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  مشتركالتمويل ال عن طريقالمباني  تبريدالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات 

  معلومات أساسية

الثانية من تقييم مشروعات تبريد المباني  ةاجتماعھا السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلفي  -1
). ويتابع التقييم دراسة نظرية قدمت في 77/7صلة (المقرر الختصاصات ذات المشترك واالتمويل ال عن طريق

كانت أربعة منھا على المستوى القطري، وثالثة ية، إيضاحالتي قامت بتحليل مشروعات  1االجتماع الثامن والستين،
منھا كانت تغطي أكثر من بلد واحد في المنطقة وواحد منھا كان عالميا يغطي عدة بلدان في مناطق جغرافية مختلفة. 

ة محدودة عند إجراء الدراسة يية من تأخيرات رئيسية في البدء وكانت التقارير المرحليضاحوعانت المشروعات اإل
المرحلة الثانية من التقييم، التي اشتملت على زيارات ميدانية إلى أن تصل المشروعات  تلتأجة. ولذلك، النظري

 .مرحلة أكثر نضوجا من التنفيذ

 المنھجية

بيا، ل، وكولومالبرازيورجنتين، ميدانية: األبزيارات  لقيامالتالية ل ةتم اختيار المشروعات في البلدان الثماني -2
د واحد أو بلقطرية (ير الالفلبين، والسودان وتايلند. وتم اختيار عدة خبراء استشاريين إلعداد التقاراألردن، ووكوبا، و
بير خم أعد كل ثرية. كل خبير استشاري) وسافروا إلى البلدان، وجمعوا البيانات وأعدوا مسودات التقارير القطبلدين ل

دة س المستفالدروايصدر ھا، وبين لمرحلية ويحللھا ويقارناستشاري تقريرا موجزا يلخص النتائج الرئيسية للتقارير ا
 لمساعدة في تعزيز تنفيذ المشروع.من أجل ا

وأجريت تقييمات على المستوى القطري للتقدم المحرز حسب أنشطة المشروع نحو تحقيق األھداف وفي  -3
. وتم تحليل المعلومات لالختصاصات، طبقا والتمويل والتنفيذ المؤسسية والتشريعية، بالقضاياالمجاالت المتعلقة 

لكدى العام والخاص على السواء، وأجري تقييم  ينلية مختلفة في القطاعماالمتعلقة بتشغيل المشروعات مع آليات 
المباني بدون موارد من الصندوق المتعدد األطراف،  أجھزة تبريدالحوافز التي وضعت لتحفيز استبداالت  كفاية

                                                 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/10 وAdd.1.  
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 أجھزة تبريداألموال الستبداالت فيھا وكذلك في القطاع الخاص في البلدان التي ندرت  عاموالمشكالت في القطاع ال
 المباني.

أنھا أن شات، من نتائج دراسات الحالة، يلخص التقرير النھائي الدروس المستفادة ويقدم توصيواستنادا إلى  -4
 .5 لمادةالدان بوكلوروفلوروكربونية في تسھم في إعداد السياسات في المستقبل بخصوص أنشطة إزالة المواد الھيدر

  نطاق الوثيقة

التي  واألسئلة لمحددةتعرض الوثيقة الحالية االستنتاجات الرئيسية للتقارير القطرية؛ ونتائج كل من المسائل ا -5
لمسائل واة؛ المؤسسية والتشريعي قضاياني لتبريد المباني؛ والطحددت في اختصاصات الدراسة، وھي: السياق الو

 متعلقة بالتمويل؛ ومشاكل التنفيذ؛ وتوصية.ال

 :وتحتوي الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين -6

  ؛تمويل مشترك عن طريقالمباني  تبريداختصاصات تقييم مشروعات   المرفق األول

 .المباني وتقييم دراسات الحالة تبريدمشروعات إيضاحية ل  المرفق الثاني

 النتائج الرئيسية

واعد اني وقالمب أجھزة تبريدھناك حاجة إلى تحديث دوري للدراسة االستقصائية للسكان الذين يستخدمون  -7
مما قد  تخدمونھا،ذين يسالمباني وتكوين السكان ال أجھزة تبريدنتيجة للتغيرات الدينامية في عدد  مالبيانات الخاصة بھ

ج رت خاتحويالزون في البلد. وقد يحدث عدد كبير من اليساعد أيضا في تحديد الطلب على المواد المستنفدة لألو
 روعاتنطاق المشروع. ولذلك، سيكون من المستصوب أن وحدات األوزون الوطنية في البلدان التي لديھا مش

دة االستفايق عن طرزون المباني التي تستخدم المواد المستنفدة لألو جھزة تبريدأل اتعد جردأن المباني  تبريداستبدال 
 اتعمشروحد الأنطاق  تم جمعھا بالفعل، وأن تقيّم نتائج الدراسة االستقصائية األولية عند تحديد التيمعلومات ال من

ا مع عليھ ومستوى التمويل في المستقبل. وستحتاج وحدات األوزون الوطنية أيضا إلى إقامة عالقات واإلبقاء
 لبيانات.ااعدة ق صيانةسييسر إجراء الدراسة االستقصائية و، إذ أن ذلك ألجھزة تبريد المباني المحليين نمورديال

 زة تبريدأجھال وتعتبر كفاءة استخدام الطاقة ووفورات الطاقة محركين مھمين في اتخاذ قرارات بشأن استبد -8
ات مترراة بالمناخياھا. وتعتبر تكلفة الكھرباء ودينامياتھا وكذلك الموقع الجغرافي والظروف مالكالمباني من جانب 

م تكييف باء لنظالى جزء فقط من استھالك الكھرإ عزىيالمباني  جھاز تبريدمھمة في تقييم وفورات الطاقة. غير أن 
 ة تبريدأجھزبدال استشأن معالجتھا عند اتخاذ قرار بينبغي مھمة كثيرة أخرى الھواء برمته، وبالتالي، ھناك عوامل 

 نھج أكثر شموال.ة تشغيل المعدات كإعادالمباني في  مالك. ويمكن أن ينظر المباني

المباني التي تحتوي على  أجھزة تبريدوينبغي وضع سياسات واضحة عند استبدال  -9
سر تنفيذ ن ييأالطاقة  اتالھيدروكلوروفلوروكربون ومن شأن اإلشراك المبكر إلدارات الطاقة المحلية وشركات خدم

 حليةالم زاراتالو ينبتنسيق البار الواجب للصعوبات المحتملة في المباني. وينبغي إيالء االعت أجھزة تبريداستبداالت 
ات نك ائتمانبإشراك  لم يكنالمشروعات المعقدة والمتعددة الجوانب. وفي أحد البلدان،  عند إعدادوإشراكھا واإلدارات 

ع ن القطام بنك اللغير أنه ساعد في إعداد آليات مالية من خ ؛كفاءة استخدام الطاقة وشركات خدمات الطاقة ناجحا
 ىلوباإلضافة إ إلى البنوك األخرى، وإلى المستخدمين النھائيين وشركات خدمات الطاقة. الخاص/العام ومن ثم قدم

 عة.قة المتوقالطا ذلك، أنشأ النظام المالي بعض األدوات، مثل سياسات التأمين لتجنب مخاطر عدم االمتثال لوفورات
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ض معداتھم في بع المباني باستبدال مالك أجھزة تبريدفي المائة كافية إلقناع  20ولم تكن اإلعانات بنسبة  -10
م ي تستخدالتالمباني أجھزة تبريدللنظر في استبدال لھم البلدان. وقد يكون توافر القروض الميّسرة جذابا 

 كفاءةافع ع لمنى الترويج على نحو أوسلصلة إل. وبناء عليه، ستحتاج الھيئات الحكومية ذات االكلوروفلوروكربون
استخدام  لكفاءة فير إلى االمباني التي تفتق تبريدالقديمة لجھزة األاستخدام الطاقة وجوانب استرداد التكاليف الستبدال 

 الطاقة بمعدات حديثة.

 ق البيئةومرفكفاءة استخدام الطاقة مع الصندوق المتعدد األطراف ذات الصلة بعمليات الوعند زيادة  -11
ت للمشروعا لزمنيةاالمتثال في بروتوكول مونتريال وإعداد األطر لزمني لجدول الإيالء االعتبار لالعالمية، ينبغي 

عالمي لمشروع الفي ا بناء على ذلك. وقد أدى الجمع بين الموارد من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية
لمبالغ اوحساب  المحرزعن التقدم المنفصل مع متطلبات لإلبالغ  ،ذ وإجراءات قويةلتبريد المباني إلى ھياكل تنفي

ل على أن اك دليإلى ترشيد ھذه اإلجراءات وتبسيطھا. وھن وھناك حاجةالصغيرة نسبيا من التمويل عن طريق المنح. 
ذابة ير جالتي كانت غتمويل الكربون قد أدى إلى تزايد العبء على المشروعات مع إجراءات الرصد والتحقق، و

 المباني. أجھزة تبريد مالكل

د البلد عن دوير فيالمباني في الحسبان قدرات االسترداد وإعادة الت تبريدوينبغي أن تأخذ مشروعات استبدال  -12
لتبريد اغاز  وضع الميزانية العامة للمشروع. وتحتاج وحدات األوزون الوطنية أن تشترك على نحو أنشط في حساب

حد ناطق في أئة المالمباني. وقد أدى إنشاء مرفق لتبريد/تدف تبريدفي عمليات استبدال  هوالمعاد استخدام المستعاد
لطاقة في تھالك اتستخدم الكلوروفلوروكربون وجعل من الممكن تخفيض اس أجھزة تبريد ةثالث عدم تشغيلالبلدان إلى 

ن خدام اآلمالستلا صا عن المناطق السكنية، قد أظھر فرالمباني المرتبطة بالمرفق المركزي. والمرفق، المركب بعيد
 لغاز تبريد طبيعي (األمونيا).

جھزة أتبدال وقد يكون من المستصوب أن يجمع اليونيب وينشر المعلومات القيمة عن الخبرات المتصلة باس -13
حتملة في ت الموالوفورالمباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربون، بما في ذلك بشأن كفاءة استخدام الطاقة  تبريد

ار. ل االستثموتحلي االرتدادالمباني، وحزم األدوات المعدة (الفلبين)، فضال عن كشوفات تحليل  جھزة تبريدألالطاقة 
 العائدعدل مضال عن لديھم فالقائمة  التبريدالمباني على تقييم كفاءة وحدات  أجھزة تبريدمالك ويمكن أن يساعد ذلك 

 ھم الحالية.أجھزتالداخلي إذا قرروا استبدال 

 وترد أدناه النتائج لكل من القضايا واألسئلة المحددة في اختصاصات الدراسة. -14

 المباني تبريداستعراض مشروعات 

مواد الھا، والم استبدتالتي  تبريدالأجھزة المباني ما يلي: عدد  تبريدية ليضاحتغطي نتائج تنفيذ المشروعات اإل -15
ا، ومدة استبدالھ لتي تما تبريدالأجھزة المستنفدة لألوزون التي تم استردادھا، والكفاءة المحسنة في استخدام الطاقة في 

استبدال  مثل فيية قيد االستعراض تإيضاحالمشروع. والھدف العام الذي حددته اللجنة التنفيذية في ستة مشروعات 
أكبر في  كفاءة الكلوروفلوروكربون وذات حتوي علىمباني تستخدم الكلوروفلوروكربون ببدائل ال ت يدجھاز تبر 216

مصادر أخرى  وحدة من خالل التمويل المشترك من 496الوكاالت المنفذة ھذا الھدف إلى  زادتاستخدام الطاقة. و
استبدالھا  التي تم دتبريلاجھزة أن العدد الكلي أل ه الوثيقة. غيرفي المشروعات المنفذة في ثمانية بلدان تم بحثھا في ھذ

مباني تستخدم  جھازا لتبريد 57في المائة من الھدف). واشتمل ذلك على  27وحدة (أي  135كان 
تستخدم الھيدروفلوروكربون تم استبدالھا بوحدات تستخدم  أجھزةالھيدروكلوروفلوروكربون وسبعة 

 أ بكفاءة طاقة أكبر في الفلبين.134-الھيدروفلوروكربون

سنوات  3شھرا، في المتوسط، مع تأخير في التنفيذ لمدة  145إلى  56وتراوحت مدة تنفيذ المشروعات من  -16
في بلدان عديدة بعد إزالة المواد  تبريدال أجھزةتقريبا بالمقارنة إلى الھدف المتفق عليه. وبدأ استبدال 
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التي تستخدم الكلوروفلوروكربون قد استبدلت  تبريدالأجھزة  تكانسنوات و بسنتين أو ثالث يةالكلوروفلوروكربون
ر في استخدام الطاقة، ونقص في بالمعدات، وتوافر بدائل ذات كفاءة أك تقادمھا وحدث ذلك بسبب مالكبالفعل بواسطة 

الغيار، والتكلفة العالية للصيانة والندرة المتوقعة أو الفعلية للمواد الكلوروفلوروكربونية للخدمة وبدون  وجود قطع
 جي.رتمويل خا

طن من قدرات  22فعلى سبيل المثال، كانت أھداف إزالة استھالك الكلوروفلوروكربون في الفلبين وتايلند  -17
 لمواداھداف المقررة لدعم الوفاء بالتزامات إزالة استنفاد األوزون، على التوالي. ولم يتم تحقيق األ

إلى  مشروعالكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال، فيما عدا على نحو جزئي في تايلند، حيث أدى ال
في  26سبة طن من قدرات استنفاد األوزون أو بن 3,460خفض في استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية بمقدار 

زالة عد ھدف اإلب نسوداالمباني في كولومبيا، والھند، والفلبين، وال جھزة تبريدأللھدف. وحدثت استبداالت المائة من ا
ي كوبا ف 2010التي تستخدم الكلوروفلوروكربون قبل عام المباني  جھزة تبريدأل. وحدث استبدال 2010لعام 

 .المواد الكلوروفلوروكربونية واألردن، ويمكن أن يكون لھذه االستبداالت تأثير على خفض استھالك

تستخدم  انيالمب تبريدل جھازا 700والية لديھا  12، أجرت البرازيل دراسة استقصائية في 2001وفي عام  -18
وحدة  1,250، تم استقطعت البيانات إلى الواليات األربعة عشرة األخرى، وحصلت بذلك على الكلوروفلوروكربون
ة ھذه غالبي المباني ذات الطرد المركزي التي تستخدم الكلوروفلوروكربون. وكانت أجھزة تبريدكمجموع كلي من 

سنوات.  10 مدته اقتصادي (مدة انتفاع)مع عمر  1990وأوائل األعوام  1970الموجودة مركبة قبل عام  األجھزة
ة التي تستخدم المتبقي المباني أجھزة تبريد، وأظھرت أن عدد 2014وأجريت الدراسة االستقصائية التالية في عام 

ريد، مما قد ال طن من التب 9,000رھا دفقط من الوحدات القديمة جدا مع قدرة تبريد ق 18الكلوروفلوروكربون كان 
روع ھداف المشھيئة أتمن المشروع. وأعيد  المباني تبريديكون مؤھال لالستبدال. وبعد ذلك، تم استبعاد مكون استبدال 

 ).التشغيل تحسيناقة في المباني (كفاءة استخدام الطلتقييم 

مع المواد  2010ولم يستوفى إال جزئيا ھدف تخفيض الطلب على غاز التبريد الكلوروفلوروكربون بعد عام  -19
م يتم بون. ولالمباني التي تستخدم الكلوروفلوروكر أجھزة تبريد عدم تشغيلالكلوروفلوروكربونية المستردة من 

 23عة د ما مجموستردان كمية غازات التبريد المستردة أو المعاد استخدامھا. وقد تم ااإلبالغ عن التزامات محددة بشأ
بلدان  مانيةثطن من قدرات استنفاد األوزون من غازات تبريد الكلوروفلوروكربون والھيدروكلوروفلوروكربون في 

 في العينة. ومعظم ھذه الكمية قد تم تخزينھا وھي في انتظار التدمير.

 نيريد المباھزة تبأجبارامترا مھما الستبدال  جھزة الجديدة لتبريد المبانياستخدام الطاقة لأل وكانت كفاءة -20
ان شروعات، كبية المن االستثمارات. وفي أغلاالستفادة مفي النھاية فترة  مما حددالتي تستخدم الكلوروفلوروكربون، 
از التبريد أو غطن من /طاوكيلو 0.63ي أن يساوي المباني ينبغ تبريدل جھاز جديدمعدل استھالك الطاقة المحدد في 
 دأجھزة التبرية والقديم أجھزة التبريداط/طن من غاز التبريد بين كفاءة وكيلو 0.3أقل من ذلك ويكون له فرق يبلغ 

 عات. وأكدلمشرواالجديدة. واستخدم ھذا البارامتر كأكثر المعايير أھمية الختيار الترشيحات لالستبدال في جميع 
كن ي. ولم زوندة لألومستنفمواد  حتوي علىالمباني التي ال ت تبريدالجديدة لألجھزة للموردون كفاءة استخدام الطاقة ا

 ة عند وقتترة طويلفي السودان نظرا ألنھا كانت معطلة لفلتبريد المباني القديمة  األجھزةمن الممكن تحديد كفاءة 
 استبدالھا.

المباني التي  جھزة تبريدورصد البيانات المتعلقة بمخرجات الطاقة أل ويتطلب حساب الطاقة الموفرة قياس -21
 تتركيب مسجال يتطلب ذلك، ومخرج التبريد. وتبريد المبانيل الجھاز الجديدأسيتم استبدالھا، واستھالك الكھرباء في 

شطة االستبداالت الفردية. ، في بعض الحاالت، بقاعدة البيانات من أجل تتبع كل البيانات المولدة من أنةبيانات مرتبط
مباني ال جھازا لتبريد 41وفي الفلبين، جمع مركز رصد البيانات وحلل البيانات المولدة من مسجالت البيانات لـ
الحكومة المعنية في مكاتب الموصلة؛ والنظام يولد التقارير تلقائيا، ويتم نقلھا إلكترونيا إلى المستفيدين من المشروع و

بعاثات ثاني أكسيد الكربون). وكان مجموع وفورات نات الطاقة والخفض في افوركفاءة، وو(وتشمل: متوسط ال
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في انبعاثات الكربون كمنفعة مباشرة من التراكمي غيغاواط ساعة سنويا، والخفض  34.95الطاقة نتيجة للمشروع 
 ثاني أكسيد الكربون. كيلو طن من 151.4المشروع كان 

ستبداله. تم اذي فردي العلى كل جھاز لتبريد المباني ال كيب مسجالت البياناتترھو وفي تايلند، كان الشرط  -22
التعامل  دة فيولية أصحاب الموقع. وقدم موردو المعدات مساعسؤوكان التحقق من كفاءة جھاز تبريد المباني من م

ت ض، وبياناذا الغرة لھعالمجمكفاءة استخدام الطاقة إلى أربعة سجالت للبيانات مسجالت البيانات. واستند تقييم مع 
 / غيغاواط 15.6ستبدالھا التبريد المباني تم  اجھاز 17الطاقة المبلغ عنھا للمواقع المتبيقية. وبلغت وفورات الطاقة من 

 كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 53نبعاثات الوبلغ الخفض في ا في السنة

قدم ت أحرزد في االنبعاثات بالنسبة لبقية المشروعات. وقولم تقدم معلومات عن وفورات الطاقة والخفض  -23
لتبريد  الجديدةوبريد) بين األجھزة القديمة (كيلوواط/طن من غاز التكفاءة استخدام الطاقة نسبي في نسبة متوسط 

لمباني ايد زة تبرألجھ ذ مقاييس لجميع البارامترات لتحديد كفاءة استخدام الطاقةحالمباني. وفي كوبا، بذلت محاولة أل
نسبية لكفاءة الاقدير المركبة حديثا. ولم تكن النتائج مرضية حيث أن جھاز تبريد المباني كان يعمل بحمل جزئي. وتم ت

ياس في غياب نظام قلى المقارنة بين استھالك الكھرباء. وإفي المائة، استنادا فقط  50و 15في استخدام الطاقة بين 
اقة ت كولومبيا واألردن عن تحسن نسبي في متوسط كفاءة استخدام الطمركب مثل مسجالت البيانات، أبلغ

تبدال ين، تم اساألرجنت تبريد المباني. وفيالقديمة والجديدة لجھزة األكنسبة مئوية بين (كيلوواط/طن من غاز التبريد) 
كن مملاولم يكن من  محددة.رامترات اتبريد المباني بوحدات أكثر كفاءة ولكن لم تؤخذ أي قياسات لبالقديمة لجھزة األ

 ويلة.طل لمدة تبريد المباني لم تكن تعمالقديمة لجھزة األتحديد كفاءة استخدام الطاقة في السودان نظرا ألن 

  السياق الوطني ألجھزة تبريد المباني

 المباني تبريدجھزة الدراسات االستقصائية أل

عات اد مشروتستخدم الكلوروفلوروكربون في وقت إعدلم يكن ھناك جرد حديث ألجھزة تبريد المباني التي  -24
صائية ات االستقلدراسااستبدال أجھزة تبريد المباني. وكانت المشروعات الثمانية التي تم تقييمھا في بلدان مع إجراء 

 تماعين السابعأو في ذلك العام بالنسبة للمشروعات الموافق عليھا في االج 2005طاع تبريد المباني قبل عام قل
لي، لم يكن من السھل . وبالتا1998واألربعين والثامن واألربعين. وقد أجريت الدراسة االستقصائية في تايلند في عام 

ة ذه األجھزھوردي الحصول على بيانات كاملة ودقيقة عن عدد أجھزة تبريد المباني في البلد. وكانت قواعد بيانات م
ب منفذة بسبت التبادل ھذه المعلومات مع الوكاالغالب لترددة في التعتبر مصدرا جيدا للبيانات. غير أنھا كانت م

 المنافسة في السوق. وتم التوقيع على اتفاقات سرية خاصة في بعض الحاالت لكي تتقدم األمور.

والعمر  عمرھا، عملية كشف باستخدام معايير األھلية استنادا إلىبوقد مرت أجھزة تبريد المباني المحددة  -25
مؤھل لمباني الابريد لمتبقي، وقدرة التبريد وكفاءة استخدام الطاقة. ونتيجة لذلك، قد يمثل عدد أجھزة تاالفتراضي ا

ينبغي  قصائيةجزءا من مجموع األجھزة المحددة. وأشارت دراسات الحالة القطرية إلى أن الدراسة االستللتمويل 
 .ت في أعداد أجھزة تبريد المبانيتبعا لديناميات التغييرانسبيا تحديثھا ضمن فترة زمنية قصيرة 

راكمية تجھاز تبريد مباني في البرازيل مع قدرة  130,000وجود حوالي عن  2013وكشف الجرد في عام  -26
ستخدم اني التي تمليون طن من غازات التبريد. وطبقا للتقديرات الحديثة، تمثل أجھزة تبريد المب 3.2تبلغ حوالي 

عشرة ل السنوات الفي المائة من العدد اإلجمالي ألجھزة تبريد المباني. وفي خال 7الھيدروكلوروفلوروكربون حوالي 
ف خال المكثاإلد األخيرة، انخفض كثيرا استخدام أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون بسبب

ي تستخدم ي التتبريد المبانفي السوق للمعدات التي تستخدم الكلوروفلوروكربون. وتشير التقديرات إلى أن أجھزة 
ات نتيجة للعجز المتوقع في إمداد 2025الھيدروكلوروفلوروكربون سيتم استبدالھا ببدائل بحلول عام 

 .22- الھيدروكلوروفلوروكربون
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لھا في م تشغيوفي الوقت الحاضر، فإن معظم أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربون ال يت -27
د من ن المستعاروكربوبالتقييم فيما عدا األرجنتين وربما الفلبين. وليس ھناك طلب على الكلوروفلوالبلدان المشمولة 

 ألرجنتين.اا في أجھزة تبريد المباني المستبدلة والمخزن بواسطة أصحاب ھذه األجھزة ومراكز االسترداد، فيما عد
 .إحتواء المخزون منھا وتدميرهوتواجه البلدان مشكلة في جمع غازات التبريد الكلوروفلوروكربون و

 تكلفة الكھرباء

المشاركة بترحات تعتبر تكلفة الكھرباء عامال مھما في تحديد مدى استجابة أصحاب أجھزة تبريد المباني لمق -28
. اھاستعراضم تالتي  بلدان ةانات الحكومية في الثمانيوتفاوتت تكلفة الكھرباء واإلعجھزة. ھذه األفي برامج استبدال 

م ي. وبالرغالمبان استبدال تبريدعن ففي األرجنتين، كانت الكھرباء مدعومة وحتى اليوم، كانت تشكل عائقا للترويج 
ما ورجنتين، اخ األمن عمرھا، ما زالت المعدات في حالة طيبة نتيجة لالستخدام الضئيل ألجھزة تبريد المباني في من

لم وا النظم. حتاجھوروكربون،المستعاد/المسترد متوافرا ألي زيادات تزالت قطع الغيار متوافرة. وما زال الكلوروفل
الظروف  دمباني ولم تؤمالك أجھزة تبريد الفي المائة المقدمة من البنك الدولي جذابة ألغلبية  20تكن اإلعانة بنسبة 

 في المائة. 33ى انة حتالمحلية إلى إيجاد تمويل للنفقات الرأسمالية. وكان البنك الدولي يتفاوض على زيادة اإلع

اء بدرجة كبيرة ، زادت أسعار الكھرب2017ويناير/كانون الثاني  2015وفي الفترة بين ديسمبر/كانون األول  -29
حملة ترويج في المائة حسب التعريفة). ومن المقرر القيام ب 800في المائة إلى  400في األرجنتين (بين نسب 

 ي استخدامكفاءة فجھزة تبريد المباني ذات الألترويج للمنافع المحتملة أجھزة تبريد المباني، مع ال مالكتستھدف 
يبدو أن وردة. الطاقة. وسيتم اإلعالن أيضا عن العجز الوشيك في المواد الكلوروفلوروكربونية المستعادة/المست

أيضا  ذبالمستعادة ھي محدودة، مما ينبغي أن يج 12-والكلوروفلوروكربون 11-مخزونات الكلوروفلوروكربون
 ة.أجھزة تبريد المباني إلى النظر في استبدال أجھزتھم التي ال تتمتع بكفاءة استخدام الطاق مالك

تتقلب مع لين، ووفي كوبا، كانت تكلفة الكھرباء عالية، مدفوعة عادة بمولدات الطاقة التي تستخدم الغازو -30
 ةسنويحصة اللرقابة صارمة من الحكومة؛ والولذلك، يتم تنظيم االستخدام الرشيد للطاقة ويخضع  .أسعار النفط

م الطاقة ستخدااالمحددة للمستخدمين والعقوبات يتم تطبيقھا إذا تجاوز االستھالك الحصص المقرره. وكانت كفاءة 
عم من لك بدللمشروع. ولذلك، تلقى المشروع الترحيب وأحز تقدما جيدا وذ ناجحالمحرك الرئيسي في التنفيذ ال

 الحكومة.

اط). وتقدم ودوالر أمريكي للكيلو 0.15ولومبيا، تعتبر تكلفة الطاقة عالية حسب المستخدمين (وفي ك -31
األولية ولكن تكييف الھواء ما زال ينظر إليه كبند كمالي. ونتيجة للتكلفة  2اإلعانات إلى األسر ذات الدخل المنخفض،

ة أو المتعددة األجزاء في المباني مجزئكيب األجھزة الالعالية للنظم المركزية القائمة على أجھزة تبريد المباني، تم تر
 في استبدال النظم المركزية القديمة. أيضاالجديدة و

 الموقع الجغرافي

إن الموقع الجغرافي للبلد وظروفه المناخية له تأثير على الطلب على الطاقة لغرض تكييف الھواء وبالتالي  -32
وفي أعمال فاءة استخدام الطاقة على عدد ساعات العمل في السنة. المحتملة. وتعتمد مكاسب كالطاقة على وفورات 

تجارية تتعلق بتكييف الھواء، يعتبر المناخ عامال مھما للغاية ويمثل في العادة من خالل قياس يعرف باسم درجة 
التي تقدم مؤشرا للطلب على الطاقة الالزم لتبريد المساحات الداخلية. وفيما يتعلق بدرجة  ،CDD(3(التبريد اليومية 

                                                 
  فقط لديھم نظام لتكييف الھواء. 1,500.000في المائة من السكان، ومنھم  85أسرة أو  13,400,000تقدر عند   2
من متوسط درجة الحرارة اليومية بدرجات حرارة مئوية وجمع القيم اإليجابية فقط على  18يتم حساب مؤشر درجة التبريد اليومية في الخارج بخصم  3

من السكان  كأساس لحسابات درجة الحرارة في الخارج للحرارة اإلضافية المولدةحرارة درجة  18فترة زمنية ثابتة، مثال في السنة بأكملھا. واختيار 
عندما تكون درجة الحرارة  –وھي درجة الحرارة العادية في الغرفة  - درجة في المتوسط  21وأنشطتھم، مما ينتج عنھا درجة حرارة في الداخل تبلغ 
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بريد اليومية، تعتبر كوبا وتايلند والفلبين من بين بلدان استوائية عديدة لديھا أعلى طلب على الطاقة لغرض التبريد. تال
د المباني، ووفورات الطاقة وفترة االستفادة. اليومية عدد ساعات تشغيل أجھزة تبري تبريدويحدد مؤشر درجة ال

 4حسب موقع مشروع استبدال تبريد المباني.بدرجة كبيرة ھذا المؤشر  فاوتويت

  المسائل المؤسسية والتشريعية

 المباني تبريداستراتيجية استبدال 

 ي البلدانكربون فالكلوروفلوروال توجد استراتيجية وطنية محددة إلزالة أجھزة تبريد المباني التي تستخدم  -33
داول قا من الجع نطاالتي تخضع للتقييم قبل وقت البدء في مشروعات استبدال ھذه األجھزة. وتنبع االستراتيجية األوس
وزھا. حتى تتجا ال أوالزمنية الوطنية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، والتي تتماشى مع متطلبات بروتوكول مونتري

لمواد ون واراتيجية عادة على منع استيراد أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربوتنطوي االست
تي لمباني الريد ايستمر استخدام أجھزة تب فالكلوروفلوروكربونية وفقا للجدول الزمني لإلزالة الموافق عليه. وسو

 دمة أجھزةھا لخلوروكربونية المعاد تدويرتستخدم الكلوروفلوروكربون طالما توافرت مخزونات من المواد الكلوروف
 تبريد المباني (بعد حظر الواردات من الكلوروفلوروكربون).

تثل ترط أن يمين، يشوبموحب استراتيجية إزالة المواد المستنفدة لألوزون التي ينفذھا مكتب األوزون في الفلب -34
 1بحلول  أنهلى عوتنص إحدى اللوائح المعتمدة القطاع العام والقطاع الخاص على السواء للجدول الزمني لإلزالة. 

ھزة تبريد كعامل تبريد ألج 123-، فإن جميع الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون2025يناير/كانون الثاني 
، فيما عدا في قطاع الخدمة. وبالنسبة للمواد االمباني وكعامل إلطفاء الحريق سيتم منعه مطلق

 123- كربونوالھيدروكلوروفلورو ،22- للھيدروكلوروفلوروكربون تحديد حصص منفصلة الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم
ديمة أجھزتھم الق أجھزة تبريد المباني الذين استبدلوا مالكب. ويمكن أن يساعد ذلك 141- والھيدروكلوروفلوروكربون

 االفتراضي. نھاية عمرھاحتى  م، وسيسمح لھم بتشغيل معداتھ123-بأجھزة جديدة تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

 كر ألجھزةل المبوتضمنت سياسة حفظ الطاقة التي اعتمدتھا حكومة تايلند آليات تمويل، تنطوي على االستبدا -35
يق تقديم الد عن طرء البالتي ال تتمتع بكفاءة استخدام الطاقة في أنحاتبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربون و

ور البنك ظنغير أنه من م لبلدان األخرى التي تم تقييمھا.ضئيلة. ولم تنشأ آليات مماثلة في ا ائتمانات ذات أسعار فائدة
ة تبريد زتبدال أجھة السالدولي، ومع معدل العائد الداخلي العالي المثبت، قد ال تحتاج الحكومة إلى تقديم حوافز إضافي

ضحة رسالة وا ة، معلقطاع الخاص كل المعلومات الالزمتسخدم الكلوروفلوروكربون إذا تلقى االمباني المتبقية التي ت
 من الحكومة.

 التنسيق

أدرجت آلية التنسيق في تصميم المشروع. وبالتالي، تفاوت نطاق آلية التنسيق ومشاركة الھيئات الحكومية  -36
، مشاركة ركة. فعلى سبيل المثالاوأصحاب المصلحة اآلخرين حسب تصميم المشروع واآللية المالية المش المعنية

الحكومة في تنفيذ مشروعات أجھزة تبريد المباني في الفلبين تفاوتت من مشروع إلى آخر. وإشراك موردي أجھزة 
إعداد خط إنتاج ھذه األجھزة وزيادة  فيتبريد المباني وشركات خدمات الطاقة في تنفيذ المشروع ساھم على نحو مفيد 

 اتمدى استعداد شرككان أجھزة تبريد المباني. و مالكإلعانات إلى ا مدفوعاتاألموال المصروفة للمشروع من أجل 
االستثمارات في كفاءة  مخدمات الطاقة لتحمل المخاطر المرتبطة بوفورات الطاقة المتوقعة أحد العوائق الرئيسية أما

الصيانة مقابل  استخدام الطاقة. ومدى استعداد شركات خدمات الطاقة في االستثمار األولي أو ضمان أفضل ممارسات

                                                                                                                                                             
درجة  21على درجة في المتوسط، تتطلب معظم المباني تبريدا للحفاظ  18درجة في الخارج. وللحصول على درجة حرارة في الخارج أعلى من  18

  حرارة في الداخل.
  .5167 ؛ وتايلند، بانكوك:3947؛ والفلبين، مانيال 8166؛ والبرازيل، برازيليا 66بوغوتا و، 1581مديين و، 3805كولومبيا: كرتاخينا  4
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خدمات اإلدراك بسوق شركات لى عالمباني  مالكالسداد التعاقدي  لنسبة مئوية من وفورات الطاقة المحققة قد ساعد 
 .ونموھا الطاقة

تدابير  ولوجياوفي حالة كوبا، تم إنشاء شراكات جديدة ومعززة بين صندوق المساعدة الثنائية لكندا (تكن -37
قة في معني بالطا) التي تنفذه وزارة البيئة في كندا، والصندوق االستئماني المواضيعي ال(TEAM)اإلجراء المبكر 

ير من (شركة كندية) مع حكومة كوبا لتقديم األموال النظيرة. واشترك الكث SMARDT، و(TTF)اليوئنديبي 
ي، لعلما، والمجلس الوزارات الوطنية على نحو وثيق في تنفيذ المشروع، وھي وزارة السياحة، ووزارة الصحة

يد ھواء وتبريف الووزارة الثقافة. وكل من ھذه الوزارات يشغل حلقة عمل واحدة على األقل لتصليح وخدمة أنظمة تكي
ية على يضاحالمباني. وقد اشتركت جميعھا في التنفيذ الفعلي للمشروع وأنشطة التوعية. وساھمت المشروعات اإل

 بة بين أصحاب المصلحة.نحو كبير في إقامة الشراكات المطلو

ناجحة بين وحدة األوزون الوطنية وشركة ميديين العامة في وقف تشغيل ثالثة  شراكة أقيمتوفي كولومبيا،  -38
أجھزة تبريد مباني تستخدم الكلوروفلوروكربون موجودة في مبنى حكومة المقاطعة والمكتب المحلي للجمارك. وتم 

يستخدم األمونيا المناطق الكلوروفلوروكربون بتركيب تبريد مناطق/تدفئة استبدال نظم تكييف الھواء التي تستخدم 
لب تنفيذ ھذا المشروع الشامل تنسيقا وثيقا مع مورد النظام السويسري طوأجھزة تبريد مباني باالمتصاص. وت

 )SECO(سرا أمانة الدولة للشؤون االقتصادية في سويوكان التعاون مع التمويل المشترك من  5والسلطات المحلية.
من جانب وزارة البيئة خيرا، فضال عن التعاون والتفاني وكان ضروريا لتطوير مشروع تبريد المناطق في الب

. كما أن (APC)والوكالة الرئاسية للتعاون الدولي  (UTO)، ووحدة األوزون الوطنية (MADS)والتنمية المستدامة 
ومبيا" سيسمح بتكرار مشروعات مماثلة. ويتم النظر حاليا في االتفاق الموقع لمشروع "المناطق الحرارية في كول

 مشروعات مماثلة في بوغوتا، وكالي، وكارتاخينا وباراكيا.

حويل ير "تبكث ضخماليوئنديبي مشروع استبدال أجھزة تبريد المباني كمكون لعمل أ وفي البرازيل، أدخل -39
رات في ستثماخم زيادة االضالھدف من ھذا المشروع الكان السوق في البرازيل من أجل كفاءة استخدام الطاقة". و

حيث  شغيلھا منتلمعاد العامة. وانصب التركيز على بيان إمكانية المباني االخاصة وكفاءة استخدام الطاقة في المباني 
 الل، من خكربونكفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك تركيبات أجھزة تبريد المباني التي ال تستخدم الكلوروفلورو
 لوصول إلىسين امعالجة العوائق التقنية والمالية التي توجد في البلد. وانطوي ذلك على بناء القدرات وكذلك تح
طاقة، لستخدام افي ا التمويل لمبادرات كفاءة استخدام الطاقة من أجل "التأثير على سوق عمليات المباني ذات الكفاءة

 مستدامةثر أكقة نتقال إلى مسار يسوده استھالك أقل من الكربون وطافي البرازيل واال وتحويل ھذا السوق وتطويره
 في البلد."

وتطلب تنفيذ ھذا المشروع الطموح مشاركة اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية والصندوق المتعدد األطراف،  -40
البيئة العالمية والبنك  واستغرقت المفاوضات بين مرفق 6وعددا من السلطات البرازيلية. )IDB(والبنك الدولي للتنمية 

الدولي للتنمية بشأن التمويل وشروط الضمان حوالي خمس سنوات. ومع ذلك، لم يحدث أي صرف لألموال في إطار 
مكون تبريد المباني وبالتالي، أصبح عدد أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربون ضئيال في البلد. 

 ھيكلة المشروع. وأوصى تقييم منتصف المدة بإعادة

وكانت المشاكل الرئيسية في تنفيذ المشروع تتعلق بغياب سياسة للطاقة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في  -41
عمليات المباني وغياب إطار تنظيمي. وتم سحب مكون استبدال تبريد المباني ووضعه في مشروع جديد ينفذه 

إدراج استبدال أجھزة تبريد المباني في تحسين كفاءة استخدام الطاقة لصندوق المتعدد األطراف لمعالجة اليوئنديبي وا

                                                 
  لتعاون الدولي.حكومة مقاطعة أنتيكويا، ومجلس الجمارك في المقاكعة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والمكتب الرئاسي ل 5
وزارة المالية شركة بحوث الطاقة، ووزارة التعدين والطاقة، والوكالة البرازيلية التنظيمية للكھرباء، ووزارة التخطيط، والبنك البرازيلي للتنمية، و  6

  والبرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكھربائية.
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المباني. ويقدم مكون مخصص للمشروع  مالكفي المباني من خالل المساعدة التقنية وتدريب موظفي الخدمة و
 غيل.أربعة مباني مختارة في استبدال أجھزة تبريد المباني كجزء من عملية إعادة التش مالكالمساعدة التقنية ل

 القطاعان العام والخاص

عدم  ص بسببلم تميز تصاميم المشروعات عادة بين أجھزة تبريد المباني في القطاع العام والقطاع الخا -42
. ي تواجھھماكل التأجھزة تبريد المباني قد يطلب المساعدة. فقد اختلفت المش مالكيي من ألإمكانية التحديد مسبقا 

رأسمال  ون لهفالقطاع العام يعتمد على مخصصات الميزانية لمصروفاته الرأسمالية، ولذلك ليس من المرجح أن يك
في و موال.على األھذه األجھزة. وتشكل التشريعات الصارمة والبيروقراطية عوائق أخرى للحصول الستبدال  مسبق

 لعالية فيئدة االقطاع الخاص، تسبب عدم االستقرار االقتصادي، ونقص التمويل، والضمان غير الكافي وأسعار الفا
 تأجيل المشروعات القائمة على رأس المال الكثيف.

لقطاع ا الك منغطى العمل مع الميوأبلغ اليوئنديبي عن مشروع كولومبيا، الذي كان في مرحلته األولية، و -43
ن ورات مفلولقي االخاص والعام على السواء. ويبدو أن العمل مع المالك من القطاع الخاص كان أسھل، إذ أن نظام ت
أقل  اتلميزانيانت امكاسب الطاقة كان أبسط: فالمالك يستثمر في عملية التحويل والمالك يوفر في فاتورة الطاقة. وك

على  موافقةلالحصول على لالزمة لعملية اال كانت، في بعض الحاالت بساطة في القطاع العام. فعلى سبيل المثال
تقرر  دارة التيس اإلأطول، وفي حاالت أخرى لم يتم استالم الوفورات النقدية من مكاسب الطاقة في نف ااالستثمار وقت

 ينبأخرى، ي ن ناحيةوم العملية أكثر تعقيدا.أن تكون  إلى ؤدىالقيام باالستثمار في تبريد المباني بالضرورة، مما ي
ركيبة تبريد مليون دوالر أمريكي) لبناء ت 6.6ة (ضخممثال كولومبيا أن القطاع العام يمكن أن يستثمر موارد 

). لمستشفياتھم (االمناطق. وفي كوبا، استثمرت الحكومة بنجاح في استبداالت أجھزة تبريد المباني في قطاع حيوي م
 ان.السودلضخم من جانب القطاع العام لشراء معدات مساعدة في األرجنتين ووتمت مالحظة التمويل المشترك ا

كان مكمال  تشغل برنامجھا الخاص بتبريد المباني الذي (EGAT)وكانت سلطة توليد الكھرباء في تايلند  -44
 برنامج دملم يقلمشروع مرفق البيئة العالمية والصندوق المتعدد األطراف ألن ھدفه األولي كان القطاع العام. و

 للنتائج، ولم يصدر دراسات حالة تفصيلية. مستقال اأو تحقق للفشل التقنيالسلطة ضمانا 

 نشر المعلومات

لمباني. بريد اتية دورا مھما في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وأنشطة إزالة أجھزة يضاحلعبت المشروعات اإل -45
ى منھجية ملت علتايلند، التي اشتوكانت اإلجراءات التشغيلية الكاملة التي أعدت في إطار المشروع التجريبي في 

وردي م(أي  لقطاع الخاصعقود الخدمة، ضمن جملة أمور، قد اعتمدھا اولقياسات أداء خط أساس الطاقة ومتطلبات 
لمباني ابريد أجھزة تبريد المباني). وتم تطبيق ھذه اإلجراءات خارج المشروع، مع دعم مشروع استبدال أجھزة ت

ضراء في قة الخأنشطة النشر في برامج الور تأثيروساھمت نتائج المشروع وبدافع من السوق وبتشجيع من الحكومة. 
لمباني ازة تبريد ام أجھق التايلندية لصناعة السياحة الخضراء. واشتمل ذلك على استخدالفناد جمعيةتايلند التي أنشأھا 

 التي تستخدم الكلوروفلوروكربون. وما زال ھذا المشروع جاريا.

وكان مشروع استبدال أجھزة تبريد المباني في تايلند ھو األساس لمزيد من الدراسة حول استبدال ھذه  -46
تبريد المباني في الھند التي حددت أن العائق أمام استبدال ھذه األجھزة يمكن أن يتم األجھزة، وھي دراسة أجھزة 

في المائة تقريبا من تكلفة الجھاز الجديد لتبريد المباني. وتبع ذلك  30أو  20التغلب عليه بواسطة حافز بنسبة 
فادة والخبرات المكتسبة من مشروع المشروع العالمي الستبدال تبريد المباني، الذي استرعى عددا من الدروس المست

نماذج التمويل الھند والفلبين. و يمه، مثل الحاجة إلى نظم الرصد، التي يمكن تكرارھا في مشروعيتايلند في تصم
المبنية على المنافع المشتركة الناشئة عن أوجه التآزر بين تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستبدال غازات التبريد قد 

تقييمھا فيما عدا السودان. وبينما تفاوت تصميم البرنامج الفعلي وتنفيذه حسب  التي تمميع المشروعات استخدمت في ج
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الظروف المحلية، تم اعتماد المواد التقنية التي أعدت كجزء من عملية التقييم في تايلند الستخدامھا في بلدان أخرى. 
نشر المعلومات والخبرات المكتسبة بشأن المستوى الدولي  على الحلقات الدراسيةوتم تنظيم سلسلة من حلقات العمل و

 خالل تنفيذ المشروع التايلندي.

ة في ت كفاءواستمرت األنشطة بشأن نشر المعلومات المتعلقة باستبدال أجھزة تبريد المباني ببدائل ذا -47
عين. من واألربالثاألربعين واستخدام الطاقة كجزء من المشروعات التدليلية الموافق عليھا في االجتماعين السابع وا

معلومات . وقد أعدت الندوة تدريبية للموظفين المشاركين في برنامج استبدال تبريد المباني 26وفي الفلبين، تم تنظيم 
ل شرين األوتوبر/ ومواد التعليم والتواصل كجزء من أنشطة المشروع، وخصوصا األفالم التسجيلية بالفيديو. وفي أكت

عدت أھاء التمويل من البنك الدولي. وقد تناعمل إلعداد خطة الستدامة المشروع بعد  ، عقدت حلقة2016
 .كومةالحالمعنية في االستراتيجيات وأرسلت إلى السلطات 

 كفاءة استخدام الطاقة

المنافع ، أجريت دراسة حالة إليضاح إمكانية كفاءة استخدام الطاقة و2013في ديسمبر/كانون األول  -48
لمالية انى وزارة في مب والبيئية المحققة من استبدال أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربوناالقتصادية 

 المداخلة ة قبلالموجود في برازيليا وتمت في إطار خطة إزالة الكلوروفلوروكربون. وأجري تحليل الستھالك الطاق
د لطاقة. فقاھالك لة لم يسھم بدرجة كبيرة في تخفيض استوبعدھا. واتضح أن استبدال جھاز تبريد المباني بھذه الحا

ظام لنظر في نيتم اسكان من الممكن تحقيق كفاءة أفضل في استخدام الطاقة باستخدام نھج إعادة التشغيل الذي بموجبه 
ذلك ية وكلتھواوح االتبريد بأكمله، بما في ذلك أبراج التبريد، ومضخات المياه، والنظم الكھربائية والضوابط، ومر

زمة ھواء الاليف الوتطلبت نتائج دراسة الحالة ھذه تحليال اقتصاديا دقيقا، يشمألحمال تكي مرافق المباني األخرى.
لنحو المشار إليه (على ا 1668والمستخدمة، إذ أن مبنى المكتب الموجود في بوغوتا بلغ مؤشر التبريد اليومي لديه 

ة في ت كفاءللكسب من وفورات الطاقة من خالل تركيب أجھزة تبريد ذا سابقا) قد ال يتطلب ساعات تشغيل كافية
 استخدام الطاقة.

ي بريد مبانجھزة تأوفي كولومبيا، أجري العمل بعد ذلك لتقييم وفورات الطاقة المحققة من خالل استبدال ستة  -49
ميع جسجيل تلمية. وسيتم مرفق البيئة العاوتستخدم الكلوروفلوروكربون خارج مشروع الصندوق المتعدد األطراف 

ت . وقد بذللنتائجاونشر وتحليلھا البارامترات المتعلقة بظروف التشغيل، وكفاءة استخدام الطاقة واآلثار البيئية، 
ن ألاطعة نظرا كق بھا جھاز تبريد المباني المركب حديثا. غير أن النتائج لم يعترفطاقة محاولة لقياس كفاءة استخدام 

 .المثلى الظروف في ظلل الجھاز لم يكن يشغ

جھزة ھواء (أوزاري بشأن الطاقة على معايير استھالك الطاقة لبناء نظم تكييف ال قراروفي تايلند، نص  -50
 قرارلابريد، نص ة التتبريد المباني بالطرد المركزي) لكل من النظم الموجودة والتركيبات الجديدة. واعتمادا على قدر

سبة لجميع بالنكيلوواط/طن من غاز التبريد  0.9 – 0.8ال ينبغي أن يتجاوز الوزاري على أن استھالك الطاقة 
لنسبة للتركيبات با كيلوواط/طن من غاز التبريد 0.75 – 0.67، وتبريد المباني بالطرد المركزيجودة لاألجھزة المو

 تي تستخدمة الالحالي الجديدة. وينبغي اإلقرار بأن عتبة استھالك الطاقة المنصوص عليھا ألجھزة تبريد المباني
 ة.دام الطاقاستخ صارمة بالكافي للتحفيز على استبدالھا المبكر بمعدات أكثر كفاءة في نالكلوروفلوروكربون لم تك

بلدان اني في الريد المبلمعايير الحالية لكفاءة استخدام الطاقة بالنسبة ألجھزة تبإلى امحددة  إشاراتوال توجد  -51
يف ھواء جھزة تكيلتوسيم ألاالفلبين المعايير وبرامج التوسيم التالية: معيار الكفاءة وبرنامج لتقييم. ولدى ا قيداألخرى 
ومعيار  لكابحة؛ومعيار كفاءة استخدام الطاقة للمصابيح الفلورية ابرنامج توسيم للمبردات والمجمدات؛ والغرف؛ 

 اني.بريد المبتجھزة ألاستخدام الطاقة بالنسبة  لكفاءةلورية المدمجة. وال توجد معايير الكفاءة وتوسيم المصابيح الف



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9 
 
 

11 
 

 المسائل المتعلقة بالتمويل

ة آلية ماليتخدم كائد الذي يقدمه الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية قد اسوإن القرض بدون ف -52
مصادر  ال منمزج األمو ضافرمشروع استبدال أجھزة تبريد المباني في تايلند. وقد أظھر المشروع أن تفي تنفيذ 

الحترار نبعاثات اخفض اومختلفة يمكن أن يستخدم لتحقيق منافع بيئية عالمية تكاملية: إزالة المواد المستنفدة لألوزون 
ل سدد في خالأن ت العالمي. وأظھر المشروع أيضا أن االستثمارات في بدائل جديدة تحقق كفاءة استخدام الطاقة يمكن

ى ضئيل لى مستوب التصحيحات بعد األزمة في تايلند، فإن معدل الفائدة المتاح تجاريا ھبط إسنوات. وبسب 5أو  3
 تنافسيا. م يكنلمرفق البيئة العالمية والصندوق المتعدد األطراف  ححتى أن المعدل التفضيلي المقدم من خالل من

كفاءة بلنھوض لالمالية  اتاإلعان نظمخالل نفس الفترة، نجحت وزارة الطاقة في عرض العديد من  وعالوة على ذلك،
ت قل، وفتراأائدة استخدام الطاقة التي كانت أكثر جاذبية للقطاع الخاص. وفي إطار وزارة الطاقة، كانت أسعار الف

ديد الججھاز ليانات لتبريد المباني وتركيب مسجل البالقديمة لجھزة األالسداد أكثر طوال، ولم يكن ھناك شرط لتفكيك 
ل قبلذلك ق طراف أغلالصندوق المتعدد األبالمشاركة مع مرفق البيئة العالمية  الذي موله. والمشروع لمبانيلتبريد ا

 انكلوقت، اوبحلول ذلك مالك أجھزة التبريد.  جانب من نظرا لمحدودية استغالل القروضالموعد المقرر عام من 
 1.3ع إعادة ، مةتبقيجھازا لتبريد المباني المستھدفة قد استبدل، ولكن ھناك قدر كبير من األموال الم 24من بين  17

 األطراف. مليون دوالر أمريكي إلى الصندوق المتعدد 1.27مليون دوالر أمريكي إلى مرفق البيئة العالمية و

روعات ر. والمشعائد على اعتبارات االستثماالمعدل وقدمت الحوافز في المشروعات قيد البحث استنادا إلى  -53
ثل لمباني تمابريد التي اعتمدت في االجتماعين السابع واألربعين والثامن واألربعين قدمت حوافز إلى مالك أجھزة ت

ريد جھزة تبأجم االستثمارات في حمن تكلفة الشراء لجھاز تبريد جديد كضمان جزئي لفي المتوسط في المائة  20
لى خفض إھدف يباني التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة وال تحتوي على الكلوروفلوروكربون. وكان ھذا النھج الم

سنوات  5إلى  3فاعلية فترة سداد تمتد من والمتوقعة للمشروعات، مما يضمن  مباشر للكثير من المخاطر الحقيقية
 .نالتي تستخدم الكلوروفلوروكربو انيلمالك المباني الذين استبدلوا األجھزة القديمة لتبريد المب

البرازيل، ومليون دوالر أمريكي إلى كل من األرجنتين،  1وخصص الصندوق المتعدد األطراف مبلغا قدره  -54
ا إلى كوبا. وجميع دوالرا أمريكي 984,553دوالرا أمريكيا إلى األردن، و 735,556وكولومبيا، والفلبين والسودان، و

لبيئة رفق اما األرجنتين، واألردن والسودان، حصلت في النھاية على تمويل مشترك من ھذه المشروعات، فيما عد
عوبات ضت لصالعالمية. ونجحت كوبا في الحصول على تمويل مشترك من كندا واليوئنديبي واليونيدو، ولكنھا تعر

ي ھما فمسبب تأخرا شديدة في الحصول على تمويل مشترك من وكالة التنمية الفرنسية لمشروع السودان، الذي 
 التنفيذ، ولكن تم حل المشكلة في النھاية.

 التمويل المتعدد المصادر للمشروعات

ستبدال العالمي لبين كجزء من المشروع الفإن تصميم مشروعات كفاءة استخدام الطاقة لتبريد المياني في ال -55
ة راف، وآليد األطالمية والصندوق المتعدالتمويل من خالل مزيج من المنح من مرفق البيئة الع توقعتبريد المباني 

لكنه أتيح لمشروع؛ واية االتنمية النظيفة وموارد القطاع الخاص. ولم يقدم تمويل آلية التنمية النظيفة للمنتفعين في بد
 حققربون والتيد الكنبعاثات ثاني أكسافقط بعد االنتھاء من استبدال أجھزة تبريد المباني، وتم توليد الوفورات في 

الھا يتم استبدفية سإصدار ائتمانات خفض االنبعاثات. وھكذا، وكان متوقعا أن وحدات تبريد المباني اإلضا تممنھا، و
نظيفة لتنمية اللية اآباستخدام اإليرادات المولدة من ائتمانات الكربون. وكانت المفاوضات بشأن التمويل المشترك من 

 صعبة وطويلة للغاية.

المعتمد ات شراء خفض االنبعاثات ن الكاسد من الضروري إنھاء اتفاقوق الكربو، جعل س2012وفي عام  -56
مع المشترين المحتملين. وبناء عليه، أعيد بناء مشروع الفلبين، وإزالة مكون تمويل الكربون، والقرار الخاص بإعانة 

سرعة تنفيذ المشروع الذي أعيد  في المائة من تكلفة األعمال اإلضافية ألجھزة تبريد المباني مما سھل من 15نسبتھا 
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لوفاء من أجل ا، ورصد تخفيضات االنبعاثات والتحقق منھا، خط أساس الطاقةبناؤه (أي إزالة المتطلبات لقياس 
الة من حيث استخدام الطاقة فعوأدرج في برنامج االستبدال أجھزة تبريد المباني غير ال بمتطلبات آلية التنمية النظيفة).

 الھيدروكلوروفلوروكربون واألجھزة التي تستخدم الھيدروفلوروكربون.التي تستخدم 

لرصد اءات لوھناك أدلة تشير إلى أن تمويل الكربون أدى إلى عبء زائد على المشروعات التي لديھا إجر -57
 لتنفيذ قصيرةوالتحقق، والتي كانت غير جذابة لمالك أجھزة تبريد المباني. وعالوة على ذلك، وخالل الفترة ال

على  عتماداالفي المشروع، فإن أيا من مالك أجھزة تبريد المباني الذين تمت استشارتھم لم يعرب عن اھتمامه 
لحال يبدو أن اداد، وواعتبر معظم مالك أجھزة التبريد أن األمر كان معقدا ومليئا بمخاطر عدم الس اإلعانة األولية.
 اآلن ھو كذلك.

لتي ا شروعالم مكوناتني من مشاكل جعلت من التنفيذ أمرا صعبا. ووتصميم المشروع في الفلبين كان يعا -58
معتمدة  كانت مولت من مصادر مختلفة (أي مرفق البيئة العالمية، والصندوق المتعدد األطراف، وتمويل الكربون)

إيرادات بتمول  ، ونتيجة لذلك، فإن انھيار سوق الكربون لم يؤثر فقط على مكونات المشروع التيالبعضعلى بعضھا 
 تمويل الكربون بل أثر أيضا على المشروع ككل.

الل من خ خاصةوال ةموفي البرازيل، قام اليوئنديبي بتعزيز استثمارات كفاءة استخدام الطاقة في المباني العا -59
قيات مع التفااان الھدف من البرنامج تشجيع التآزر عبر الحصول على التمويل التجاري وشركات خدمات الطاقة. وك

ة، دام الطاقاستخ وتوكول مونتريال ليشمل مكون استبدال أجھزة تبريد المباني كعنصر في تعزيز كفاءة المباني فيبر
عدد ندوق المتن الصوبذلك يسھم في إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية. وباستخدام المليون دوالر أمريكي للتمويل م

ات شركات خدمرى، والدولي للتنمية، والبنوك األخ كالمية والبناألطراف، فإن التمويل المشترك من مرفق البيئة الع
لجھود الالزمة امليون دوالر أمريكي. وقد استغرقت  135الطاقة والمستخدمين النھائيين، كان متوقعا أن يصل إلى 

اجز وحشروع للحصول على التمويل المشترك والضمانات واالتفاقات الضرورية وقتا طويال جدا. وواجه تنفيذ الم
عدد المت عاتية وتأخيرات طويلة، مما أدى إلى انسحاب مكون استبدال أجھزة تبريد المباني مع حصة الصندوق

 ختفى خاللان قد األطراف للتمويل ألن األسطول المتوافر من أجھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربو
 ن.فلوروكربوكلوروھزة تبريد المباني التي تستخدم الھيدروھذا التأخير. وقرر اليوئنديبي األ يدخل في استبدال أج

ت ھذه وكانت تجربة تنفيذ المشروعات بالتمويل المشترك من عدة مصادر تجربة مختلطة. فبينما مثل -60
، لديھم ويلت التمآلياوالعاملين العالميين في مجال البيئة بين مختلف  أزرالمشروعات جھدا واضحا إلقرار أوجه الت

لتحديات ھذه ا وقد تراوحت التمويل.أيضا عن التعقيدات التي يمكن أن تنشأ عند إشراك العديد من شركاء فقد كشف 
 2008ي عام فالية ر األزمة المالتمويل، وانھيار سوق الكربون، وأثمن عدم القدرة على تنسيق توقيت الموافقات على 

عدد ندوق المتالص بجمتنافسة (مثل اإلبالغ المزدوج بموفي حالة مشروع تايلند، والترتيبات المؤسسية والتنفيذية ال
 بين.شروع الفلالة ماألطراف ومرفق البيئة العالمية)، والمشاكل الخاصة بمدى تناسب والتوافر التجاري للبدائل في ح

التمويل من الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية وبعض التمويل من  جفإن مزوبالتحديد،  -61
ثالثة في حالة مشروعي البرازيل والفلبين قد أثبت أنه مثير للتحديات. وكانت المشكلة في مرفق البيئة العالمية أطراف 

تتعلق بتحقيق التقارب بين فرص زيادة العمليات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة مع التمويل من الصندوق المتعدد 
االلتزام ببروتوكول مونتريال على المستوى العالمي. ومن األطراف وجدوله الزمني للتنمية، على أساس أھداف 

نافذة التمويل الستبدال أجھزة تبريد المباني التي تستخدم ر الصندوق المتعدد األطراف، فإن منظو
الذي اعتمدته األطراف في بروتوكول مونتريال في عام  XVI/13الكلوروفلوروكربون قد نشأت على أساس المقرر 

يواجھون اإلزالة المقررة  5، وكان مرتبطا بحقيقة أن مالك أجھزة تبريد المباني في بلدان المادة 2004
والواقع أن استبدال أجھزة تبريد المباني، حتى ببدائل ذات كفاءة في استخدام . 2010للكلوروفلوروكربون في عام 

سنوات بعد مقرر األطراف في بروتوكول مونتريال ال يمكن اعتباره رد فعل مالئم ومسؤول  10بعد حوالي الطاقة، 
 لھذا المقرر.
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م تمويل لتقدي وفيما يتعلق ببرامج تمويل الكربون بصفة عامة، فقد استغرق األمر بين ثالث إلى ست سنوات -62
 ع العالميمشروفي إطار ال مع آلية التنمية النظيفة فعلي في الماضي، وبالنظر إلى وضع السوق في وقت المفاوضات

ذلك، فإن لنتيجة وخفض االنبعاثات المعتمد كان متوقعا أن يكون بالغ االنخفاض. تبريد المباني، فإن العائد على ل
قت. وي ذلك الربون فلق حافزا سلبيا ألي مشروع إذا كان معتمدا على دخل من تمويل الكخإشراك آلية التنمية النظيفة 

دة النظر . وكان من الضروري إعا2004د انخفض سوق خفض االنبعاثات المعتمد إلى أدنى مستوى له منذ عام قو
ي يد المبانة لتبرإعادة النظر في بناء المشروع حتى يمكن استبدال أجھزة إضافيوفي االستراتيجية في توقيت مالئم 

 نفدة لألوزون.التي تستخدم الكلوروفلوروكربون وإزالة المواد المست

 لمخاطر فييمات اية للجداول الزمنية اإللزامية في بروتوكول مونتريال عند إجراء تقيووينبغي إعطاء األول -63
 سياق المشروعات التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف بالمشاركة مع مرفق البيئة العالمية.

ة ورعت الضرود. جدافترة إعداد طويلة  وقد أدى استخدام مصدرين مختلفين لألموال في مشروع تايلند إلى -64
. والتعقيد ماليين دوالر أمريكي 5ي ضمان في التمويل اإلجمالي الذي يقل عن إلى إدخال اتفاقي قروض واتفاق

فية قيدات إضالى تعاإلضافي الناتج عن إدارة مبلغي التمويل لم يعالج بشكل مالئم في مرحلة التصميم، وھو ما أدى إ
ل نفصل ما بشكع ورصده. ومثال ذلك أنه كان على الوسطاء الماليين والمؤسسات أن تبلغ تقاريرھفي تنفيذ المشرو
 ار مرتين.ن اإلنجعقدم تقريرا تدير ميزانيتين، وأن تأن  عملال ةقمنھا لمبلغ التمويل، وكان على فرعن استخدام كل 

را ة) نظطراف ومرفق البيئة العالميوكان من الصعب أيضا أن نوازن صرف القرضين (من الصندوق المتعدد األ
فلبين. د والظت مشاكل مماثلة في مشروعي الھنوحلالختالفات في المبالغ وتكاليف المشروعات لكل مشترك. وقد ل

 .المستقبل ات فيولذلك، فإن مصدرا واحدا للتمويل أو خليط أفضل من األموال ينبغي النظر فيه عند تصميم المشروع

لتبريد  لعالميوارد الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية في المشروع اوقد أدى الخلط بين م -65
لغ شأن المباسبة بل عن التقدم والمحانفصمع متطلبات اإلبالغ الم ،المباني أيضا إلى ھياكل وإجراءات تنفيذ ثقيلة

 الضئيلة نسبيا لتمويل المنح. وتحتاج ھذه اإلجراءات إلى الترشيد والتبسيط.

  سائل المتعلقة بالتنفيذالم

 التأخيرات في التنفيذ

قد نتين. وباستثناء المشروعات في البرازيل واألرج أنجزتفي الوقت الجاري، فإن جميع المشروعات قد  -66
 2018زيران نيو/حطلب االجتماع التاسع والسبعين من الوكاالت المنفذة أن تقدم تقارير إنجاز المشروعات بحلول يو

روعات بثالث . وبشكل متوسط، تأخر تنفيذ المش2018وإعادة أرصدة األموال في موعد أقصاه ديسمبر/كانون األول 
كثير ذي أخر الترك البتعقد تصميم التمويل المشا بعد الھدف المعتمد. وكان أحد الحواجز الرئيسية يرتبط بت تقريسنوا

 ن دوراتشأت في تحقيق التقارب بينالتي من المشروعات على نحو كبير. وعانت بعض المشروعات من الصعوبات 
من مرفق  موال. واستغرق وصول األلتمويل والتنفيذالمشروعات، واإلجراءات والجداول الزمنية بين مختلف شركاء ا

 كبيرة في أخيراتتإضافية مما ألدى إلى بعد الموافقة على المشروع. وقد لوحظت عوائق  البيئة العالمية حتى سنتين
 .(ألية التنمية النظيفة) من تمويل الكربون إيراداتكانت أيضا تستھدف تيار تلك المشروعات التي 

التأخيرات في تنفيذ المشروع في البرازيل تتعلق أساسا بضمان التمويل متعدد المصادر. وكانت المشاكل و -67
البلدان  التي احتاجتهستبدال تبريد المباني ھو الوقت العالمي الووفقا للبنك الدولي، كان سبب التأخير في بدء مشروع 

مرفق البيئة العالمية الستبدال أجھزة تبريد التخاذ قرار بشأن المخصصات وطلبھا بالعالقة إلى تغير المناخ في إطار 
رورية والتي استغرقت وقتا طويال: إعداد منھجية كفاءة أجھزة تبريد المباني في استخدام ضالمباني. ومن الخطوات ال

مشروع على المستوى القطري (بالتنسيق مع عدة والموافقة عليھا، وإعداد إطار ل الطاقة في إطار آلية التنمية النظيفة
جھات من بينھا الوكاالت المنفذة، والموردين والحكومة)، واستعراض المكون األول للمشروع العالمي لتبريد المباني 
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واإلفراج عنه من جانب مرفق البيئة العالمية للھند. وباإلضافة إلى ذلك، تالزم المكون األول للمشروع في الھند مع 
 المية.إعادة ھيكلة دورة المشروع في مرفق البيئة الع

اإلعراب  تقديم وتستغرق دورة استبدال أجھزة تبريد المباني عموما ستة أشھر على األقل إلى سنة واحدة من -68
قة ة، والوثيلفرعيعن االھتمام. وھناك نشاطان حرجان يستغرقان وقتا طويال، وھما: الموافقة على اتفاقات المنحة ا

ا، قتا إضافيوغرقت ة لدى مالك أجھزة تبريد المباني، والتي استت أن تراجعھا اإلدارات القانونيبالرسمية، التي وج
ي ت تشترى فيد كانجھزة تبريد المباني والتي كانت عملية مطولة ألن أجھزة التبرأوعملية الشراء والنقل الستبدال 

 من تلمعداا سليمالخارج وكانت لديھا أوقات تسليم. وزاد من حدة المشكلة في بعض الحاالت ازدحام الموانيء، مع ت
 الميناء إلى الموقع والتي أصبحت مشكلة رئيسية في التنفيذ.

فقدان االتصال  كان راجعا إلى 2012إلى عام  2006والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع في السودان من عام  -69
 فاتم استئند وق بين اليونيدو ووحدة األوزون الوطنية، ويفترض أن يكون ذلك بسبب التغيرات السياسية في البالد.

ص صالحية . وكان ھناك أيضا نزاع بين الوزارات بخصو2013االتصال وأرسلت بعثة من اليونيدو في أوائل عام 
 التعامل مع بروتوكول مونتريال، وھو ما تم توضيحه مؤخرا.

، نتيناألرج وكانت بعض التغييرات الرئيسية في اإلجراءات وتحديثھا عبر مختلف الوزارات واإلدارات في -70
ن علي. ونتج الدو بما في ذلك وزارة اإلنتاج، التي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشروع استبدال تبريد المباني مع البنك

لة في د مشكذلك تأخيرات في وضع إجراءات شفافة يمكن من خاللھا تنفيذ المشروع. كما أحدث التأخير أيضا وجو
ملية تبدالھا عي السأجھزة تبريد المبان سجيل. وكانت عملية تالجمركي واإلعفاء الضريبي للمعدات المستوردة فراجاإل

 مرحلةلمائة. وفي في ا 20بطيئة، وذلك بسبب رد فعل مالك أجھزة التبريد الذين كانوا غير متحمسين لإلعانة بنسبة 
 في المائة. 33، وافق البنك الدولي على رفع اإلعانة إلى ةالحق

 قن يتعللي سنتيبمساعدة ثنائية من كندا فقد واجه تأخيرا لمدة بلغت حواأما المشروع في كوبا الذي مّول  -71
 بعملية طويلة لنقل التنفيذ من كندا إلى اليوئنديبي.

اني بريد المبجھزة توقد أثبتت اتفاقات المنح الفرعية الموقعة مع المستخدمين النھائيين في القطاع الخاص أل -72
م تكن الزمة. ولونة الكولومبيا أنھا آلية جيدة تزود المستخدمين النھائيين بالمرالتي تستخدم الكلوروفلوروكربون في 

 ھذه اآللية مفيدة في التعامل مع المؤسسات العامة بسبب القيود اإلدارية.

 اختيار التكنولوجيا البديلة

سموحا مكان كغازات تبريد  123- أ والھيدروكلوروفلوروكربون134-إن استعمال كال الھيدروفلوروكربون -73
األوزون وقدرة  أ (صفر من قدرات استنفاد134-في مشروعات استبدال تبريد المباني. وقد اعتبر الھيدروفلوروكربون

ا تكنولوجي عيدا عنبالممكن االنتقال ، إذ أنه جعل من بريدغاز تبديال جيدا لمرتفعة على إحداث االحترار العالمي) 
أ يمكن أن 134- بوناستخدام الطاقة. واعتبر أن استعمال الھيدروفلوروكرالمواد المستنفدة لألوزون مع زيادة كفاءة 

عالوة لعالمي. ورار ايلقي الدعم من الصندوق المتعدد األطراف ألن المنافع تجاوزت كثيرا المساھمة السلبية في االحت
ئر فضت الخساخوقد  بكثير على ذلك، كانت األجھزة الجديدة لتبريد المباني التي تستخدم غاز التبريد ھذا أكثر صالبة

 التبريد كثيرا. في غاز

، 2007عام  والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو مواد تخضع للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وفي -74
ريد جھزة التبإن أف. ولذلك، الھيدروكلوروفلوروكربونية رر اجتماع األطراف أن يقّرب الجدول الزمني إلزالة الموادق

ة يدة ألجھزة المفالتي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يمكن أن تشترى، ونظرا ألن مدة الخدمالمستبدلة 
 ه األجھزة.أي عواقب مالية وشيكة على مالك ھذ ؤدي إلىسنة، فإن ھذا لن ي 25 – 20تبريد المباني ھي حوالي 
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ختاروا تكنولوجيا رى تقييمھا اجومعظم مالك أجھزة تبريد المباني في المشروعات التي  -75
ي التي تستخدم ، جرى استبدال عدد من أجھزة تبريد المبان2015أ. وفي الفلبين، قبل عام 134-الھيدروفلوروكربون

خدام الطاقة بأجھزة تبريد ذات كفاءة أكبر في است 123-والھيدروكلوروفلوروكربون 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
تعمال غاز . وتمشيا مع أھداف بروتوكول مونتريال، فإن اس123-ربونمع نفس غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروك

ية يير األھلي معافالتبريد الذي ال يحتوي على مواد مستنفدة لألوزون لألجھزة الجديدة لتبريد المباني كان مدرجا 
التبريد  تعمل بغاز التي في إطار المشروع المعاد ھيكلته. وأدى ذلك عدم تأھيل األجھزة الجديدة لتبريد المباني ةديدجال

نفيذ ھذا ت). وأثر 22- والھيدروكلوروفلوروكربون 123-الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروكلوروفلوروكربون (مثل
 يد المبانيك أجھزة تبرقائمة أجھزة تبريد المباني المقرر استبدالھا، مما استبعد بالفعل مالعلى  2015عام  المعيار في

 .123-قائم مع مورد أجھزة تبريد مباني بغاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونالذين كان لديھم عقد 

غير أن  كوبا. جھزة تبريد المباني التي تستخدم الكلوروفلوروكربون في مشروعوأضيف التحديث التعديلي أل -76
جذرية للحصول  أ يتطلب تغييرات134-التحديث التعديلي ألجھزة تبريد المباني إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

كية يكانيماجة إلى استبدال مواد التشحيم وتعديالت على أداء قريب من األصلي. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك ح
في المائة.  15 حتى 10، والتعديل التحديثي غير األمثل قد يؤدي إلى خفض في القدرة بما يصل إلى أخرى كھربائيةو

 حالةدا على الفي المائة من تكاليف االستبدال، واعتما 80 – 40لى ويمكن أن ترتفع تكاليف التعديل التحديثي إ
 ىإذا انطو ، إالبيرةرجة كبدتبريد المباني، فإن التعديل التحديثي قد ال يمد العمر االقتصادي للجھاز  ازلجھ ةالميكانيكي

تحديثي يل الكرة التعدالضاغط والمحرك. وھكذا، ولھذه األسباب الرئيسية، تخلت الحكومة عن فذلك على استبدال 
ريد قديمة لتبزة الألجھزة تبريد المباني على النحو المذكور في المشروع األصلي وقررت بدال من ذلك استبدال األجھ

 المباني.

 وإعادة تدوير غازات تبريد الكلوروفلوروكربون رداداست

اد الفعال للمو مشروعاتھا لالستخدام، أدرجت الوكاالت المنفذة تدابير في تصميم XVI/13واستجابة للمقرر  -77
ل في واجه مشاكت اأنھ في القطاع. غير الخدمة الحتياجاتمن أجھزة تبريد المباني لتلبية  المستنفدة لألوزون المستردة

السترداد لفة على ات مختالتنفيذ الفعلي لھذه التدابير. فالبدان التي لديھا مشروعات الستبدال تبريد المباني لھا قدرا
أن يمدد  ي يمكنذفي توفير غاز التبريد الكلوروفلوروكربون المسترد ال المحددةامل وعمن العادة التدوير، وھو وإ

 العمر التشغيلي ألجھزة تبريد المباني.

 ن عددا من، إذ أوكان الوضع في تايلند مرضيا السترداد وإعادة استخدام غازات التبريد الكلوروفلوروكربون -78
آلن. وكان ھناك احتى  2002التي تستخدم الكلوروفلوروكربون كانت موجودة في البلد منذ عام  أجھزة تبريد المباني

سب حبريد شرط بأن الموردين والمقاولين، الذين يمتلكون معدات السترداد وإعادة تدوير مناسبة لغازات الت
ASHRAE 15تطلب . وتفاقات المناسبةذا الشرط في االتمشاركة في المشروع. وقد أدرج ھ، ھم فقط المؤھلون لل

خصص أنه لم ي ر. غياإلدارة السليمة لعمليات االسترداد وإعادة التدوير لوجستيات وجھود إضافية من جانب المقاولين
كثر أي بوحدات لمبانالتبريد في إطار المشروع. وكان التمويل محدودا وموجھا إلى استبدال تبريد ا تمويل إلدارة غاز

زة ھا من أجھترداداقة. ونتيجة لذلك، كانت كمية غاز التبريد الكلوروفلوروكربون التي تم اسكفاءة في استخدام الط
قد تم استخدام جزء فقط في المائة تقريبا. و 70تبريد المباني المستبدلة أقل مما كان متوقعا، مع معدل استرداد بنسبة 

ريد التب مة اقتصادية. وبلغت كمية غازمن غاز التبريد المسترد. ومعظمه كان ملوثا للغاية ولم تكن له قي
 ھزة تبريد المبانيمائة فقط من الحمل التراكمي األولي ألجالفي  20الكلوروفلوروكربون المعاد استخدامه ما نسبته 

 تستخدم الكلوروفلوروكربون. يالت المستبدلة

لوروكربون غازات التبريد الكلوروفقدرات استنفاد األوزون من وتم استرداد ثالثين طنا من  -79
والھيدروكلوروفلوروكربون في عينة البلدان. وقد أنشئت مرافق استرداد وإصالح المواد المستنفدة لألوزون في 

كزا لجمع غازات التبريد وخمسة مرافق إلعادة رم 14األرجنتين، والبرازيل، وكوبا والفلبين. وفي كولومبيا، تم إنشاء 
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بالرغم من أن البلد ليس لديه معدات السترداد  لمرافق تدمير غازات التبريد توليد غازات التبريد، مع التنفيذ الجاري
. والمعلومات عن غازات التبريد المستردة والمعاد استخدامھا نادرة، وذلك أساسا بسبب 11-الكلوروفلوروكربون

مباني. وذكرت دراسة الحالة إعداد أجھزة تبريد المباني قد تم إزالتھا في ھذه البلدان عند وقت استبدال أجھزة تبريد ال
في كوبا أن الطلب على أنشطة االسترداد وإعادة التدوير كان عاليا، وأن االسترداد وإعادة االستخدام الفوري لغاز 

 التبريد ھذا، في الحاالت التي لم يكن ملوثا فيھا، كان من الممارسات المعتادة. ولكن لم تقدم بيانات محددة.

لح في المسترد والمستص 11-يبدو أن ھناك مخزون كافي من الكلوروفلوروكربونوحتى الوقت الحاضر،  -80
صالح المسترد في مركز اإل 11-كيلوغرام من الكلوروفلوروكربون 2,466األرجنتين. ويحتفظ بكمية قدرھا 

 560لي اي بحواحد لجھاز تبريد المبانستخدم ووبواسطة مختلف القائمين بالتركيب. وباإلضافة إلى ذلك، يحتفظ م
لمباني قام أن ممثل واحد من صانعي أجھزة تبريد اإلى ونظرا  المسترد. 12- كيلوغراما من الكلوروفلوروكربون

ة طن في السن 1.8ي ھي تبريد المبانالحالية لألجھزة لالمطلوبة بالنسبة  11- بتقدير أن الزيادة في الكلوروفلوروكربون
 قريبا. دالمستردة/المستصلحة ستتنف 11-كربونتقريبا، يبدو أن المخزونات من الكلوروفلورو

ي من غازات طن متر 31.45بكمية قدرھا  يحتفظ المقاولون الذين قاموا بعملية االستردادوفي الفلبين،  -81
، 12-نوكربوالتبريد المستردة التي تم جمعھا من األجھزة القديمة لتبريد المباني (بما في ذلك الكلوروفلور

خزين ھذه تأ)، ويتم 134-، والھيدروفلوروكربون123-، والھيدروكلوروفلوروكربون22- والھيدروكلوروفلوروكربون
 ھزة تبريدرفق أجمإما بواسطة الشركة التي جمعت غازات التبريد، أو مركز االسترداد، أو الكمية في الوقت الحاضر 

لمباني تعمل ا، حيث ما زال المستفيد لديه أجھزة تبريد 123- المباني، وخاصة في حالة الھيدروكلوروفلوروكربون
. وال 123-كلوروفلوروكربون، أو قد تحولت إلى أجھزة تبريد تعمل بالھيدرو123-على الھيدروكلوروفلوروكربون

اتوغراف لكروماالوحيد ال يعمل، إذ أن جھاز  صالحيوجد في الفلبين أي مرافق لتدمير غازات التبريد. ومركز اإل
طة ختنفيذ  الحصول على ذلك خاللفي الغازي ليس لديه معيار الختبارات غازات التبريد. ويأمل مكتب األوزون 

ات ت دراسزركين. ووفلوروكربونية. وال توجد مراكز أخرى إلعادة التدوير في الفلبإدارة إزالة المواد الھيدروكلور
 الحالة في الفلبين وكولومبيا على أن غازات التبريد المستردة يتم رصدھا وتنظيمھا.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -82

مشترك التمويل ال ن طريقعالمباني  تبريداإلحاطة علما بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9الوارد في الوثيقة 

إلى النتائج  لمستندةدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق، عند االقتضاء، الدروس المستفادة ا  (ب)
 مشترك.التمويل ال عن طريقالمباني  تبريدالرئيسية لتقييم مشروعات 
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 األول المرفق
 

  اختصاصات تقييم مشروعات  تبريد المباني بطريق التمويل المشترك

 خلفية

، 7وقدمت لالجتماع الثامن والستين 2012أجريت الدراسة النظرية عن تقييم مشروعات تبريد المباني عام  .1
المشروعات اإليضاحية الثمانية بغرض تحسين الفھم بالتقدم المحرز والصعوبات التي مازالت وأجرت تحليال لفعالية 

تواجه، ومختلف المزايا و/أو جوانب القصور في آليات التمويل المشترك، ونھج المشروعات لدى تنفيذ مشروعات 
 تبريد المباني.

حقق نتائج غير متساوية، وال يعمل في  وخلص التقرير الى أن نظام التحفيز المستخدم لدفع طبيق البدائل .2
جميع البلدان، وحيثما يعمل ال يتحرك بسرعة كافية. وأدرجت مجموعة كبيرة من اآلليات والترويجات والحوافز التي 
تستخدم في المشروعات اإليضاحية الثمانية. غير أن بدء ھذه المشروعات كان بطيئا وقت إعداد الدراسة النظرية ومن 

الغ عن التقدم محدودا وأرجأ المرحلة الثانية من التقييم الذي يتضمن زيارات ميدانية الى أن يصل ثم كان اإلب
المشروع الى مرحلة متقدمة من التنفيذ. وبعد مشاورات مع الوكاالت المنفذة خالل اجتماع التنسيق المشترك بين 

 أصبح مالئما. 1720، اتفق على أن تنظيم المرحلة الثانية من التقييم لعام 8الوكاالت

 أھداف التقييم

يتمثل الھدف من التقييم في جمع وتحليل المعلومات بھدف إيجاد رد على التساؤالت والقضايا التي جرى  .3
التأكيد عليھا في الدراسة النظرية وخاصة تلك التي تتعلق بعمل مختلف اآلليات المالية. وسيفحص التقييم المشروعات 

قييما عما إذا كانت تتوافر حوافز كافية لتحليل البدائل دون موارد الصندوق المتعدد اإليضاحية الحالية وستجري ت
األطراف، والمشكالت المتوقعة في بدائل غازات تبريد المباني للقطاع الخاص فضال عن القطاع العام في البلدان التي 

 يندر فيھا توافر األموال لبدائل غازات تبريد المباني.

ھا، ستشكل المرحلة الثانية من التقييم الدروس المستفادة التي سوف تسھم في وضع واستنادا الى نتائج .4
السياسات المستقبلية المتعلقة بحشد الموارد. وستغطي الزيارات الميدانية ستة بلدان لديھا مشروعات إيضاحية عن 

 تبريد المباني وستوجه األسئلة التالية:

 السياق الوطني لتبريد المباني

لد قاعدة بيانات/ حصر لجميع غازات تبريد المباني المتبقية المعتمدة على رابع ھل لدى الب  )أ(
فلوروكربون، قيد التشغيل؟ ما ھو السجل العمري لعمليات تبريد المباني التي لم يتم تحويلھا أو 

وع استبدالھا بعد؟ كم عدد عمليات تبريد المباني التي تم استبدالھا من المجموع منذ بداية تنفيذ المشر
 حتى اآلن وكم عدد الباقي منھا؟

ماھو الطلب المتبقي في البلد على عمليات تبريد المباني باالعتماد عى رابع فلوريد الكربون؟ وإذا   )ب(
 كان  ھناك طلبا واحد، فكيف ومتي يتوقع وقف ھذا الطلب؟ وكيف سيمكن تلبية ھذا الطلب المتبقي؟

 المجاورة. 5لدان المادة تأثير نجاح المشروعات اإلقليمية وفشلھا على ب  )ج(

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/10 and Add.1الوثيقة   7
 .2016سبتمبر/ أيلول  1 –أغسطس/ آب  31ل مونتريا   8
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 القضايا المؤسسية والتشريعية

ماھي المؤسسات التي تتسق عمليات استبدال غازات تبريد المباني (السياسات والتمويل) ھل  توجد   )أ(
استراتيجية وطنية إلزالة مشروعات تبريد المباني المعتمدة على رابع فلوريد الكربون؟ ھل توجد 

دفع عملية إزالة غازات تبريد المباني؟ وإن كانت اإلجابة بال، ما ھي األحكام التنظيمية المطلوبة ل
 األمور التي مازالت مطلوبة؟

ھل تختلف تصميمات المشروعات من حيث نھجھا عن تلك المشروعات الخاصة بالقطاعين العام   )ب(
والخاص؟ ھل يخص القطاع الخاص بعملية االستبدال دون مساعدة وإذا كان الرد بال؟ ھل بسبب 

 الخوف من تناقص إمدادات رابع فلوريد الكربون أو اھتمامات أخرى؟

ھل يشترك جميع أصحاب المصلحة (بما في ذلك الوزارات الحكومية) في عملية التحويل؟ ھل   )ج(
 ھناك آلية تنسيق أو اتصال، وإذا كان األمر كذلك سوف تعمل ھذه اآللية؟

مل طرق إدارتھا؟ وإذا لم تكن تعمل؟ ھل ھناك استراتيجية نشر، كيف يجري تخطيطھا وكيف تع  )د(
 ماھي األسباب؟

ما ھو الدور إن وجد الذي تضطلع به مختلف المشروعات اإليضاحية في تصميم وتنفيذ   )ه(
 استراتيجيات إزالة غازات تبريد المباني؛

اع الخاص/ العام؟ ھل توجد برامج للمسؤولية ھل توجد سياسات أو استراتيجيات خاصة بالقط  )و(
تعاونية تدفع إلى استبدال غازات تبريد المباني؟ ھل تتوافر أي حوافز خضراء تنفذ مع االجتماعية ال

 المشروعات (المباني الخضراء؟)؛

 ھل تضطلع معايير كفاءة الطاقة بدور فى تنفيذ تبريد المبانى بإإلعتماد على كلوروفلورو كربون؟  )ز(
 

 المتعلقة بالتمويلالقضايا 
  

 ھى الحواجز أو المعوقات التى ووجھت ؟كيف أختيرت طريقة التمويل؟ ما   )أ(
  

ھل ھناك تمويل مشترك أو يتوقع؟ وماذا كانت أو مازالت المشكالت المرتبطة بتنسيق المانحين فى   )ب(
 المعايير والجداول الزمنية واألولويات ، وكيف أمكن التغلب عليھا ؟  مواجھة

 
ولماذا كانت ضرورية ، ومع من  ما ھى اإلتفاقات التى كانت  أو مازالت ضرورية وأبرمت؟ ( (ج) 

 ،وماذا غطت؟)
  
(أى بواسطة اصحاب المبانى أو  ھل تمت عملية إستبدال غازات تبريد المبانى خارج المشروع ( د ) 

 المشغلين وإذا كان األمر كذلك لماذا؟)
  
ت التمويـل ما ھى تصـورات ووجھـات نظر أصحاب المبانـى بشـأن فعالية  مختلـف ترتيبـات أو آليا )  ھ(  

  ( مثل القروض الميسرة أو المنح أو األموال المتجددة)

 التنفيذ قضايا

ھل ھناك أثناء عمليات التحويل الجارية والبدائل الخاصة بغازات تبريد المباني أي عقبات ومعوقات   )أ(
 تؤدي الى تأخيرات كبيرة؟ وإذا كان األمر كذلك ماھي وھل تمت تسويتھا و ماذا عنھا اآلن؟
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ألسباب الرئيسية ألن يؤخر مشغلو تبريد المباني من القطاعين العام والخاص عملية ماھي ا  )ب(
 االستبدال؟ والى أي حد وكيفية ذلك، وھل تمت معالجتھا والتغلب عليھا؟

بالنسبة لغازات تبريد المباني التي تم إبدالھا حتى اآلن، ما ھي التكاليف الفعلية الستبدال غازات   )ج(
(بالمقارنة بالتوقعات) وكيف تمت تغطية ھذه التكاليف (من الذي سدد أي نصيب)، تبريد المباني 

 وما ھي التكنولوجيات البديلة التي استخدمت؟

ما ھي دور (أو الدور المحتمل في المستقبل) للوفورات في الطاقة في كل من تصميم المشروع   )د(
الجواب بالنفي، ھل تمثل  وتنفيذه؟ ھل يمكن استخدام شركات ومرافق خدمة الطاقة؟ إذا كان

 الوفورات في الطاقة قوة دفع كافية لعملية االستبدال؟

ھل ھناك أي غازات من رابع فلوريد الكربون استرجعت من مشروعات تبريد المباني؟ وھل ھناك   )ه(
أو سيكون ھناك، أي رصد لمواد فلوروالكربون المسترجعة؟ ھل توجد خطة للتعامل مع غازات 

 المسترجعة؟ (إعادة االستخدام التخلص أو التدمير؟) رابع فلوروالكربون

 اختيار بلدان دراسة الحالة

 تقترح البلدان التالية ألن تكون جزءا من عينة البلدان التي ستزورھا فرقة التقييم: .5

كوبا، الستكشاف تنفيذ المشروع في القطاع العام حيث ال يمثل تبريد المباني مسألة كمالية بل أمرا   )أ(
 ل المؤسسات والمختبرات والمستشفيات)؛ضروريا (مث

البرازيل وكولومبيا باعتبارھما من البلدان التي لديھا مشروعا عمليا الستبدال غازات تبريد المباني   )ب(
حيث قد يتوافر الكثير من الدروس اإلضافية التي قد تكتسب، وحيث تسود التوقعات بأن تعمل 

 ز عمليات االستبدال المبكرة؛المشروعات الجاري تنفيذھا كنموذج إقليمي وتحف

السودان باعتبارھا جزءا من مشروع إيضاحي استيراتيجي للتحويل المعجل لغازات تبريد المباني   )ج(
 المعتمدة على رابع فلوروالكربون في البلدان األفريقية حيث يحرز التقدم في التنيفذ؛

رية والمنح المؤسسية وقروض األرجنتين يوصفه بلدا يحصل على المدخالت المالية مثل المنح التجا  )د(
 تمويل الكربون. وسوف يتيح ذلك إجراء تقييم أكثر تفصيال لكفاءة ھذا النھج؛

 تايلند بوصفھا بلد يستفيد من الوفورات التي تحققت بفضل زيادة كفاءة استخدام الطاقة.  )ه(

 المنھجية

م بالموضوع، ويعمل سيجري استخدام فرقة من الخبراء االستشاريين استنادا الى خبراتھم ومعارفھ .6
بروتوكول مونتريال والصندوق المتعدد األطراف. وستتولى الفرقة تحليل الوثائق المتوافرة واالستنتاجات والتوصيات 
الناشئة عن الدراسة النظرية، وجمع المزيد من المعلومات عن الزيارات الميدانية. وسيجري حسب مقتضى الحال 

 ووحدة األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة.إجراء المناقشات مع موظفي األمانة 

وسيوجز تقرير تجميعي النتائج المستمدة من الدراسة النظرية وتقارير التقييم القطرية، وتشكل الدروس  .7
 .2017المستفادة والتوصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خالل االجتماع األخير من عام 

التقييم القطري وسيقوم رئيس الفرقة بالتعاون مع أعضاء الفرقة سيكون كل خبير مسؤوال عن توضيح تقرير  .8
اآلخرين بوضع مشروع التقرير التجميعي. وسيجري إشراك الوكاالت المنفذة في بعثات التقييم وفي توفير التعليقات 

  على التقارير.
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CHILLER DEMONSTRATION PROJECTS AND EVALUATION CASE STUDIES 

Demonstration chiller projects referred 
to in 2012 in desk study 

Article 5 countries covered 
by demonstration projects 

Case studies 

GLO/REF/47/DEM/265 Argentina, India, Jordan, 
Philippines 

Argentina, Jordan, Philippines  

COL/REF/47/DEM/65 Colombia Colombia 
CUB/REF/47/DEM/275- Cuba Cuba 
LAC/REF/47/DEM/36 Barbados, Dominican 

Republic, Jamaica, Trinidad 
and Tobago 

 

BRA/REF/47/DEM/275 Brazil Brazil 
AFR/REF/48/DEM/34, 35, 36 and 37 Cameroon, Egypt, Namibia, 

Nigeria, Senegal, Sudan 
Sudan 

EUR.REF.47.DEM.06 Croatia, Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, 
Montenegro, Romania, Serbia 

 

SYR/REF/47/DEM/93  Bahrain, Syrian Arab Republic  
Early chiller project 
THA/REF/26/INV/104 Thailand Thailand 
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