملزأة لتكييف اهلوا

يبدو  ٢٩٠- على نطاق أوسع. ورغم أن مركب اهليدروكربون  هاإنتاجكما شرعت يف تطوير هذه الوحدات  ب
قيد التقييم من جانب بعض  HC-1270أنه اخليار املفضل بالنسبة ملركبات اهليدروكربون، ما زال املركب 

متوفرة لدى العديد من الشركات. وحاليًا ال توجد  HC-290تستخدم املركب الشركات. والوحدات اليت 
 رغم إجراء بعض الدراسات. HFC-1234yfأو املركب  R-744وحدات جمزأة لتكييف اهلواء تستخدم املركب 

وبدأت إحدى اجلهات املصنعة يف إنتاج أجهزة تكييف اهلواء اجملزأة الصغرية باستخدام مركب الكربون 
ة باستخدام  .٢٠١٢يف عام  ٣٢ -وفلوري اهليدر    كما أنتجت شركة أخرى وحدات منوذجية مشا

’’ L-41‘‘.  
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 .املضخات احلرارية املائية واملضخات احلرارية لتدفئة األماكنيف األكثر شيوعًا املركب  R-410Aاملركب يعد 
لو واط إىل طاقات كي  ٢٥٠على نطاق واسع إىل حد ما بطاقات ترتاوح من  R-717ُيستخدم املركب و 

بغية  للماكيناتميغاواط). وُتوضع هذه النظم يف اخلارج، أو يف غرف خاصة  ١عالية/صناعية (تزيد عن 
بصورة عامة، ترتبط احلواجز  R-717معاجلة خصائص السمية العالية. وبالنسبة للنظم اليت تستخدم مركب 

من حيث التكلفة، وبعض اللوائح الوطنية اليت تنظم الرئيسية باحلد األدىن للقدرة املطلوبة لتحقيق الفعالية 
وينتج عدد أكرب من الصانعني على الصعيد العاملي مضخات حرارية لسخانات املياه ذات حجم  املنشآت.

يف  R-744. وبصورة عامة، فإن الكفاءة اليت ميكن حتقيقها باستخدام مركب R-744 جتاري وتستخدم مركب
استخدام املربدات من مركبات الكربون اهليدروفلورية أو تكون أعلى منها بقليل تكافئ كفاءة سخانات املياه 

، ٣٢- ي اهليدروفلور  الكربون . ومن اجملدي استخدام مركبحىت يف حالة وجود فرق كبري يف درجات احلرارة
 .R-410Aعلى سبيل املثال، يف املضخات احلرارية لسخانات املياه اليت ُيستخدم فيها بالفعل مركب 

، على نطاق واسع يف أوروبا يف ٢٩٠- وُتستخدم مركبات اهليدروكربونات، وبصفة خاصة اهليدروكربون
هناك أيضًا مضخات حرارية ذات حجم جتاري على مستوى أقل املضخات احلرارية الصغرية (املنزلية)، و 
، HFC-32املركب . ومن اجملدي استخدام HC-1270واملركب  HC-290 متوفرة جتارياً، وهي تستخدم املركب

  ، لكن البعض يعتربون أن املركباملضخات احلرارية لتدفئة األماكنيف  L-20وخليط املركب 
R-744 .مربداً غري مناسب للمضخات احلرارية املستخدمة لتدفئة األماكن فقط يف الوقت احلايل  

 أجهزة التربيدعاملي يف وبالنسبة الستخدام عناصر التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار ال
  ذات آالت ضغط اهلواء أو الغاز التبادلية واللولبية، يرد فيما يلي وصف احلالة الراهنة. وُيستخدم مركب 

R-717  على نطاق واسع إىل حد ما يف منشآت التربيد لتجهيز األطعمة وختزينها، وتكييف اهلواء. ويتسم
ربيد يف التطبيقات ذات درجات احلرارة العالية واملتوسطة على بكفاءة عالية بالنسبة ألجهزة الت R-717مركب 

بصورة  R-717بالنسبة للنظم اليت تستخدم املركب  العوائقاليت تواجه املربدات تتسق مع  والعوائقحد سواء. 
يف أجهزة التربيد ذات آالت الضغط التبادلية. أما  R-744عامة. ويستخدم العديد من الصناع اآلن مركب 

 والعائقبة ألنواع النظم األخرى، فإن مستوى الكفاءة ينخفض مع زيادة درجات حرارة اهلواء احمليط. بالنس
هي ضعف الكفاءة يف املناخات اليت تتسم  R-744مركب  متستخدالرئيسي الذي يواجه أجهزة التربيد اليت 

أسباب من بينها ضغط تشغيلها ة والتكاليف العالية الناجتة عن عدة رارة احمليطاحلباستمرار ارتفاع درجات 
بواسطة العديد من الصناع  HC-1270 واملركب HC-290املركب الوحدات اليت تستخدم . ويتم إنتاج العايل

تكنولوجيا مركبات الكربون ب، رغم أن العدد الكلي قليل مقارنًة يف أوروبا وبعض الدول يف املناطق األخرى
واجز يف حالة تطبيقات اهليدروكربون، وذلك رهنًا بتشكيلة جهاز . وهناك بعض احلاهليدروفلورية التقليدية

  التربيد.
تستخدم مركب هو عنصر تربيد ميكن استخدامه يف التكنولوجيات القائمة اليت  HFC-1234ze (E(واملركب 

مع إجراء تعديالت بسيطة (حتديد حجم جهاز الضغط)، وقد  )HFC-134a(أ ١٣٤- فلوريالكربون اهليدرو 
ربة يف نظم يف أوروبا. وعند استخدامه يف أجهزة التربيد ذات أجهزة ضغط اهلواء أو الغاز خضع للتج

كربون التبادلية اللولبية احللزونية واملسننات احللزونية، تكون مستويات كفاءته عالية مقارنة مبركب ال
هذا العنصر للتربيد  . ويف أجهزة الضغط اليت تعمل بالطرد املركزي، ينتج)HFC-134a(أ ١٣٤-فلورياهليدرو 

. وميكن )HFC-134a(أ ١٣٤-فلوريستويات مركب الكربون اهليدرو مستويات كفاءة أفضل بقليل من م
ذو  يفلور  يلور كاهليدرو  الكربون (مركب E) HCFC-1233zd(باملركب  HCFC-123االستعاضة عن املركب 

ملنخفضة الضغط اليت تعمل بالطرد املركزي القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي) يف أجهزة التربيد ا
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مع حتقيق مستويات كفاءة أفضل بقدر قليل. ويف تطبيقات أجهزة التربيد، ينبغي أن يكون أداء املركب 
HFC-1234ze(E)(  واملركبHCFC-1233zd(E)(  ع أداًء جيداً على حد سواء يف املناخات الدافئة بسبب ارتفا

  درجة احلرارة احلرجة للمركبني.
على نطاق واسع يف أجهزة تربيد اإلزاحة املوَجبة، كما ُيستخدم  R-410Aومركب  R-407Cوُيستخدم مركب 

أ ١٣٤-فلوريكربون اهليدرو . وُيستخدم مركب ال)HFC-134a(أ ١٣٤- أيضًا مركب الكربون اهليدروفلوري
)HFC-134a واألجهزة اللولبية املركزي) على نطاق واسع وبقدرات خمتلفة يف أجهزة التربيد اليت تعمل بالطرد .  

إىل استخدام  HFC-134aمن املركب  خليار املفضل هو االنتقاليكون ا املتنقلة لتكييف اهلواء النظمويف 
عندما يكون مطلوبًا حبالته الراهنة مبوجب  )HFC-1234yf(واي إف  ١٢٣٤-ياهليدروفلور الكربون مركب 

تطبيق يرتبط بعدة مسائل: التوفر على املستوى العاملي، والشواغل التأخري يف ال ، ولكنلوائح االحتاد األورويب
. وما زالت اخليارات املستقبلية األخرى ختضع للنظر مرة أخرى من املتعلقة بالقابلية لالشتعال، واللوائح

، مع االستمرار R-744جانب بعض صانعي السيارات، ويف الواقع، ينطوي هذا اخليار على استخدام مركب 
متاحًا جتارياً.  R-744إىل أن يصبح مركب  )HFC-134a(أ ١٣٤- خدام مركب الكربون اهليدروفلورييف است

ا أفضل املركبات يف فئة النظام ا R-744وقد ثبت أن مركب  لذي يستخدم يتسم بنفس الكفاءة اليت تتسم 
 بيد أن. ْم)٣٥ة (فوق إال يف ظروف احلرارة احمليطة العالي )HFC-134a(أ ١٣٤- فلوريمركب الكربون اهليدرو 

التكاليف واملوثوقية واجلوانب املتعلقة هي  R-744بالنسبة للنظم اليت تستخدم مركب  ةالرئيسي العوائق
  بالصيانة.

إىل  )HFC-134a(أ ١٣٤- فلوريمن استخدام مركب الكربون اهليدرو يبدو أن االنتقال ويف البلدان املتقدمة 
اخليارات العاملية لنظم مكيفات  حتبذملرجح ألن صناعة السيارات هو احلل ا HFC-1234yfاستخدام املركب 

املربد الوحيد املستخدم حاليًا باستثناء عمليات إعادة تعبئة نظم تكييف  هو HFC-1234yfإن املركب اهلواء. 
  اهلواء القائمة مبزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية واهليدروكربونات.

يف البلدان املتقدمة  R-407Cو HFC-134aيف الوقت احلايل استخدام املربدين ويف وسائل النقل العامة يسود 
يف البلدان النامية. ومن اخليارات املستقبلية اليت يتعني النظر فيها املركب  HCFC-22و HFC-134aواملربدين 

HFC-1234yf  واملركبR-744 .واملزائج اجلديدة، ورمبا دورة اهلواء 

ن تفادي استخدامها مت وضع حالة معينة للعمل املعتاد باستخدام عدد من وحلساب الكميات اليت ميك
  االفرتاضات:

  للقطاعات الفرعية ٢٠١٢إىل  ١٩٩٥منط استهالك معني خالل الفرتة من   -
والبلدان غري العاملة مبوجبها بشكل  ٥منط استهالك معني يف البلدان العاملة مبوجب املادة   -

(باألطنان لشىت املربدات يف شىت  ٢٠١٢ملعينة وهي عام منفصل، حيدد نقطة البداية ا
  القطاعات)

  يف السنة ٪١٥نسبة مئوية تقليدية (للمصرف القائم) قدرها   -
إىل  ٢٠٠٥منو اقتصادي (ومنو اقتصادي مستنبط) مأخوذ من النسب املئوية خالل الفرتة من   -

  ة)(لبلدان كل على حدة أو جملموعات من البلدان كل على حد ٢٠١٢
  والقطاعات الفرعية املهمة اليت أخذت يف االعتبار هي التربيد التجاري ونظم تربيد اهلواء الثابتة.
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  الهواء الثابتة البلدان، نظم تكييفجميع 

 االستهالك الكلي (طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)  (كيلوطن) االستهالك الكلي 

مركبات الكربون  السنة/املادة
  ورية فلوريةاهليدروكل

مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية

مركبات الكربون  اجملموع البدائل
 اهليدروكلورية فلورية

مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية

  اجملموع البدائل
 (بدون بدائل)*

١٠٨٤,١(١١٣٦,٣)  ١٧,٦ ٤٣١,٩ ٦٣٤,٦ ٦١٠,١ ٣٥,٦ ٢٢٠,٠ ٣٥٤,٦  ٢٠١٥ 

١٠١٥,٣(١١١٣,٩)  ٦٥,٣ ٤٩٢,٠ ٤٥٧,٩ ٦٣٧,٩ ١٣٢,١ ٢٤٩,٩ ٢٥٥,٨ ٢٠٢٠ 

  المجموع
٢٠-٢٠١٣ 

        

٨٥١٥ (٩٢٨٨)  ٢٥٩ ٣٦٠١ ٤٦٥٥ ٤٩٥٧,٨ ٥٢٤,٣ ١٨٣٢,٨ ٢٦٠٠,٦ 

 التجاريتبريد الجميع البلدان، 

 االستهالك الكلي (طن متري من ثاني أكسيد الكربون المكافئ)  االستهالك الكلي (كيلوطن) 

مركبات الكربون  السنة/املادة
 ة فلوريةاهليدروكلوري

مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية

مركبات الكربون  اجملموع البدائل
 اهليدروكلورية فلورية

مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية

  اجملموع البدائل
 (بدون بدائل)*

٥٥٣,٤ (٦٥٣,٤)  ٣,٦ ٢٦٨,١ ٢٨١,٧ ٢٦٦,٣ ١٨,٨ ٩٠,٢ ١٥٧,٣  ٢٠١٥ 

٦٤٢,٣(٨٧٥,٦)  ١٣,٤ ٢٧٨,٩ ٣٥٠,٠ ٣٧٦,٤ ٦٦,٩ ١١٤,٠ ١٩٥,٥ ٢٠٢٠ 

المجموع الكلي 
٢٠-٢٠١٣ 

        

٤٦٤٠ (٦٢٤٥) ٥٣,٠ ٢١٧٠ ٢٤١٧ ٢٣٩٨,٣ ٢٦٩,٩ ٧٧٨,٧ ١٣٤٩,٧ 

 

 االستهالك الكلي (طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون املكافئ)  (كيلوطن) االستهالك الكلي 

مركبات الكربون  السنة/املادة
 اهليدروكلورية فلورية

مركبات الكربون 
 وريةاهليدروفل

مركبات الكربون  اجملموع البدائل
 اهليدروكلورية فلورية

مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية

  اجملموع البدائل
 (بدون بدائل)*

١٦٣٧,٥ (١٧٤٠,٧) ٢١,٢ ٧٠٠,٠ ٩١٦,٣ ٨٧٦,٣ ٥٤,٣ ٣١٠,٢ ٥١١,٨  ٢٠١٥ 

١٦٥٧,٦ (٢٠٨٥,٧) ٧٨,٧ ٧٧٠,٩ ٨٠٧,٩ ١٠١٤,٣ ١٩٩,١ ٣٦٣,٩ ٤٥١,٤ ٢٠٢٠ 

  المجموع
٢٠-٢٠١٣ 

        

١٣١٥٥ (١٥٥٣٣) ٣١٢ ٥٧٧١ ٧٠٧٢ ٧٣٥٦,٠ ٧٩٤,٢ ٢٦١١,٥ ٣٩٥٠,٣ 

  .الكميات املعطاة بني األقواس هي الكميات اليت ال تنطوي على استخدام بدائل (ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي)مالحظة: * 
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  ميكن مالحظة ما يلي: ٢٠٢٠وبالنظر إىل اجملاميع الكلية لعام 
 ظام تكييف اهلواء الثابت يساوي ضعف حجم التربيد التجاري بآالف األطنانأن ن 

  من التربيد التجاري بدون استخدام بدائل ذات قدرة  ٪٣٠أن نظام تكييف اهلواء الثابت أكرب بنسبة
 باستخدام هذه البدائل ٪٥٠أقل على إحداث االحرتار العاملي، وأنه أكرب بنسبة 

  ميكن مالحظة ما يلي:وبالنظر إىل القيم الكلية 
  باألطنان  ٪٥٠أن نظام تكييف اهلواء الثابت أكرب مبقدار الضعف تقريبًا بآالف األطنان، وأكرب بنسبة

املرتية من ثاين أكسيد الكربون املكافئ، يف حال استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف التربيد 
 التجاري

 رى) الضعف باألطنان املرتية من ثاين أكسيد الكربون أن نظام تكييف اهلواء الثابت يبلغ (مرة أخ
املكافئ، يف حال استخدام كمية كبرية من البدائل ذات القدرة األقل على إحداث االحرتار العاملي بدًال 

  .R-507و R-404A من املربدين

  ٧٩٤دي استخدام ويف اجململ، فيما خيص مجيع البلدان، فإنه ميكن، يف حاليت التصنيع اجلديد والصيانة، تفا
كيلوطن). وخالل   ٧٣٥٦من اجملموع ( ٪١١، وهذا ميثل ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٣كيلوطن خالل الفرتة من 

طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون املكافئ، أي ما يزيد عن  ٢٣٧٨نفس الفرتة ميكن تفادي استهالك 
  من اجملموع. ٪١٥

يف املائة. فإذا كانت هذه النسبة أعلى كثرياً  ١٥وينبغي إدراك أن هذه األرقام مستمدة من الصيانة بنسبة 
ختفض الكميات اليت ميكن تفاديها إذا حسبت بالنسب املئوية. وهذا ميكن أن يكون موضوع سيناريو 

 حتليلي أكثر تفصيًال.

، ميكن ٥، جلميع البلدان العاملة وغري العاملة مبوجب املادة ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٣وباجملموع الكلي للفرتة من 
  ١٣٠٤كيلوطن من املربدات (ذات القدرة األعلى على إحداث االحرتار العاملي) من جمموع   ١٨٤ تفادي

. ومن حيث األطنان املرتية من ثاين أكسيد الكربون املكافئ، ميكن خالل ٪١٤كيلوطن، أي ما يعادل 
طن مرتي  ١٧٩١طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون املكافئ من جمموع  ٢٤٧نفس الفرتة تفادي استهالك 

ا تتعلق فقط  ٪١٣,٨من ثاين أكسيد الكربون املكافئ، أي ما يعادل  (األرقام هي نفسها تقريبًا نظرًا لكو
ليت ميكن تفادي استخدامها، عن طريق استخدام مزيج من البدائل ذات ا HFC-134aبكميات املركب 

جداً باألطنان املرتية من ثاين أكسيد القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي اليت تساهم بقدر ضئيل 
الكربون املكافئ). وجيب التأكيد هنا على أن نسبة الكمية اليت ميكن تفادي استهالكها يف البلدان غري 

مقابل زهاء  ٪١٧ستكون أكرب من الكمية يف البلدان العاملة مبوجب تلك املادة ( ٥العاملة مبوجب املادة 
  ).٢٠٢٠إىل  ٢٠١٣أكسيد الكربون املكافئ جمموعة خالل الفرتة من باألطنان املرتية من ثاين  ٪١٠

  الرغوات
فلورية ية أجنز قطاع الرغوات عمليات انتقال من املركبات األساسية هلذا القطاع، وهي مركبات الكربون الكلور 

)CFC( ك يف ، وحدث ذلةأو منخفض ةعالي ةاحرتار عاملي بقدرات، إىل حلول غري مستنفدة لألوزون وتتسم
 ،٢٠١٣. وبدءًا من عام )HCFC(بعض احلاالت من خالل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
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سيظل ما تبقى من اعتماد على استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناطق العاملة مبوجب 
، غري أن معظم دم البويل يوريثانغوات اليت تستخمنحصرًا إىل حد ما يف استخدام تطبيقات الر  ٥املادة 

  .)XPS(االستخدام سيكون يف الرش مبركب البويل يوريثان وألواح البوليسرتين املشكل باالنبثاق 
 )١(استنفاد األوزون لقدراتمن األثر األساسي  يف املائة ٨٠ومن املهم اإلشارة إىل أنه مت جتنب ما يزيد عن 

. ٢٠١٢و ١٩٩٠من مكافئ ثاين أكسيد الكربون بني عامي مليون طن  ٥,٦يف قطاع الرغوات البالغ 
بليون طن من  ٢٦,٣من أثر مناخي أساسي تراكمي قدره  يف املائة ٦٦وباملثل مت تفادي ما يزيد عن 

. ويف هذا التقييم مت اتباع النهج املتشدد إىل حد ما القاضي بعدم )CO2-eq(مكافئ ثاين أكسيد الكربون 
، ولذلك فإن ٥سنوات املمنوحة للبلدان األطراف يف املادة  ١٠ة السماح البالغة التصحيح فيما يتعلق بفرت 

ج يتسم بتشدد  نسبة خط األساس اليت مت تالفيها أعلى بكثري مقارنة باملتطلبات التنظيمية. ومت أيضاً اتباع 
ث االحرتار مماثل فيما يتعلق بتوفر بدائل غري مستنفدة لألوزون وحلول ذات قدرة منخفضة على إحدا

  العاملي.
 فإن التحليل قدموقد افرتض فعليًا أن هذه البدائل واحللول كانت متوفرة طوال فرتة التحليل، ومن مث، 

بغية تصور أسوأ منظور للحالة فيما يتعلق بالبيانات املستقاة وتفادي  ‘‘للفرص الضائعة’’تقديرات مفرطة 
ذه الطريقة بالنسبة السيناريوهات الذاتية. وتوضح الرسوم البيانية  التالية الفرص الضائعة اليت مت حتليلها 

  لألوزون واملناخ على حد سواء:
 

 

 

 

 

 

  
  
  

                                                           
 وهو ما كان سيحدث لو مل يتم اختاذ إجراءات بشأن املواد املستنفدة لألوزون. )١(
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األطراف غير العاملة   
  ٥بموجب المادة 

ألطراف العاملة 
  ٥بموجب المادة 

  ٪٤١,٣٤  ٪٤١,٣٤  رغوة البويل يوريثان املستخدمة يف األجهزة
  ٪٠,٠٠  ٪٢,٤٨  ألواح البويل يوريثان العازلة

  ٪٧٨,٦٠  ٪٤٤,٦٨  لواح البويل يوريثانأ
  ٪١٠٠.٠٠  ٪٩٩,٦٣  رذاذ البويل يوريثان

  ٪٩٩,٦٤  ٪٣٦,٠٨  كتل البويل يوريثان/رغوة البويل يوريثان املشكلة يف املوقع
  ٪٩٩,٩٨  ٪٨١,٨٤  ألواح البوليستريين املشكلة باالنبثاق

  ٪٣٢,٥١  ٪١٥,٩٨  راتينج فينويل
  ٪٤٨.٣٧  ٪٣٥,٦١  المجموع

أسباب هذه الفرص و 
الضائعة، وبصفة خاصة 

صفائح رغاوي  يف قطاع
البوليسرتين، مشروحة 
بصورة كاملة يف 

ني الثالث الفصل
من  ظلسيو  واخلامس.

الصعب حتديد اجملاالت 
ن ميكن فيها اليت كا

تعجيل عملية االنتقال 
بقدر كبري نظرًا للقيود املاثلة. وينبغي أيضًا اإلشارة إىل أن أثر التغيريات يف األداء احلراري مل يُدرج يف تقييم 

ت العازلة املستخدمة املناخ، نظراً ألمناط االستعمال املعقدة وغري القابلة للتحديد اليت ختضع هلا معظم الرغوا
  ين.يف املبا

ترد يف اجلدول التايل نسبة عوامل النفخ اليت جيري استخدامها يف القطاعات واليت  ٢٠١٣وبدايًة من عام 
ميكن أن تعترب ذات قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي. وميكن مالحظة أن بعض القطاعات أكملت 

على قطاعات أخرى ختطيها. ومن  عمليًا التخلص التدرجيي فيها بينما ال تزال هناك عقبات كبرية يتعني
أمثلة ذلك على وجه اخلصوص قطاعي رغوات الرش من البويل يوريثان وألواح البوليستريين املشكل 
باالنبثاق، حيث ال تزال هناك حتديات كبرية على صعيد املنتجات والعمليات. وبشكل عام فإن التحديات 

اليت توجد فيها يف الغالب مكاسب أقل من وفورات  ٥ادة املتبقية أكرب حجمًا يف البلدان العاملة مبوجب امل
  احلجم.

وكثري من هذه القطاعات ال يزال يعتمد على ظهور جيل جديد من البدائل مما يبني األداء املرتبط بنظائرها 
ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي مع إحداث تأثري مباشر حمدود على صعيد االحرتار 

ستؤدي على األرجح دوراً قوياً، مع  )HFOs(وعلى وجه اخلصوص فإن مركبات الكربون غري املشبعة  العاملي.
عوامل النفخ األخرى اآلخذة يف الظهور، مثل فورمات امليثيل، اليت تستويف بعض التطبيقات املكانية األكثر 

ي السوق والضغوط التنظيمية ه ٥حتديداً. وستكون القوى الدافعة يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
هي التخلص التدرجيي من مركبات  ٥بينما ستكون القوة الدافعة الرئيسية يف األطراف العاملة مبوجب املادة 

الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال من خالل تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من 
  هذه املركبات.

  ، ُحددت فرتة التقييم بالفرتة يف تفادي االستهالك االستمرارقييم إمكانية يف ت ومع املضي قدماً 
ا منو سوق قطاع الرغوات بعد هذا التاريخ. ولكن ٢٠٢٠-٢٠١٣ ، نظرًا حلاالت عدم اليقني اليت يتسم 

تسم ينبغي اإلشارة إىل أن تقدير الوفورات احملتملة التحقيق سيتسم بالقصور يف حالة اتباع هذا النهج امل
وسط يف عام  انتقاليةباحلرص نسبياً. وتوضح اخلرائط األربع التالية الوفورات احملتملة املتاحة بافرتاض فرتة 

ما فرتة التقييم . ومع التسليم بأن هذا األمر غري ممكن يف معظم احلاالت، فهو يعوض إىل حد ٢٠١٣
  القصرية نسبياً.
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غم أن هذه الوفورات يُفرتض أن تزيل كل ما يتبقى من آثار على األوزون ومرة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أنه ر 
من  يف املائة ٢,٣صلة باألوزون سوى نسبة +، ال متثل الوفورات ذات ال٢٠٢٠- ٢٠١٣واملناخ للفرتة 

 البصمة اليت كانت ستكون موجودة دون بروتوكول مونرتيال. وباملثل، فإن معدل إزالة اآلثار املناخية املتبقية
 من بصمة املناخ اليت كانت ستكون موجودة لوال بروتوكول مونرتيال. يف املائة ١٣,٣ال يبلغ سوى 

  

  

  

اليت دخلت مرحلتها األوىل،  يفلور  يهليدروكلور لكربون امركب امن التدرجيي  التخلصمع خطط إدارة و 
. ٥لعاملة مبوجب املادة األطراف ا لدىفمن الواضح أنه سيتم تناول معظم القطاعات الرئيسية احملددة 

 لالنتقالحيث أن الدوافع  ٥ولكن هذا ليس بالضرورة هو احلال بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
ملواد من االتدرجيي  التخلصأن  االعتبارجمددًا ينبغي أن تأيت من جدول أعمال املناخ، مع األخذ يف 

، فإن ة املشار إليها يف السابقالتنظيمي تالتدخالو  اء السوقوباستثناملستنفدة لألوزون قد أكتمل بالفعل. 
اية املطاف حتسني الكفاءة احلرارية اليت توفرها بدائل ذات قدرة  أحد الدوافع الرئيسية ميكن أن يكون يف 

، ومركبات الكربون اهليدروكلورية اهليدروفلورية الكربون منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، مثل مركبات
  فلورية أو خالئطها اليت حتتوي على هذه املركبات.

ومن الواضح أن توقيت انتقاالت أخرى يُعترب أقل أمهية للبيئة مقارنة مبا كانت عليه احلالة بالنسبة للتخلص 
فلورية، حيث كان لإلبطاء عواقب وخيمة. وال تزال هناك انتقاالت ية التدرجيي من مركبات الكربون الكلور 

نضوج تكنولوجيات ناشئة حلوًال  انتظار(قطاع صفائح رغاوي البوليسرتين مثًال)، وقد يوفر  صعبة ملعاجلة
يف وقت أسرع مما ينبغي. وإذا كان ال ميكن تفادي ذلك  االنتقالطويلة األجل تكون أفضل من فرض 

ك النظر، يف باإللغاء التدرجيي للمواد املستنفدة لألوزون، قد يكون من األفضل، مع ذل االلتزاماتبسبب 
  الحقاً. االنتقالحل مؤقت قليل التكلفة بغية حتقيق 
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وبعد أن استعرض التقرير القدرة على تفادي االستهالك سعى إىل إجراء نوع من التقييم لنسبة اخلفض يف 
. ويبني ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٣االستهالك الرتاكمي الذي ميكن حتقيقه على أرض الواقع خالل الفرتة من 

  هذه املخرجات:اجلدول التايل 

  
االستهالك التراكمي من المواد ذات القدرة العالية 

  على إحداث االحترار العالمي

النسبة المئوية 
التقديرية للكمية 
التي تم تفادي 
  استهالكها

الكميات التقديرية التي تم تفادي استهالكها حتى 
  ٢٠٢٠عام 

  غري عاملة مبوجب  
  ٥عاملة مبوجب املادة   ٥املادة 

لة غري عام
مبوجب 

  ٥املادة 

عاملة 
مبوجب 

 ٥املادة 
  غري عاملة مبوجب

  ٥عاملة مبوجب املادة   ٥املادة 

كيلوطن من   طن  
CO2 املكافئ 

كيلوطن من   طن
CO2 املكافئ 

كيلوطن من   طن    
CO2 املكافئ 

كيلوطن من   طن
CO2 املكافئ 

رغوة البويل يوريثان 
  املستخدمة يف األجهزة

١٤٢,١٧٣ ١٦٩,٠٦٥  ٩٧,١٥٨ ٨٧,٥٢٣  ٪٧٥  ٪٥٥ ١٨٩,٥٦٤ ٢٢٥,٤٢٠ ١٧٦,٦٥٢ ١٥٩,١٣٢ 

ألواح البويل يوريثان 
  العازلة

٤  -  ٩,٨٧٤  ٨,٥٢٧  ٪٥٠  ٪٥٠  ٨  -  ١٩,٧٤٧  ١٧,٠٥٤  

  ٢١,٨٨٤  ٣٠,٩٥٠  ٨٦,٢٧٥ ٧٤,٢٧١  ٪٤٠  ٪٥٠  ٥٤,٧١٠  ٧٧,٣٧٤ ١٧٢,٥٥٠ ١٤٨,٥٤٢  ألواح البويل يوريثان
  ١٣,٣٩٥  ١٨,٩٧٤  ٢٦,٤٥٦ ٢٥,٩٩٢  ٪٢٥  ٪٢٥  ٥٣,٥٨٢  ٧٥,٨٩٥ ١٠٥,٨٢٤ ١٠٣,٩٦٦  رذاذ البويل يوريثان

كتل البويل يوريثان/رغوة 
البويل يوريثان املشكلة 

  يف املوقع

١٢,٦٧٨  ١٧,٩٦٠  ٦,٤٧٨  ٦,٧٢٠  ٪٢٥  ٪٢٥  ٥٠,٧١١  ٧١,٨٣٩  ٢٥,٩١٠  ٢٦,٨٨١  

ألواح البوليستريين 
  املشكلة باالنبثاق

٢٢٢,٨٧٥ ١١٤,٤١٧  ١٩,٢٨٨ ٢٠,٢٧١  ٪٢٥  ٪١٠ ٨٩١,٤٩٩ ٤٥٧,٦٦٧ ١٩٢,٨٧٨ ٢٠٢,٧٠٥ 

  ١٤١  ٢٠٤  ٢,٤٨٩  ٢,٥٩٨  ٪٥٠  ٪٥٠  ٢٨٢  ٤٠٨  ٤,٩٧٨  ٥,١٩٦  راتينج فينويل
                      

 ٤١٣,١٥٠  ٣٥١,٥٦٩  ٢٤٨,٠١٧ ٢٢٥,٩٠١      ١ ٢٤٠,٣٥٦  ٩٠٨,٦٠٣  ٦٩٨,٥٣٩  ٦٦٣,٤٧٦  المجموع
              ٣٣,٣١  ٪٣٨,٦٩  ٪٣٥,٥١ ٪٣٤,٠٥٪  

فية من االستهالك الذي مت تفاديه من طن إضا ٥٧٥ ٠٠٠فإن من املتوقع أن يوفر قطاع الرغوات  ،وبإجياز
عوامل النفخ ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي مما يفضي إىل فوائد مناخية إضافية، تفوق 

كيلوطن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ،   ٦٦٠ ٠٠٠، قدرها ٢٠٢٠سيناريو العمل املعتاد حبلول عام 
  إضافًة إىل فوائد أخرى حتدث الحقاً.

  الحماية من الحرائق
املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف أجهزة إطفاء احلرائق هلا فعالية فريدة وخصائص سالمة هي أساس 
نظم الوقاية من احلريق، ولذلك فإن استخدام املياه (عن طريق خراطيم املياه أو نظم املرشات)، أو املواد 

هذا بصفة خاصة على البيئات اإللكرتونية  نطبقية يثري املشاكل. ويالكيميائية اجلافة، أو حماليل األمالح املائ
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التجارية، والنظم العسكرية على سبيل املثال ال احلصر، وهناك العديد من التطبيقات اليت تتسم فيها هذه 
  النظم بالعديد من املساوي التقنية اخلطرية.

ارياً، وجمربة تقنيًا لالستخدام يف الوقاية من وقد مت تطوير بدائل للمواد املستنفدة لألوزون وهي متاحة جت
، والفلوروكيتون، والغازات الكربون اهليدروفلوريةاحلرائق، وهي تشمل مواد الكربون اهلالوجيين، أي مركبات 

اخلاملة، مثل النرتوجني، واألرغون وخالئطها، وثاين أكسيد الكربون، وتكنولوجيات رذاذ املاء، ومولدات 
واحلبيبات الصلبة الدقيقة (املساحيق)، واملواد الكيميائية اجلافة، والرغوة املائية املكونة للرقائق. الغاز اخلامل، 

ملواد إطفاء احلرائق اليت تستخدم املواد املستنفدة  وقد وصلت إىل األسواق العديد من البدائل السليمة بيئياً 
ات املوضعية. وإذا كان املركب البديل السليم لألوزون يف عمليات استخدام الغمر الكامل باملياه، والتطبيق

 االقتصادية. وال االعتباراتيؤدي وظائفه يف أي تطبيق معني، فال يوجد حاجز أمام اعتماده سوى  بيئياً 
ا أن تزيد من عدد التطبيقات  تزال البدائل اإلضافية السليمة بيئيا قيد التطوير يف الوقت الراهن، ومن شأ

، لكن الوقت ال يزال مبكرًا جداً يئيًا جمديًا من الناحية التقنيةخدام البدائل السليمة باليت يكون فيها است
  إلجراء أي تقييمات واقعية.

الستخدامها يف نظم إطفاء احلرائق،  اهليدروفلورية الكربون ، ومركباتالبريوفلورية الكربون وإنتاج مركبات
بدائل (ليست هلا آثار بيئية ضارة) هلذه املواد الستخدامها وأجهزة إطفاء احلرائق احملمولة، فضًال عن إنتاج 

يف نفس التطبيقات يتم بواسطة عدد قليل من الصانعني الذين يتعاملون مجيعهم مع املعلومات عن إنتاجهم 
يف املاضي، وإنتاجهم يف الوقت احلاضر، وإنتاجهم املتوقع يف املستقبل بوصفها معلومات خاضعة للملكية 

دون الفهم الواضح هلذه املستويات إلنتاج البدائل اليت ليست هلا آثار بيئية ضارة، وأيضًا إنتاج الشخصية. و 
، فلن يُوجد أساس للحكم السليم بشأن املنفعة الكربون اهليدروفلورية، ومركبات الكربون البريوفلوريةمركبات 

ا عن مركبات  يف قطاع  الكربون اهليدروفلوريةركبات ، ومالكربون البريوفلوريةالشاملة ألي بدائل ُيستعاض 
  احلماية من احلرائق.

ومع ذلك، ميكن القول بأن جمتمع احلماية من احلرائق قد تصرف مبسؤولية يف تعامله مع ما أصبح بدائل غري 
اليت ميكن أن تؤدي  الكربون اهليدروفلوريةمناسبة من منظور اآلثار البيئية. وقد أدى توفر العديد من مركبات 

يف بعض التطبيقات، ويف نفس الوقت  الكربون البريوفلوريةظائفها باستخدامها جمتمعة، فضًال عن مركبات و 
  يف هذه التطبيقات. الكربون البريوفلوريةتقدمي أثر بيئي أكثر تشجيعاً إىل تدهور استخدام مركبات 

ورذاذ املياه، واملواد األخرى ليست  ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إىل املواد الكيميائية ألن الغازات اخلاملة،
مناسبة للعديد من تطبيقات احلماية من احلرائق اليت كانت تستخدم سابقًا اهلالون. وقد أدت مركبات 

 ، أصبح الفلوروكيتون أكثر قبوًال بصورة متزايدة.٢٠٠٥هذا الدور، ومنذ حوايل عام  الكربون اهليدروفلورية
عالوًة على  ري تقييمًا للبدائل ذات اآلثار البيئية الضارة املنخفضة.جتائق احلماية من احلر وال زالت صناعة 

ذلك فإن جلنة اخليارات التقنية للهالونات جتري تقييمًا لالحنرافات اإلقليمية يف عوامل احلماية من احلريق 
  ، عرب جمموعة اخليارات املتاحة. والنظم والتكاليف

يف احلماية من احلرائق ينخفض، حيث يتم توفري  دروكلورية فلوريةاهليوما برح استخدام مركبات الكربون 
 التخلصاملركب الوحيد للغمر الكامل باملياه لصيانة النظم العتيقة اليت أصبحت هي نفسها يف مرحلة 

وإذا  .هو املركب الوحيد املستخدم بأي كمية يف أجهزة إطفاء احلرائق احملمولة HCFC-123التدرجيي. واملركب 
بسبب   جناحه جتارياً  )Bromo-3,3,3-trifluoropropene-2(تريفلوروبروبني  - ٣،٣،٣-برومو-٢تطوير  أثبت
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ا أقرب إىل اهلالون وألن له تأثري منخفض على البيئة،  ١٢١١- كون خصائص إطفاء احلريق اليت يتمتع 
 ،١٢١١- هلالوناو  ١٢٣ -ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري سيصبح البديل الطبيعي فإن ذلك يعين أنه 

  يف صناعة الطريان. خصوصاً 
  المذيبات

 HCFC-141bاملذيبات احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة حاليًا هي املركب 
احرتار  وقدرات ٠,٠٢٥/٠,٠٣٣و ٠,١١ ااستنفاد لألوزون قدره بقدرات HCFC-225ca/cbاملركب و 

على التوايل. ومع ذلك ترتك إزالة مركبات الكربون  ١٢٠/٥٨٦و ٧١٣عام قدره  ١٠٠عاملي خالل 
تطبيقات املذيبات العديد من اخليارات املتاحة. والعديد من املذيبات البديلة  فلورية منية كلور يدرو اهل

والتكنولوجيات اليت مت تطويرها منذ الثمانينات وحىت اآلن مرشحة لتكون البدائل ملركبات الكربون 
من قبيل التنظيف املائي، والتنظيف شبه املائي،  ية فلورية، وهي تشمل تكنولوجيات غري تقليديةاهليدروكلور 

مستويات قبول متباينة. غري أنه ال يبدو أن هناك  واهليدروكربون واملذيبات الكحولية، ومذيبات الفينيل مع
  فلورية.يدروكلورية لكامل حمل مركبات الكربون اهلخيار واحد مناسب متاماً ليحل با

ومؤخرًا ُأشري إىل أن األوليفينات اهليدروفلورية الفلوروكيمائية اليت تتسم بعدم القدرة على إحداث االحرتار 
ذات املواد املستنفدة لألوزون اليت ال تذكر ال تزال قيد  )HCFOs(العاملي، ومركبات اهليدروكلورو فلوروفني 

)، ويتوقع ١٠االحرتار العاملي منخفضة للغاية (أقل من التطوير. وتتسم هذه املركبات بقدرة على إحداث 
على إحداث االحرتار العاملي، ومذيبات  ذات القدرة املرتفعة يةاهليدروفلور مركبات الكربون أن حتل حمل 

اهليدروفلورو إيثر ذات القدرة املتوسطة على إحداث االحرتار العاملي. وتشمل هذه املواد مركبات 
ا املتوازنة على اإلذابة بسبب وجود ذرة الكلورين والفلورين يف اجلزيء.  ةيفلور  يةاهليدروكلور  الفريدة يف قدر

ذات درجات غليان مالئمة، ومسية منخفضة، واتسمت بالقدر  يةفلور  يةوإذا أصبحت مركبات اهليدروكلور 
 الكربون الكايف من االستقرار لالستخدام العملي يف السوق، فيمكن أن حتل بالكامل حمل مركبات

  يف املستقبل. فلورية يةاهليدروكلور 
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