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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
 
  

  ريدخدمة التبفي قطاع دراسة نظرية عن تقييم عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  

  خلفية

د  على التاسع والسبعين، اجتماعھااللجنة التنفيذية، في  وافقت  -1 إدراج الدراسة النظرية لتقييم قطاع خدمة التبري
  ).6/79المقرر ( ھذا التقييم(ب)، واختصاصات  7/77عمال بالمقرر  2017في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

  المنھجية

ة   -2 ي إزال رز ف ّدم المح ة التق ة النظري ل الدراس ي تحلّ روعات الت ي المش ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
ى  ز عل د. وترّك ة التبري ي قطاع خدم دد األطراف ف ا الصندوق المتع ددة ضمن خطط قطيمّولھ ھام أنشطة مح اع إس

د لحدّ في االخدمة  ة الناشئة عن إدخال الب ی الخدم أثير عل ة، والت درة الائل ذات من المواد الھيدروکلوروفلوروکربوني ق
داث ل إح ة ع ي  المنفخض ديات الت اء، والتح د االقتض المي عن رار الع ااالحت تم مواجھتھ ر ت ذ المش الل تنفي  وع.خ

ذا القطاع. مماثلة فيالنشطة األمساعدة دروساً من ھذه المشاريع لويستخلص التقييم  اة قوم المستقبل في ھ ودع مراع  ي
ة ال لة الدراس ون ذات ص ن أن تك ي يمك ة الت ايا المحتمل د القض تحاول تحدي ا س ة، فإنھ دريمكتبي الخفض الت جي ب
  لھيدروفلوروكربون.ل

ت   -3 ة درس ة النظري روعاتالدراس دان ذات  مش ي البل د ف ة التبري اع خدم ي قط ارة ف م مخت تھالك حج االس
ة  ومنفذة من قبلفي مناطق جغرافية مختلفة  1حجم االستھالك المنخفض، بلدان غير ذاتالمنخفض وال الوكاالت الثنائي

ة  الدراسةتناول وت وجميع الوكاالت المنفذة. ائق المتعلق أسئلة التقييم الواردة في االختصاصات، من خالل دراسة الوث

                                                 
في الدراسة ھي: بوركينا فاسو، وجيبوتي، وغانا، ونيجيريا، والسنغال في المنطقة األفريقية؛ والبحرين، والكويت، والمملكة إن البلدان المشمولة  1
دئ؛ المحيط الھاة آسيا ووكمبوديا، والصين، وفيجي، وجمھورية إيران اإلسالمية، وملديف من آسيا ومنطق عربية السعودية من منطقة الشرق األوسط؛ال

، يناداي، وغرل، وشيلوأرمينيا، والبوسنة والھرسك، وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من منطقة أوروبا الشرقية؛ واألرجنتين، والبرازي
ر مارشال، رشال وجزويتم جمع جزر كوك، وكيريباس، وجزر ما والمكسيك، وبيرو، وأوروغواي من منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

ن يسمى ببلدا احد لماووواليات ميكرونيزيا الموحدة، وناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو وفانواتو في إطار مشروع 
  جزر المحيط الھادئ.
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روع ات  2بالمش ل مقترح روعاتمث ة، فضالً  المش ارير المرحلي ن  والتق ترجعةع ات المس ة  المعلوم ن أمان واردة م ال
    .الصندوق وموظفي الوكاالت المنفذة

  نطاق الوثيقة

رض   -4 ة؛تع ة النظري ن الدراس ة م ية المستخلص دروس الرئيس تنتاجات وال ة االس ذه الوثيق ن و ھ ل م ائج ك نت
ي:  ة، وھ ات الدراس ي اختصاص ددة ف ئلة المح ددة واألس ائل المح ة بالمس ائل المتعلق رالمس ذ واألط ية ا التنفي لسياس

ة؛و ة والتنظيمي واء  القانوني دواحت ازات التبري الح)؛ غ دوير واالستص ادة الت ترداد وإع ائل و (االس ةاالمس  لمتعلق
   .يةوتوص واالستدامة؛ بالتمويل؛ المتعلقةالمسائل و علومات؛ونشر الم والتوعية تدريب؛وال بالتكنولوجيا؛

  تحتوي الوثيقة أيضاً على المرفقات التالية:  -5

  اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم قطاع خدمة التبريد  المرفق األول

ادة   المرفق الثاني دان الم ي بل ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم ة  5اس ي الدراس ا ف تم النظر فيھ ي ي الت
  النظرية

  أسباب التأخير  المرفق الثالث

  الدروس المستفادة  المرفق الرابع

ا   المرفق الخامس ة عليھ المشروعات اإليضاحية التي تؤثر في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء (التي تمت الموافق
  بعد االجتماع الرابع والسبعين) 

  مستفادةاالستنتاجات والدروس ال

واع  -6 د  إن أن ة التبري اع خدم ذھا لقط اري تنفي طة الج فاألنش واد  وتكيي ة الم ط إدارة إزال من خط واء ض الھ
ة  ابھةالھيدروکلوروفلوروکربوني داً  مش ا لج ذ  بطبيعتھ ي تنف ك الت منتل ة  ض ة النھائي ط إدارة اإلزال خط

تنفدة الوطنية، وھي: خفض الطلب علی المواوخطط اإلزالة ) النھائيةزالة اإل(خطط إدارة  للكلوروفلوروكربون د المس
د وخفضورصد  لألوزون، من خالل برامج تدريبية للفنيين والمبادرات األخرى ذات الصلة؛ واد ال توري تنفدة الم مس

دريب واالستيراد / التصدير  وحصص لألوزون مع تراخيص اركت ة أمور أخرى، موظفي الجم ومساعدة  ؛في جمل
 .رىأمور أخ لةفي جمبير داعمة مثل التدابير التشريعية والتنظيمية اإلضافية والتوعية العامة، من خالل تدا الجھود

ل   -7 ذا القبي ادرات من ھ م تنظيم مب بما أنه تمت الموافقة على األنشطة األولى من إزالة الكلوروفلوروكربون، ت
د بشكلظمة من شبكةولذلك، ھناك اآلن  لة.تعاوني بين العديد من أصحاب المصلحة المعنيين بھذه المسأبمثابة جھد   جي

ً  ال تزال تلعب دوراً  ة. رئيسيا واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ة الم رز ، اومن بينھ في تنفيذ خطط إدارة إزال دتب ارس م
ا ي وجمعي دريب التقن ركاء االالت أكثر الش د ك ي التبري ً ت فني تخداما تراتيجيين اس ارة س رف التج ا غ ناعة و، تليھ الص

  .مات غير الحكوميةوالمنظ

ائج   -8 ذ خططکانت نت ی اآلن، حيث أن حاالت  تنفي ة حت ة إيجابي واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ة الم إدارة إزال
ة  واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ّكلتعدم االمتثال لتدابير مراقبة استھالك الم ة فقط من  2.8 ش دان الفي المائ ي بل الت

ملتھا  دان ش م البل ادت معظ ة، وأف رالدراس ل بكثي تھالك اق تويات اس ن مس د األقصی ع ن الح ب م روض بموج  المف
واد  4,342بروتوکول مونتريال، مما أدى إلی وفورات صافية تبلغ  تنفاد األوزون من استھالك الم طن من قدرات اس

                                                 
كان ه الحاالت، إن مستوى التفصيل الذي توفّره المستندات التي تم االطالع عليھا يختلف بشكل كبير وأحياناً قد تتأثر نتائج التحليل جراء ذلك. وفي ھذ 2

ومات كن ھناك معلتوفي بعض الحاالت، لم  التفاصيل.في  نقصتفسير مع األخذ في االعتبار التحذير من أنه قد يكون مجرد  ھناك محاولة إلعطاء
ھذا  لدراسة، فإناية لھذه وأحد الطرق لحل ھذه المشكلة ھو االتصال بالبلدان نفسھا، ولكن بالنظر إلى القيود الزمن إلجراء أي تحليل على اإلطالق.

  .إمكانياتھا خارجاإلجراء كان 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 
 

 

3 
 

ام  ي ع ة ف تنفاد األ 4,780و  2013الھيدروکلوروفلوروکربوني درات اس ن ق ن م تھالك ط ن اس وزون م
  . 2015 الھيدروکلوروفلوروکربون في عام

رصد استھالك في ما يتعلق ب في بعض البلدان إلى الحاجة إلى تقديم مساعدة أكثر تركيزاً  اإلبالغسجل يشير   -9
ً  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  تقبلية واإلبالغ عنھا، وھي مسألة قد تؤثر أيضا ل تحويشير  .على المساعي المس لي

لبات تبسيط متط ويتمثل أحد الحلول في بالضرورة. ت مفيدةليس التي التقارير إلى أنه قد يكون ھناك فائض في البيانات
ات  ااإلبالغ المنتظمة والقيام بجھود محددة لجمع البيانات في قاعدة بيان ر اإل يمكن االطالع عليھ طلب ويت نترنت.عب

 ً دما ر تق ا أكث نھج تخطيط ذا ال ي الوقت المناسبلالحتي ھ ائج ف ى نت ات من أجل التوصل إل ه اجات من المعلوم ، ولكن
  .وفعالية من حيث التكلفة في المستقبل سيشكل بالتأكيد األساس لنظام إبالغ أكثر شموالً 

ة من   -10 تغرق العملي دةتس ريعھا تصميم أي الئحة جدي ى تش نوات. إل ع س ى أرب ين ثالث إل ا ب ع حدوث  م ولمن
ة نكسات في أي جد ه لعملي ريعات التش وضعول زمني للتنفيذ، يجب أن يكون ھناك انقضاء واقعي للوقت المسموح ب

ً  ھذه.ك دما ر تق وائح. ويمكن أن يقترن ذلك بتخطيط أكث ً  لل ة من ومن الجدير أيضا ة التوعي ز  النظر في قيم أجل تعزي
  .األھمية السياسية للوائح قيد التطوير، ومن ثم إعطاء األولوية لعملية التشريع

د كان   -11 ة التبري ة لقطاع خدم واء  وتكييفخفض انبعاثات غازات التبريد في صميم کل المساعدات المقدم الھ
روتصبح أنشطة خفض االن مدونات الممارسات الجيدة.أحد األھداف الرئيسية لبرامج التدريب و ألنه نظراً  ات أكث  بعاث

لتوجه نحو أكبر من غازات التبريد، وھذا ھو األساس المنطقي وراء ا شحنأھمية بالنسبة للمعدات التي تحتوي على 
ر ت السوبحالمذات المعدالت األكبر لتسريبات غازات التبريد والنفايات (مثل  االستھالكية لقطاعاتلمبادرات محددة 

  ). ماركت

لالشتعال يرتكز أكثر أن الموقف من مسائل السالمة المتعلقة بالمعدات القائمة على غازات التبريد القابلة يبدو   -12
ور أخرى. ين أم ن ب د، م د البل ة أو تقالي واق األجنبي ى األس د عل اد البل ى اعتم وفي عل ي ت ه ينبغ دو أن د مويب ن ر المزي

ة لالشتعال فيھا يبدو في البلدان التيالمساعدة  د القابل ً  أن اإلطار التنظيمي الستخدام غازات التبري ا ا يحول م، متخلف م
 ً   .ھذه البدائلمثل الستخدام  دون وجود بيئة أكثر أمانا

روعات   - 13 ن للمش ً يمك ا تغرق وقت احية أن تس ويالً  اإليض ار  ط ي اآلث ي لجن ل الرئيس ائج، والعام داث نت إلح
 ع.از المشروباقي القطاع سيكمن في جھود نشر نتائجھا، التي ال يمكن أن تحدث إال عند إنج المضاعفة المرغوبة على

 ً ً  واعتماداً  ويتطلب ذلك تخطيطا   .لھذا النوع من المشاريع أكثر تقدما

ذيبدو   - 14 ى أن تنفي ان تشير إل دان في أغلب األحي ا البل ي أبلغت عنھ أخيرات الت ة  أن أسباب الت خطة إدارة إزال
رربونية سيستفيد من ھيكل المواد الھيدروكلوروفلوروك ً  أكث ا تقاللية وثبات رة وحدات إدا/ لوحدات األوزون الوطنيةاس

ة / وحدات إدارةمساعدة أكثر تركيزاً إلى  ومن المشروع من حكوماتھا المركزية، المشروع  وحدات األوزون الوطني
ن الئل على أدوھناك  يلية للمشروعات الممولة في إطار الصندوق المتعدد األطراف.بشأن االحتياجات اإلدارية والتشغ

ة ركت دون مربدء المساعدة المقدمة من الصندوق المتعدد األطراف، وأنه إذا ما توتعود لھذه المسائل طويلة األمد  اقب
  .في المستقبل إزالة الھيدروفلوروكربونفستظل تؤثر على جھود 

  س الرئيسية المستفادة في ما يتعلق بالمسائل المؤسسية ما يلي:تضمنت الدرو  - 15

ّدة د تستغرق عالحاجة إلى تنفيذ مبكر ألنشطة التوعية والتدريب بما أن التغييرات في وعي الفنيين وسلوكھم ق  )أ(
 سنوات؛

ى    )ب( ة؛الحاجة إل ات الخارجي ع المنظم اون م ة للتع دة من اإلدارة العام ى وال تبسيط االحتياجات المعق حاجة إل
ة الوطن د بممعالجة الحواجز التي تحول دون مشاركة المؤسسات اإلقليمي ة في المناقصات والتعاق ا ال ا أي نھ

 الحصول على إذن مسبق من الوكاالت الوطنية؛و، تتمتع بأي خبرة ذات صلة
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دوحدة إدارة المشروع والسلطات األخرى فتقوية الجسور بين وحدة األوزون الوطنية/ أھمية   )ج( من أجل  ي البل
ة؛ واد الھيدروکلوروفلوروکربوني را تحسين تنفيذ خطة إدارة إزالة الم ی ضمان وجود خب ينء والحاجة إل  فني

 لي؛المح الحكموحدة إدارة المشروع بسبب محدودية قدرات مؤسسات حليين لدعم وحدة األوزون الوطنية/م
 

ى يذ بالنظر إلت الحكومة المركزية، للتعجيل بالتنفما يتعلق بسلطا إلى تمكين وحدة إدارة المشروع فيالحاجة   )د(
 بطء المؤسسات الحكومية؛

 
ة   )ه( ة المتعلق ذ أنشطة التوعي م لتنفي ى النحو المالئ ى معالجة كل جمھور مستھدف عل ائلالحاجة إل واد  بمس الم

 و ؛جل ضمان التأثيرالمستنفدة لألوزون، من أ
 

  .في المؤسسات الشريكة على تنفيذ خطط اإلزالةمسؤولية تغييرات المتكررة للالمترتبة للاآلثار   )و(

  :باستدامة األنشطة على المدى الطويل ما يلي في ما يتعلقالدروس الرئيسية المستفادة تضمنت   -16

اة الخصالحاجة   )أ( دريب، مع مراع رامج الت ائص أھمية إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في تصميم وتنفيذ ب
 المستھدف والبلد نفسه؛واالحتياجات المحددة للجمھور 

درعن طريق إدراج وحدات التدريب في استدامة برامج التدريب لموظفي الجمارك    )ب( اھج مؤسسات الت يب من
 ؛)ل التدريب إلى وحدة للتعلم اإللكترونيالجمركي (في بعض البلدان تحوّ 

دريب   )ج( م ت ذ نظ ی تنفي ارك عل وظفي الجم ادراتم ص واردات/ص راخيص وحح واد ال ت م
 کحافز لضمان االستدامة؛روفلوروکربونية الھيدروکلو

 
ي ععن طريق ضمان تعديل  استدامة البرامج التدريبية لفنيي الخدمة  )د( ى النحو مناھج مؤسسات التدريب التقن ل

ھادات  ق وضع مخططات إلصدار الش دريب، وعن طري ذا الت ع ھ م م ينالمالئ ة  للفني ارة مرغوب تصبح ش
 و ؛ھاالحصول علي و / أو ورشة عمل أي فنييھا التي يرغب ف العالي الجودةذات  خدمةلل
 

  .على نطاق واسع إصدار الشھادات،من عملية  مدونات الممارسات الرسمية التي تصبح جزءاً اعتماد   )ه(

  تضمنت الدروس الرئيسية المستفادة في ما يتعلق بالتكتنولوجيات البديلة ما يلي:  -17

 المحلية إلزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية؛ المبتكرةتشجيع الحلول لالرئيسي الجانب   )أ(
 

راً    )ب( يعن القطاع  الحاجة إلى اعتبار أن قطاع التبريد التجاري الفرعي يختلف كثي شاء شبكات ، وأن إنالمنزل
 بكثير؛ أكثر تعقيداً  ھو تعاون في ھذا القطاع

 
اي مناولةأھمية دعم التدريب على    )ج( وائح والمع ة لالشتعال أو السامة والل د القابل  ة؛ير ذات الصلغازات التبري

اد رة لزي نھج المبتك ةوال ي الخدم تخدمين وفني المة المس المة صارمة لعمل ؛ة س م س اد نظ ات وضمان اعتم ي
 اإلنتاج؛

 
 المدربين على بدائل جديدة؛ من ذوي المھاراتتوفر الفنيين عدم   )د(

 
دات  األولي؛ تكاليف االستثمارارتفاع   )ه( ليم المع ً ووالتحديات في تحديد الموردين القادرين على تس ا وازم وفق  الل

 للمواصفات؛ و
 

  واء.تكييف الھ لقطاعتحديد البدائل المناسبة للبلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية، وال سيما بالنسبة   )و(

  الدروس اإليجابية المستفادة:  -18
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 لمدارس؛امناھج يبي من خالل إدماج البرنامج في للبرنامج التدر االستدامة الطويلة األجلضمان   )أ(
 

ً تّوفر    )ب(  ؛دويرھالمخطط استرداد غازات التبريد وإعادة تللتنفيذ الناجح  التشريعات المعمول بھا شروطا
 

ةغازات التبريد  تقلّلجانب المواد المستنفدة لألوزون، إلى    )ج( ي  الھيدروفلوروكربوني تتم يالت ادة  ردادھااس وإع
 و ؛إلى أدنى حدتأثير المناخ  من تدويرھا

 
د إّن   )د( ً ھي خسائر غازات التبري ا ة و أساس دات القديم ة يمكن لمن المع ة والصيانة المنتظم وتجنب  لتقليلخدم

 .خسائر غازات التبريد من ھذه النظم

ر  ناتجةأن ترکز دراسة ميدانية يمكن   -19 غ عن األسباب األکث ي تبل دان الت ی البل راً عل أخيرات المؤسسية  ذك للت
ة واإلجرائية في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية، من أجل تحسين فھم األسباب ديم و الكامن تق

ا و وشيلي وسة والھرسك والبرازيل وبوركينا فاويمكن أن تكون ھذه البلدان: البحرين والبوسن مساعدة أکثر فعالية. غان
ن أن ويمك بيا.ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والمكسيك ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وصروالكويت وجمھور

دميكون الحصول على تفاصيل المشاريع اإليضاحية  ق خط األق ة، تحقي ام في دراسة ميداني ر لالھتم يمكن و آخر مثي
ً القيام    .للبلدان المذكورة أعاله بذلك أيضا

 .كل مسألة من المسائل المحددة واألسئلة المحددة في اختصاصات الدراسةأدناه نتائج ترد   -20

  المسائل المتعلقة بالتنفيذ

  :في العينة، دون استثناء، األنشطة التاليةنفّذت جميع البلدان   -21

 ؛تراخيص وحصص استيراد أو تصدير المعدات التي تحتوي على الھيدروکلوروفلوروکربون  )أ(
 

وافز    )ب( دات الح تيراد المع ريبية الس ازاتالض ى غ ة عل ى إح القائم ة عل درة المنخفض د ذات الق داث التبري
 ؛االحترار العالمي

 
االمساعدة التقنية لقطاع خدمة التبريد، مع برامج تدريبية للفنيين باعتبارھم الحامل ابرامج    )ج( عدة لرئيسي للمس

 في خفض الطلب علی المواد المستنفدة لألوزون؛
 

ة واردات/برامج   )د( ألوزون، مع المساعدة التقنية لمراقب تنفدة ل واد المس راخيص نظمصادرات الم ص وحص ت
 دة لألوزون؛المواد المستنف توريدالصادرات والتدريب الجمركي باعتبارھا أھم المبادرات للحد من الواردات/

 
 .ور أخرىعامة، من بين أمالداعمة مثل التدابير التشريعية والتنظيمية اإلضافية والتوعية الاإلجراءات   )ه(

 

  :لمراقبة الطلب على المواد المستنفدة لألوزون ما يلي التدابير األخرى المتخذة عادةً شملت   -22

 ؛إصدار الشھادات لفنيي التبريد بعد التدريب  )أ(
 

 وضع مدّونات للممارسات الجيّدة لخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء؛  )ب(
 

 و ؛تدويرھاالسترداد غازات التبريد وإعادة  مخططاتوضع   )ج(
 

 .أخرى أمورمراکز الستصالح غازات التبريد، من بين إنشاء   )د(
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ادرات تختلف   -23 ذه المب كھ ع ذل ً ل م ا د وفق ل بل د. ك ددة للبل ابقة والخصائص المح ادرات الس ة تطور المب  لدرج
 ً داً  مشروعاتمبتكرة (بما في ذلك  واتخذت بلدان كثيرة نھجا ة ج ا الفردي  و احتياجاتأ إيضاحية) تستجيب الحتياجاتھ

  :على سبيل المثال .للھيدروكلوروفلوروكربونالقطاعات المستھلكة 

 معايير لمحالت السوبر ماركت ونوع محدد من المعدات"؛التدريب وال"البرازيل:   )أ(
 

 قوارب الصيد"ل التعديل التحديثيبرنامج فيجي:    )ب(
 

 صناعي"؛لقطاع تبريد وتكييف الھواء السكني والتجاري والالنھائيين  المستخدمينبرنامج حوافز غانا: "   )ج(
 

ة   )د( امج جمھوري المية: "برن ران اإلس ديثي إي ديل التح امج قلالتع ي، و "برن ي فيج يد" ف جيعوارب الص  تش
 ؛"السوبر ماركت الخالية من التسرب تجھيزات

 
ديف:   )ه( ة ع"مل درة المنخفض دائل ذات الق احي للب روع إيض ن مش ة م المي الخالي رار الع داث االحت ى إح ل

  ؛"في التبريد في قطاع مصائد األسماكالھيدروكلوروفلوروكربون 
 

ة المكسيك:   )و( املي الإزال دروکلوروفلوروکربون ع دروکلوروفلور141-تنظيف الھي  في 22-وکربونب و الھي
اج اإلنيجيريا: "مشروع إيضاحي لمرفق  قطاع خدمة التبريد"؛ ي لنت وادالمحل نالھيد لم ة م درجة  روكربوني

 "؛ وغازات التبريد
 

واي:   )ز( دائل ذات "أوروغ ى الب ة عل دات القائم تخدام المع ة الس تريات العام تدام للمش امج مس درة اوضع برن لق
  ".المنخفضة على إحداث االحترار العالمي

رر   -24 اع األطراف، وال XXI/9جاءت العديد من ھذه الجھود نتيجة المق رر الصادر عن اجتم ذي  50/74مق ال
 ً   .عام لبيئية بوجهاااللتزام والشواغل الحقيقية للبلدان إزاء االحترار العالمي والمسائل نتيجة  أعقب ذلك، ولكن أيضا

ة االستھالك في حتى اآلننتائج ھذه المبادرات إيجابية كانت   -25 دابير مراقب ال لت ، حيث كانت حاالت عدم االمتث
ذه الدراسة، ھالتي شملتھا في المائة) في عينة من البلدان  2.8أو  واحد فضة جدا (فقطإطار بروتوكول مونتريال منخ

ر من الحدّ  تقد أبلغ ومعظم البلدان ال.  األقصىعن استھالك أقل بكثي ذي يفرضه بروتوكول مونتري ير سجل ويش ال
ً  التي شملتھا بلدانالاإلبالغ الخاص ب زاً  الدراسة أيضا ر تركي ديم مساعدة أكث ى تق ى الحاجة إل بع إل دانل ل  ض البل (مث

  .ھاواإلبالغ عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةما يتعلق برصد استھالك  بلدان جزر المحيط الھادئ) في

  المساھمة في االنتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي

نخفض في خططالرئيسية في االنتقال إلی البدائل ذات  المساھمةتمثّلت   -26 المي م رار ع  القدرة على إحداث احت
لمي ث احترار عاعلى إحدا القدرةفي الترکيز علی إدراج البدائل ذات  ،إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية

ً إي المائة من البلدان وساھم ف 100 حواليھذا الجھد  شملوقد  في برامج التدريب لفنيي التبريد.منخفض  راً  سھاما  كبي
ابلة لالشتعال البدائل القبما يتعلق  في تبديد المواقف السلبية واالفتقار إلى معرفة كيفية استخدام ھذه البدائل، ال سيما في

نخذات القدرة  غازات التبريدوشملت جميع برامج التدريب للفنيين  ة.والسام المي م كجزء فض على إحداث احترار ع
االمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن بدائل  دونيا اليوغوسالفية الس ة مق ا وجمھوري تثناء أرميني د ي، باس رجع بقة (وق

دان في المائة من 50، فإن كذلك ذلك إلى إغفال غير مقصود في اإلبالغ. دأت البل وائ ب ى وضع ل ايير العمل عل ح ومع
  .تعال والسامةوطنية الستخدام غازات التبريد القابلة لالش

  لھيدروفلوروكربونالخفض التدريجي لالمساھمة في 

ل إّن   -27 دائل ذات ك جيع الب ى تش ي إل د يرم درة جھ نخفضالق المي م رار ع داث احت ى إح واد  عل للم
ة لتشجيععلى إلغاء  دروكلوروفلوروكربونية ينطوي صراحةً الھي واد الھيدروفلوروكربوني واد  الم تقبلية للم دائل مس كب

دابير  ة الضارة وت ا البيئي دة بسبب آثارھ الھيدروكلوروفلوروكربونية وكقرار تجاري حكيم عند اختيار أي معدات جدي
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واد.ل المراقبة الوشيكة ذه الم بط صريح الستخدام  ھ اك مث ال، ھن ى سبيل المث ةفعل واد الھيدروفلوروكربوني ديل  الم كب
ا.ينالنھائي ينفي برنامج "حوافز المستخدم وكربونيةدروكلوروفلورالھيللمواد  ك، يمكن أن  وعالوةً  " في غان ى ذل عل

 ً ةعديدة من غازات التبريد بما في ذلك  تشمل جھود إعادة التدوير أنواعا ا  المواد الھيدروفلوروكربوني ي أبلغت عنھ الت
المواد لمعدات القائمة على التعديل التحديثي ل جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وشملت بعض المبادرات تحديداً 

  على إحداث احترار عالمي منخفض.إلى البدائل ذات القدرة  الھيدروفلوروكربونية

  أصحاب المصلحة 

ً  ھناك  -28 زال تلعب دوراً جيداً منظمة  شبكة حاليا ً  من أصحاب المصلحة ال ت يا ة  رئيس ذ خطط إدارة إزال في تنفي
ة. واد الھيدروکلوروفلوروکربوني ا الم ن بينھ ّكل ، وم اتش ي وجمعي دريب التقن دارس الت د شم ي التبري ركاء ت فني

 تبريدغرف الصناعات ذات الصلة وغرف مستوردي المعدات وغازات ال، تليھا غرف التجارة ورئيسيينستراتيجيين ا
  .والمنظمات غير الحكومية

ا. تضطلع  -29 دور محدد حسب اختصاصاتھا ومجاالت عملھ ة ب ال، كل من ھذه الجھات الفاعل ی سبيل المث  عل
ة وزون الومن األفرقة أو المجالس االستشارية التي تساعد وحدة األ أھم مدارس التدريب الفني جزءاً  لطالما كانت طني

ً  اولكنھالھواء،  وتكييففي تصميم برامج التدريب أو نوع آخر من التدابير التي تؤثر علی فنيي التبريد  رکاء الش أيضا
ً كانت أيضاً مفيدة تقديم التدريب إلى الفنيين ول المفضلين إن غرف وبالمثل، ف .ينفنيادات للإصدار الشھفي عملية  أحيانا

لة و ناعات ذات الص ارة والص توردي التج دات مس ا دور فوالمع د لھ ازات التبري اء غ ى أعض ول إل ي الوص ال ف ع
ا ين ، منظماتھ اء قيم م، وكأعض ية معھ ال رئيس وات اتص ميم الخطكقن ة بتص ارية المعني ة االستش ل األفرق وط داخ

   على قطاعاتھم. االستراتيجية التي تؤثر

ً التبريد جمعيات شّكلت   -30 أھم الشرکاء االستراتيجيين في تصميم وتنفيذ جميع األنشطة المتعلقة بقطاع  أحد أيضا
دريب ومخططات إصدار  وتكييفخدمة التبريد  تشريعات وال الشھاداتالھواء والمساعدة في تصميم وتنفيذ برامج الت

ادراوقد ثبت أنھا مفيدة في ت .ھملفنيين والتواصل معالتجارة، وعملت كقناة لتحديد ا أو اللوائح لممارسة ت قطاع نفيذ مب
ا ھو من أھداف البرن جزءاً  وإنشاؤھاعندما ال تكون موجودة، يصبح تعزيزھا و الھواء؛ وتكييفخدمة التبريد  امج، كم
  .والبوسنة والھرسك لبلدان جزر المحيط الھادئالحال بالنسبة 

  انتظام وصلة التقارير

ف   -31 ام يتّوق لةانتظ د  وص ل البل ين، مث اختالف المتلق ف ب ي تختل ه، الت ى أھداف الغ عل االتاإلب ذة  والوك المنف
رار لتوجيه بشكل مالئموالصندوق المتعدد األطراف لتقييم األداء العام للصندوق واللجنة التنفيذية  اق ي ات السياس ت الت

ى األم دد األطراف.ستحدد الخطوط التشغيلية واالستراتيجية للصندوق المتع ا إل دان تقاريرھ دم البل ة من خالوتق ل ان
ررت اللجن ر إذا ق ددة السنوات أو أكث ات المتع دة من االتفاق ة ة التنفيذتقارير مرحلية ترسل مع كل طلب شريحة جدي ي

  .ذلك

ة العامل األھم   -32 رراتھو ما إذا كانت التقارير المرحلية توفر المعلومات الالزمة والكافي ى  للمق ين عل ي يتع الت
ً  مصدرالتركيز التقارير المرحلية، التي تعد يكمن  اللجنة التنفيذية اتخاذھا. ا د تقريب ا  يفللمعلومات  األفضل والوحي م

الم محددة  دان، في إنجاز مع ً يتعلق باألنشطة في البل بقا ا حدود تفمس ى تفاصيل األنشطة، ولھ يس عل ى ، ول رض عل
  .جداً  واسعة تبقى ،مع ذلكوحتى  طولھا

  التأخيرات في تنفيذ المشروعات

ل من الشرائح التي شملتھا 35 ـجميع البلدان الأظھرت   -33 في ھذه الدراسة تأخيرات في شريحة واحدة على األق
 ً ي، 35وكانت نسبة  في عدد منھا. الموافق عليھا وأحيانا أخير ذات طابع إجرائ ة من أسباب الت وكانت نسبة  في المائ

  .مؤسسي طابعفي المائة منھا ذات  34

إلى التأخير الناجم عن  منھا في المائة 57 نسبة عزىرات المصنفة على أنھا "مؤسسية"، تُ يتعلق بالتأخيفي ما   -34
اليإعادة التنظيم  أخ الح ر شاغلي الوظائف أو الت ة أو تغيي ين موظفين جدد، في حين للمؤسسات الحكومي ير في تعي
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زى نسبةما يتعلق بالتأخيرات اإلجرائية،  وفي من المؤسسات. البطيئة لمائة إلى االستجابةفي ا 43 نسبة عزىتُ   68 تُع
المناقشات مع أصحاب المصلحة،  منھا إلىفي المائة  32إلى تعقيد األنشطة أو التعقيدات في تنفيذھا، و  منھا في المائة

ل لخطط إدارة  د المناقشات أو زيادة عدد أصحاب المصلحة.يإما بسبب تعق يم مماث ة اإلوخلص تقي ةزال أُجري  3النھائي
ام  ي ع أخير 2009ف ابھة للت باب مش ی أس ن اتإل لحة م ع أصحاب المص ات م ة والمناقش ات اإلداري ي الترتيب ، وھ

اص، وأن " ام والخ اعين الع وظفيالقط ة وم ل التنظيمي تمرار الھياک ة يلعب دوراً  اس دة األوزون الوطني ً  وح ا ي  ھام ف
  الناجح للمشروعات".التنفيذ 

واتراً  أسباب التأخيرتُعزى   -35 وال ( األقل ت أخر في صرف األم ل الت ذة، مث االت المنف ى الوك ة)؛ 10إل  في المائ
ال،  وإلى الموردين، على أخيرالسبيل المث دات ( في ت ليم المع ة)؛ 8تس ى  في المائ ة ب أسبابوإل ا ھو المتعلق سوق كم

ً  معالحال في جمھورية إيران اإلسالمية  ة السعودية مع ظ عدم توافر البنتان محليا ة العربي ي فروف السوق أو المملك
ي المكسيك مع إلى عطل في التكنولوجيا كما ھو الحال فو في المائة)؛ 6البلدان المجاورة حيث يتم تصدير منتجاتھا (

دات التنظيف ( ة) 3فشل مع ى أسباب سياسية أو اإلو ؛في المائ ى إل ة عل ات الدولي أثير العقوب ل ت وردين ارھاب مث لم
م المتحدة في إيران اإلسالمية، وحالة نيجيريا مع لجمھورية بالنسبة  ى  2011آب / أغسطس  26قصف مبنى األم عل

أخيرات ا ويعّدد في المائة). 2التوالي ( ي أبلغالمرفق الثالث بھذه الوثيقة األسباب الرئيسية للت ةلت ا أغلبي دان  ت عنھ البل
  النظرية.الدراسة  التي شملتھا

  األطر السياسية والقانونية والتنظيمية

دان، يوجد 4التصدير/االستيراد بنظم تراخيص وحصصيتعلق في ما   -36 ع البل ك مع نظام في جمي ان ذل ، وإن ك
ً  باالعتمادنطاقات مختلفة،  ى حجم وتعق أساسا تيراد عل ات االس د عملي ذي ً يي والتصدير ال ا راً  رتبط ارتباط بحجم  مباش

كثلث جميع البلدان  يملك االقتصاد. ى أن يمل ر أو يھدف إل تم تشغيلھا خيص اأن نظم ت ً ي ا ا إلكتروني د منھ نتيجة ، العدي
ة الشرق  اون الخليجي؛في إطار األوسط لمتطلبات اتفاقات التعاون اإلقليمي مثل البلدان الثالثة في منطق  مجلس التع

ة و ؛االقتصادي األوراسيتحاد االمن البلدان الثالثة في منطقة أوروبا الشرقية في إطار  واثنان دان في منطق جميع البل
رو؛ تثناء بي ة باس ا الالتيني ين. أمريك ك  والص نة والھرس ط (البوس دان فق ة بل ادت خمس ا فاوأف ا سوبوركين و وكمبودي
ال يبدو أن ھناك و .الخاص بھا الترميز الجمركيالمواد الھيدوفلوروكربونية في نظام والصين وجيبوتي) بأنھا أدرجت 

  .بين البلدان التي تتخذ ھذا التدبير التطلعي عموميةأي 

راخيص وجانب نظام إلى   -37 ة االستيراد/التصديرحصص ت ة تكميلي دابير تشريعية وتنظيمي دان ت ، أدرجت البل
  :مختلفة، منھا

واد   )أ( ى الم ة عل دات القائم ة المع ألوزون وكاف تنفدة ل واد المس ص للم راخيص والحص ام الت نظ
راخيص  االھيدروكلوروفلوروكربونية، وإصدار الت ل المستوردين والموزعين وتج ع المؤسسات (مث ر لجمي

ألوزون عمل الخدمةالتجزئة وورش  تنفدة ل واد المس ا ) التي تتعامل مع الم وم بمناولتھ د في قطاعوتق  التبري
 ؛وتكييف الھواء

 
ي    )ب( الغ اإللزام درياإلب ع مستوردي/مص ل جمي ن قب ة، ا م واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اتلم  والخلط

 عليھا؛ التي تحتويوالمعدات 
 

دات حظر    )ج( ع المع ادة الملء وجمي ة إلع ةالقاستيراد أو استخدام غازات التبريد في حاويات غير قابل ی  ائم عل
 الھيدروکلوروفلوروکربون؛

 

                                                 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/8النھائية للكلوروفلوروكربون (الوثيقة  التقرير النھائي عن تقييم خطط إدارة اإلزالة 3
لتراخيص علی وجود نظام وطني قابل للتنفيذ  من الحكومة تم استالم تأكيد، المقدمة من االجتماع الثامن والستين فصاعداً  الطلباتبالنسبة لجميع أنه،  4 

دول الزمني لبلد للجامتثال ا قتضاء، اإلنتاج والصادرات، وأن النظام قادر علی ضمانواردات المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية، وعند االوحصص 
ن الوثيقة م 17/63من المقرر  71الفقرة ". (إلدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال لمّدة ھذه االتفاقية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60.(  
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ي   )د( ن الكشف اإللزام ربع ع التس واء جمي م، واحت تخدم  نظ ي تس رة الت واء الكبي ف الھ د وتكيي واد المالتبري
تبريد في تنفيس غازات العلى وحظر  ؛وإعادة تدويرھا غازات التبريد واسترداد، الھيدروكلورفلوروكربونية
 ة؛الغالف الجوي أثناء الخدم

 
داداتواإلسجل لتسجيل جميع التسريبات واإلصالحات باالحتفاظ   )ه( الغ اإللزامي عن غازات ا ؛م د واإلب لتبري

تخدا الحة لالس ر الص د غي ازات التبري ات غ تخدامھا ومخزون اد اس دويرھا والمع اد ت تردة / المع  م؛المس
ات  واع حاوي ع أن ى جمي ات عل ع العالم ة بوض ات المتعلق واد والمتطلب ةالم ، الھيدروكلوروفلوروكربوني

 و عليھا أو التي تعمل معھا؛ التي تحتويوخالئطھا وبدائلھا، فضال عن المعدات والمنتجات 
 

 ھا.خالئطالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو مرافق تصنيع جديدة تستخدم أي حظر   )و(
 

د أو مستوى استھالكه،  لهيبدو أن مستوى التفصيل في اإلطار التشريعي أو التنظيمي ال   -38 أي عالقة بحجم البل
نخفض ديف أو  بما أن البلدان ذات حجم االستھالك الم ل مل ادئ(مث دان جزر المحيط الھ ً  ) اقترحت إطاراً بل  تشريعيا

  .المنخفض حجم االستھالكعلى النقيض من البلدان غير ذات  شامالً وتنظيميا ً

د   -39 ة تؤي ة اإلقليمي ات التجاري ّجعالمنظم ي وتش دابير ف املة من الت دة وش ة موح اد مجموع دانھا  اعتم ين بل ا ب م
ا، واال دول غرب أفريقي ة االقتصادية ل ي، واللجن اون الخليج س التع االت مجل ي ح ال ف و الح ا ھ اد األعضاء، كم تح

  .واالتحاد االقتصادي األوراسي غرب أفريقيا،والنقدي لاالقتصادي 

رار قدرة إدخال غازات التبريد ذات الة إلى يتعلق بالتدابير الراميفي ما   -40 الميعلى إحداث احت نخفض ع ، أو م
ايير لالستخدام  وائح ومع ى وضع ل ة إل ود الرامي إن الجھ امة، ف ة لالشتعال أو الس د القابل ازآلمن اغازات التبري ات لغ

يا رق األوسط منطقة أفريقيا والش في المائة من البلدان (أي جميع البلدان في 54 نسبة بھا تھذه قد اضطلع التبريد وآس
ي واي ف يك، وأوروغ ادا، والمكس ل، وغرين رقية؛ والبرازي ا الش ة أوروب ي منطق ا ف ادئ؛ وأرميني يط الھ ة  والمح منطق

فيدة ميير الدولية وكانت المعا ).جزر المحيط الھادئ بھذه الجھودمن بلدان  في حين لم يضطلع أي بلدأمريكا الالتينية؛ 
ي تأجل وضع معاييرھا المحلية الخاصةالبلدان من  جع لھذهاكمر ائق الت ا النظر فيم ، وإن لم يرد ذكر محدد في الوث ھ

  المعايير الدولية. منظماتبشأن االتصال المباشر مع 

 R-290 ـحالة الصين، تم وضع ثالثة معايير لغازات التبريد القابلة لالشتعال لضمان االستخدام اآلمن لفي   -41
ة بشأن  الغرف، وھي عبارةھواء ريد تبفي قطاع  د القابعن مدونات للسالمة الفني ة لالشتعال استخدام غازات التبري ل

ي  اعف زة  قط ةتصنيع أجھ واء المنزلي زة تكييف الھ ل أجھ ات خاصة لنق ع متطلب ف، م واء الغرف  تكيي  نةالمشحوھ
ايير الث لخدمة.مة الفنية بشأن السالبريد القابلة لالشتعال، ومدونات لبغازات الت ة في تموقد بدأ وضع المع ه الث وز/يولي

ذ2014مايو /السالمة في أيار مدونات معيار، ووافقت اللجنة الموحدة على 2013 انون  1 المفعول في ، وأصبح ناف ك
ارين اآلخرين،2016يناير /الثاني داء . وقد انتھى مشروع صيغة المعي ه إلب م توزيع ات وت ه التعليق  االقتراحاتو علي
ً  من جميع أصحاب المصلحة. بشأنه ام ماعتمادھ ومن المتوخى أيضا ام 2017ا في ع ً  2015. وفي ع دأأيضا ذ  ، ب تنفي

د، من أ في الموجودةومعايير الكفاءة  مدوناتمشروع للبحث في  جل تحسين ما يتعلق باستخدام مختلف غازات التبري
  .غازات التبريد تطويربالحاالت الراھنة بشأن  الربط

  ات اإلنفاذ الجديدة ووسائل الرصدإجراء

 يتم وضعھاوظائف الرصد واإلنفاذ إلى جانب تلك التي  عديدة من وحدات األوزون الوطنية مستوياتنظمت   -42
دءاً والوكاالت المنفذة في إطار نظام الصندوق المتعدد األطراف (مثل زيارات رصد   وظائفمن  وتقارير التحقق)، ب

ا ضمن خطط العمل. ذه الوظائف من  رصد األنشطة الخاصة بھ ذ ھ لوتنف موظفي وحدات إدارة المشروع و/أو  قب
ى  الخبراء االستشاريين عند الضرورة. ة أو حت اج مفتشي البيئ ة بإدم د يسمح ھيكل وزارة البيئ وفي البلدان الكبيرة، ق

اطق  ة من من ه في كل منطق اذ بأكمل د.تكرار ھيكل الرصد واإلنف واد  البل تم رصد استھالك الم ك، ي ی ذل باإلضافة إل
راخيص ام ت دعم من نظ ارك، ب ل إدارة الجم ة من قب واد  واردات/صادرات وحصص الھيدروکلوروفلوروکربوني الم

وائح ذات الصلة،  ألوزون والل تنفدة ل ارك بواسطةالمس وظفي الجم ديھا م اذ اآلخرين. ل ل  ومسؤولي اإلنف ذا الھيك وھ
  .في معظم البلدان الھيكل الذي تمت مالحظتهوھو  إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةھيكل المعتمد لل مشابه جداُ 
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اك   -43 دان ھن ل بل ة (مث ارة اإلقليمي ات التج دان المشاركة في اتفاق اذ بالنسبة للبل مستوى آخر من الرصد واإلنف
ة بامجلس التعاون الخليجي)، حيث يتعين على ھذه البلدان أن تشارك في ر ادل المعلومات المتعلق يلتجارة صد وتب ن ب

ي  بلدان المنطقة ا ضمنالت تم تنظيمھ اق وأن تخضع  ي اذإلاالتف ا جراءات اإلنف ا توجد  .الموافق عليھ ً أکم بعض  يضا
ی  وتكييفأدوات الرصد الجديدة في قطاع خدمة التبريد  دات االھواء، مثل سجالت الصيانة، ووضع العالمات عل لمع

ة وال الكبيرة د غازات التقائمة علی المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية وحاويات المواد الھيدروکلوروفلوروکربوني بري
  .البديلة

  التشريعات التي تستھدف تجارة غازات التبريد غير المشروعة

وفر ھذا المستوى من التفاصيل ال يكون   -44 ادةً مت ة  ع ارير المرحلي و الحال بالنسبة ذا ھ، وھويُفترضفي التق
ية لتبريد مدرجالمتعلقة بالتجارة غير المشروعة لغازات ا األحكامالخبير االستشاري، بأن ھذه  التي يعرفھاللحاالت   ف

ألف من اإللنظام تراخيص واردات/صادرات ا التشريعات واللوائح المصاحبة ألوزون، وتت تنفدة ل جراءات لمواد المس
أو  لمشحونةاالبضاعة  مصادرة عادةً  تتضمنمن أي نوع، والتي  ةغير المشروع تجارةالالمتخذة بشأن حالة  المعيارية

تنفدة ة المواد افعلى سبيل المثال، تنص اللوائح المتعلقة بإدار الغرامات أو إعادة التصدير اإللزامي أو حتى السجن. لمس
ذ حزيران/ اذ من ز النف ي دخلت حي ه لألوزون في الصين، الت ى الت2010يوني ة زامات ، عل ر األنش بشأنقانوني طة غي

  المشروعة مع المواد المستنفدة لألوزون.

  التأخيرات في اعتماد التشريعات وأسبابھا

ع سنوات (وھي تستغرق عادةً  الئحةالعتماد أي  المعياريةأحد البلدان بأن العملية أفاد   -45 ى أرب ين ثالث إل ا ب  م
شرائح من  الممولة في إطار الصندوق المتعدد األطراف أو حتى المشروعاتأطول من المدة المتوسطة للعديد من  مدة
ار الخاص  ،ومن األمثلة الجيدة على ذلك السنوات). متعدد اتفاق اد المعي دوناتاعتم ةلالسالمة  بم واء م خدم ات ھ كيف

ى  ة عل تغرق R-290الغرف القائم ذي اس ي الصين وال ام. ف امين ونصف الع ى ع دان آخران عل اد بل ل ب وأف أن األق
 ً   ).أطول من المتوقع المناقشات األولية مع أصحاب المصلحة العتماد اللوائح قد استغرقت وقتا

  احتواء غازات التبريد (االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح)

د في  مھما كانت صغيرة، ،الستراد غازات التبريد وإعادة تدويرھايتعلق بإنشاء شبكة في ما   -46 د الوحي إن البل ف
ه يشمل الموضوع  رغم من أن دريب فالدراسة الذي لم يبلغ عن ھذا النشاط كان جمھورية إيران اإلسالمية على ال ي ت

غ  د الوحيد الذيأوروغواي البلکانت  اإلبالغ). في أنه إغفال على في ھذه الحالة ويبدوالھواء ( وتكييففنيي التبريد  أبل
ى وله عل دم حص ن ع ائ ع ود نت ن جھ ة م دويرھاج إيجابي ادة ت د وإع ازات التبري ترداد غ ي اس ه س ة ولواألعطي وأن ي

رية حالة جمھو وفي للمبادرات األخرى خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية.
د بأن م استردادمقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أفاد البل ا يقرب من  ه ت ً  26م ا د  طن ام امن غازات التبري ة في ع لمختلف

دوير  2015 د ت ا، و  96.4حيث أعي ة منھ ي المائ اَ  36ف ام  طن ي ع دوير  2016ف ادة ت ع إع ة  96.2م ي المائ ا.مف  نھ
د  المواد الھيدروفلوروكربونيةوتعتبر  ين غازات التبري تم استردادھا،من ب دويرھا وي ادة ت تم إع ي ت ا يسھم في الت  مم

دويرھا عل .للمواد الھيدروفلوروكربونيةالخفض التدريجي  اد ت ر المع د غي ا نفاييتم التعامل مع غازات التبري ات ى أنھ
ً يتم و   .تخزينھا للتخلص منھا الحقا

ا فاسيتعلق بإنشاء مرافق الستصالح غافي ما   -47 ل من بوركين ائھا من قب و زات التبريد، لم يتم اإلبالغ عن إنش
ة األ ي المنطق ك ف وتي عن ذل ة؛وجيب يوية؛ فريقي ة اآلس ي المنطق ران اإلسالمية ف ة إي نة و وجمھوري الھرسك، والبوس

رقية؛ ا الش ة أوروب ي منطق ابقة ف الفية الس دونيا اليوغوس ة مق ي  وجمھوري واي ف رو، وأوروغ ادا، وبي ا أوغرين مريك
  .ةال توجد تفاصيل إضافي .بلدان جزر المحيط الھادئوجميع  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

  إدارة المخزونات

غ   -48 ق بًأبل راءات تتعل دان عن إج ن البل ل م دد قلي ات ع ةإدارة مخزون واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ر  الم غي
ات، فعلى سبيل المثال، تنفذ البحرين مشروعا إلصالح النظام الحالي إلدارة  المرغوب فيھا. ة والنفاي واد الكيميائي الم

ً وسي ما ألوزون؛ منفصالً  تضمن قس تنفدة ل واد المس أن  للم ي بش روع تجريب ا بمش دميروتضطلع غان واد  ت ات الم نفاي
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السابقة بأن غاز التبريد  أفادت جمھورية مقدونيا اليوغوسالفيةو المستنفدة لألوزون يموله الصندوق المتعدد األطراف؛
دويرھاعاد تدويره في نظام يُ  الذي ال ادة ت د وإع تم استرداد غازات التبري ه ت ه في  معالجت تخلص من ات ويخزن لل كنفاي

ا. وقت الحق؛ ر المرغوب فيھ ألوزون غي تنفدة ل واد المس دان  وأبلغت بيرو عن برنامج مستمر لتخزين الم زم البل وتلت
د  ة عن بقة من السلطة المعني ة مس ى موافق اون الخليجي بالتزامات محددة، أي الحصول عل األعضاء في مجلس التع

  ا.عليھ الت تحتويلمواد المستنفدة لألوزون أو األجھزة والمعدات والمنتجات التخلص من نفايات ا

ة  في حالة التخلص من ھذه المواد  -49 دول األطراف بموجب اتفاقي ار التزامات ال عبر الحدود، تؤخذ في االعتب
  .ما يتعلق بمراقبة نقل النفايات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود بازل في

  بالتكنولوجيا المسائل المتعلقة

التكنولوجيات البديلة في عدم وجود ھيئة  ذاتمعدات تمت مواجتھا في خدمة الالتحديات الرئيسية التي تمثّلت   -50
دات ا يتصل بھتنظيمية شاملة إلدارة غازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة، واالفتقار إلى البدائل نفسھا وم ا من مع

  :على سبيل المثال وأدوات في األسواق المحلية.

لتحول بسبب التكنولوجيات البديلة: تكلفة ا تمت مواجھتھا معالتحديات التي  ، شملتاألرجنتين والبرازيلفي   )أ(
دروكربونات)؛ ة الھي ي حال المة (ف ات الس مالية؛ متطلب اليف الرأس ادة التك مان  وزي ى ض ة إل ودة جوالحاج

دات؛ يانة المع غيل وص ب وتش المة تركي ارات  وس ين ذوي مھ ى فني ة إل دياتوالحاج ا تح  أفضل، باعتبارھ
 رئيسية، في حالة ثاني أكسيد الكربون؛

 
دات.في غانا، ووجھت    )ب( ليم المع ى تس ادرين عل وردين الق د الم د ونظراً  تحديات في تحدي ةلع تشغيل  م إمكاني

انمراكز التدريب، تعّذر تنفيذ  ا ك ين والطالب كم ارك والفني دريبي لموظفي الجم رراً  إن البرنامج الت في  مق
 ؛األصل

 
وافر بيان المكسيك، من المتوقع أن يزيد برنامج بناء القدرات، والحوافز الستبدال المعدات القديمة،في    )ج( ت اوت

واء تغلغل وحدات تكي، من الھواء القائمة على الھيدروكربونمتسقة بشأن أداء الطاقة لوحدات تكييف  يف الھ
 و الث المقبلة؛على مدى السنوات الث في السوق الصغيرة القائمة على الھيدروكربون

 
وفي   )د( د وتكييف الھ دات التبري ة مع ة المستخدمة لخدم ذيبات البديل اء محدود أوروغواي، يبدو أن استخدام الم

روجين وتوظيف  ه يتم ايضاحلعدم توفرھا بسھولة في البلد، على الرغم من أن نظراً  لمرشحات ااستخدام النت
 .والمذيبات األخرى في الدورات التدريبية

  لتحديثي للمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون بالبدائل القابلة لالشتعالالتعديل ا

د إن   -51 ة التبري واء  وتكييفموقف الجمھور العام وحتى قطاع خدم نالھ ي تعمل  م دات الت خطر استخدام المع
و  دمتھا ھ تعال وخ ة لالش واد القابل ی الم ر عل مي غي راً رس ة نظ هللغاي رض أن   ألن ن المفت ونم بة و .ضئيالً  يك بالنس

 عدات بسببألصحاب المصلحة األكثر استنارة، يفترض أن المخاطر أعلى بالنسبة للشركات التي تقوم بتصنيع ھذه الم
  تتم مناولتھا.ارتفاع كميات المواد القابلة لالشتعال التي 

لالشتعال يرتكز أكثر بريد القابلة أن الموقف من مسائل السالمة المتعلقة بالمعدات القائمة على غازات التيبدو   -52
د من المساعدة ف على اعتماد البلد على األسواق األجنبية أو التقاليد. وفير المزي دان  يويبدو أنه ينبغي ت دواالبل ي يب  لت

ا ً  فيھ ا تعال متخلف ة لالش د القابل ازات التبري تخدام غ ي الس ار التنظيم ود بيأن اإلط ول دون وج ا يح ر أ، مم ة أكث ً ئ ا  مان
  .ھذه البدائلمثل الستخدام 

ال،   -53 ق أو انفجار في وحدةعلى سبيل المث ى أن خطر نشوب حري ارات موسعة تشير إل  أجرت الصين اختب
ة  واحد من مائة مليون في السنة. ھومثبتة على الجدار  R-290من طراز  تكييف ھواء رة العملي ا الخب وقد جمعت غان

دة  الكلوروفلوروكربونية الموادالمعدات القائمة على  تحديثفي  دروکربون لم ی الھي  10إلى غازات التبريد القائمة عل
ً  صلة. إطار للمعايير ذيسنوات بالفعل، دون وجود أي إطار تنظيمي أو   للمستخدمينبرنامج الحوافز  وتنفذ غانا أيضا
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ً 2010السكنية والتجارية والصناعية منذ عام  وتكييف الھواءالنھائيين لقطاعات التبريد  ا امالً  ، الذي يتضمن برنامج  ش
دد  ديث ع لة، وتح ي ذي ص ار تنظيم ع إط دريب، ووض ز الت ز مراك دريب، وتعزي ن للت واء م ف الھ دات تكيي وح

تكييف وحدة  397من االجتماع السادس والسبعين، تم تحويل  واعتباراً  R.5-290إلى  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ى زال  ھواء سبليت قائمة عل رغم من أن اإلطار التنظيمي ال ي ی ال دروکلوروفلوروکربون عل د المناقشةالھي وفي  .قي

ار  تخدمة الختي ايير المس تندت المع ديف، اس د ال R-438Aمل از التبري دالً كغ ديل ب ن  ب دم ازات التبري ى  غ ة عل القائم
ة والتشغيلالھيدروكربون  ات السالمة التنظيمي ة أن متطلب ى حقيق م تسمح باستخدام غازات لسفن الصيد إل ية للقطاع ل

  .التبريد القابلة لالشتعال

  أثر المشروعات اإليضاحية لقطاع الخدمة

ن   -54 ع أن م ّكلالمتوق روعات تش يالً  المش احية دل روف  اإليض ل الظ ي ظ ة ف ول التكنولوجي دوى الحل ى ج عل
اإليضاحية  المشروعاتوھناك سلسلة من  المحلية، من أجل تشجيع التعھدات المماثلة مع تقليل عدم اليقين والمخاطر.

ك  يتسنى لھاالتي لم و 6التي تمت الموافقة عليھا بعد االجتماع الرابع والسبعين ين تل إصدار نتائج واضحة، ولكن من ب
  .تلك التي تبرز ألغراض ھذه الدراسة أدناه ، تتم مناقشةلتي تمت الموافقة عليھا في التواريخ السابقةا

واربکل من برنامج يھدف   -55 دائل لل اإليضاحيالصيد في فيجي والمشروع  التعديل التحديثي لق ة من ب الخالي
ة  واد الھيدروکلوروفلوروکربوني درة والم رار ذات الق داث احت ی إح العل نخفض مي ع ي قم د ف ال التبري ي مج اع ف ط

واد الھيدروکلوروف وتكييفمعدات التبريد  تحديثمصايد األسماك في ملديف إلی  ی الم ةالھواء القائمة عل  لوروکربوني
ن م قليل جداً  وفي كلتا الحالتين، لم يتم تحويل سوى عدد .األسماك صيد قطاع في لسفن والتخزين والتصنيع المستخدمل

ً  أنه ينبغيالمعدات، وكان االستنتاج النھائي والرئيسي ھو    .لقطاعلھذا ا انتظار حلول تكنولوجية أكثر نضجا

ونوع معين من المعدات في  بمحالت السوبر ماركتمشروع التركيز على التدريب والمعايير الخاصة يتألف   -56
يالبرازيل من تشخيص  ي تسبب التسرب فن د المشاكل الت دات في وخسارة اتلتحدي اءة في المع سوبر ال محالت الكف

رار للمستخدمينالبرنامج االستشاري و ماركت؛ و لصالح ةالتجاري اتالنھائيين الذي يعزز عملية اتخاذ الق دائل الم اد ب
ايير ومناقشة وتنقيح منخفضة؛القدرة على إحداث احترار عالمي الھيدروکلوروفلوروکربونية ذات  لقطاع  ووضع مع

اع السادس وا واعتباراً  .الفنيةة، بمشاركة خبراء من الرابطة البرازيلية للمعايير الصيان م من االجتم ار السبعين، ت ختي
ل  الستالمأربعة محالت سوبر مارکت  ة لتحلي دات الالزم اس وأداءالمع د وقي د تحدي لمشروع وسيصدر ا .نظم التبري

  نتائج ھذا الجھد األخير.ال توجد معلومات عن  وثائق ستوزع على باقي القطاع؛

بة ل  -57 جيع بالنس امج تش زاتبرن رب تجھي ن التس ة م ت الخالي وبر مارك ي اتالس المية،  ف ران اإلس ة إي جمھوري
(أزادي)،  التكنولوجيا في سوبر ماركت واحد إيضاححكومة ألمانيا (كمشروع للتعاون الثنائي) خبيرين لدعم أرسلت 

ة. 400 تبلغتسرب سنوية معدالت لمرفق، واتزود  مع توفير وحدات تكثيف منفصلة م  ح،اإليضاألغراض  في المائ ت
ی اإلدارة وو ؛مغلقوحدات التكثيف إلنشاء تصميم نظام  واحدة منتعديل  ة عل ة محلي دريب شرکات خدم م ت ة الت خدم

ة. المناسبتين للنظم تبدأ شركة  المغلق ا، س م اختيارھ ي ت ين محالت السوبر ماركت العشرة الت ةالخدومن ب ة  م المحلي
يلتعديل نظامين على األقل ب ات ف ع البيان ق بمعدالت التسرب. وحدات التكثيف بحيث يمكن جم ا يتعل اراً واع م من  تب

م التي تمت مساعدتھالمحالت السوبر ماركت  مكثفةاالجتماع الرابع والسبعين، تم اإلبالغ عن حفظ سجالت  ، ولكن ل
  .المتوقع ارنة أو التأثيرات على الجمھور المستھدف مثل التأثير المضاعفتقدم معلومات عن نتائج القياسات المق

ن   -58 روعات يمك ً للمش ا تغرق وقت احية أن تس ويالً  اإليض ار  ط ي اآلث ي لجن ل الرئيس ائج، والعام داث نت إلح
ي ال يمكن أن تالقطاع سيكمن في جھود نشر نتائج المشروع االيضاغيالمضاعفة المرغوبة على باقي  دث إال ح، الت

ً  عند إنجاز المشروع. ً  واعتماداً  ويتطلب ذلك تخطيطا   .لھذا النوع من المشاريع أكثر تقدما

                                                 
المتفق عليه أن غانا تحملت كافة المسؤولية والمخاطر المرتبطة بتحديث معدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على على أنه من موافق عليه  5

خدام اآلمن ظيمية لالستئة التنالھيدروكلوروفلوروكربون إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال أو السامة وما يرتبط بھا من خدمة، وأنه سيتم تحديد البي
  يد الھيدروكربون قبل تقديم طلب الشريحة الرابعة.لغازات تبر

  يشمل ذلك مشروعات إيضاحية موافقة عليھا ضمن وخارج خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  6
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  الطاقة استخدام كفاءة

ديم الخدمات، لم   -59 ة من خالل أنشطة تق اءة استخدام الطاق ينات محددة في كف ى اآلن عن تحس د حت يبلغ أي بل
  .ولكن ھناك مبادرات عديدة في ھذا الصدد

واء بغانا  تقومأفريقيا، في   -60 د وتكييف الھ ة في قطاع التبري اءة استخدام الطاق ي،تنفيذ مشروع بشأن كف  المنزل
اةب، تعھدت المملكة العربية السعودية األوسطوفي منطقة الشرق  يشترك في تمويله مرفق البيئة العالمية.  ضمان مراع

ى تك أليالطاقة بشكل جيد في الترويج  استخدام جوانب كفاءة أثير السلبي عل د انولوجيا جديدة لتفادي الت اخ بع ام علمن
  .الطاقة استخدام لكفاءة بسبب إصدار لوائح جديدة للمباني مع متطلبات أكثر صرامةً  2008

ي   -61 وطني ووزارة ف ار ال ة للمعي ام اإلدارة العام ة قي ا إمكاني ادئ، تستكشف كمبودي يط الھ يا والمح ة آس منطق
ار  ية بوضع معيار بشأن تركيب معدات التبريد وتكييف الھواء، فضالً الصناعة والحرف اليدو ا  تجاتللمنعن معي (بم

ة)  اءة استخدام الطاق ك كف زفي ذل اد  لتعزي اتاعتم ة األجل  تكنولوجي ة طويل وادبديل ةوروکربونالھيدروکلوروفل للم  .ي
نخفض يعلى إحداث االحترار العالمذات القدرة القابلة لالشتعال و غازات التبريدالترويج لتعمل الصين على و ي ف الم

ة لتحسين التصميم وكفاءة استخد في البحوث والتطويرجھود  ھواء الغرفتكييف  ويبذل قطاعجھود التوعية،  ام الطاق
اون .ھواء الغرفتكييف لمعدات  ي  بشكلفيجي  وتتع اد األوروب ى صعيدمستمر مع االتح دري عل يم والت ب في التعل

ادئ بشأن المجالين التقني و تدام للتكيف مع المھني في منطقة المحيط الھ ة ومشروع مس رالطاق ا تغي ، من أجل خالمن
ملديف  وشملت مة.تعزيز القدرات الوطنية والخبرات التقنية لالستجابة للتكيف مع تغير المناخ وتحديات الطاقة المستدا

ز أنشطة لتعزيز المنافع المشتركة لمناخ األوزون في مشروع ممول من   ستراتيجياتامرفق البيئة العالمية بشأن تعزي
  .المنخفضةالكربون الجزر ذات الطاقة 

ة   -62 في منطقة أمريكا الالتينية، في األوروغواي، تتمثل إحدى الخطوط االستراتيجية التي توجه خطة إدارة إزال
درة إحداث  د ذات ق ازات التبري رويج لغ المي المالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الت رار الع نخفض وذات االحت

د وتكييف ا ة في قطاع التبري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني دائل للم ة كب واء، واكفاءة عالية في استخدام الطاق ذي لھ ل
اءة عالييتألف من المساعدة الفنية العتماد غازات التبريد ذات قدرة إحداث االحترار العالمي المنخفض وذات ك ة في ف

اءةة؛ ومشروع إيضاخي العتماد غازات التبريد ذات قدرة إحداث االحترار العالمي المنخفض واستخدام الطاق  ذات كف
تن واد المس ى الم وي عل ي ال تحت ات الت رويج للتكنولوجي د؛ والت ألوزعالية في استخدام الطاقة في غرف التبري ون فدة ل

ي، مة. في شيلاستخدام الطاقة في المشتريات العاوذات قدرة إحداث االحترار العالمي المنخفض وذات كفاءة عالية في 
ة وانيتضمن تنفيذ األنشطة المتعلقة بنظام الكفاءة في استخدام الطاقة خطوط توجيھية بشأن تقييم وفورات ا ات لطاق بعاث

ألوزو تنفدة ل واد مس ى م ام ن؛ واستخدغازات الدفيئة في نظم التبريد وتكييف الھواء من خالل تكنولوجيا ال تحتوي عل
ا أ ة في محالت السوبر ماركت، طالم ة في استخدام الطاق اءة عالي اخ وكف اك مواد ذات تأثير منخفض على المن ن ھن

  تكنولوجيا مجدية تقنياً واقتصادياً.

  التدريب

د تمّكنت   -63 ي التبري دريب لفني تدامتھابرامج الت اء اس واء من بن اء دعم الصندوق  وتكييف الھ د انتھ الخاصة بع
دد ا ي المتع دريب التقن ات الت ية لمؤسس اھج الدراس ديل المن ن تع د م الل التأک ن خ راف م كلألط ب لت بش مل مناس ش

ا يضمن أن الخريجين الجدد  ة في المسالموضوعات الرئيسية لممارسات الخدمة الجيدة مم د  .ألةيتمتعون بالمعرف وق
ی شملت جميع برامج تدريب ا درة عل رار إحداث الفنيين غازات التبريد ذات الق الميحت نخفض ع دائل کجزء من ب م

  .حليةفي التقارير المر يبدو أنه تم إغفالھاالمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية، مع بعض االستثناءات التي 

دريب،  وتكييفإنشاء نظام إلصدار الشھادات لفنيي التبريد يسھم   -64 هالھواء في استدامة الت ا أن ق الحاجة  بم يخل
ا  إلی مثل ھذا التدريب. تثناء بوركين ة من الطابع الرسمي، باس درجات مختلف وقد أدرجت معظم البلدان ھذه المبادرة ب

ى انخفاض استھالكھا  ى األرجح إل ك عل فاسو وجيبوتي وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وملديف، ويرجع ذل
ا.ل تتبع لمواد المستنفدة لألوزون بين البلدان األخرى في مناطقھ ذا  ويس نخفض ستھالكاالھ داً  الم ل  ج ى اقتصاد أق عل

 ً ائع أن تتطلب  مع موارد أقل للقيام بمبحجما ادرةادرات مختلفة، ومن الش دد  المب ا الصندوق متع ي يمولھ  األطرافالت
ادرة، في حين أن  .الحكومةمساھمة نظيرة من  ذه المب ران اإلسالمية ھ ة إي درج جمھوري وعلى النقيض من ذلك، لم ت
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ود  كبير جداً  كاستھالتسّجل  رار الجھ د لتك في المنطقة اآلسيوية قد يعزى إلى االفتقار إلى الھياكل األساسية داخل البل
  .على الصعيد الوطني حيث تشتد الحاجة إليھا

ح شارة من وحدة مخططات إصدار الشھادات التي يجري تنفيذھا بين ترتيبات بسيطة تنطوي على منتتراوح   -65
ادات شھالظم إصدار قيم الجودة والمالءمة البيئية للخدمة، إلى ن تنسب المقابلة التيتوعية الحملة األوزون الوطنية مع 

  القانونية المقابلة. الواجباتتتمتع بالحقوق وتتولى كاملة من ھيئة مستقلة ذات الرسمية ال

  التوعية ونشر المعلومات

ارات المصدر الرئيسي للمعلومات كان   -66 ة عن خي ةالمحدث ا لقطاع الخدم د  التكنولوجي موردي غازات التبري
ين  ى الفني ل، بالنسبة إل دات، وبدرجة أق ونوالمع ذي يعمل دريب  ال دارس الت دان، م يبالفعل في المي ة  .الفن ي الحال وف

دريب مدارس اواألولى، كان الموردون ملتزمين باالتفاقات التجارية الموقعة مع مورديھم متعددي الجنسيات،  يالفلت  ن
إن المساعدة  احتياجات السوق السائدة في البلد.بتلبية إلى حد ما  ملزمة ذلك، ف ةول دمھ الفني ي يق دد ا الصندوق المالت تع

ق  من خاللاألطراف، سواء کانت  يالتدريب أو التوثي داالفن د البل ر ، تصبح ضرورية لتزوي نحازة من بمعلومات غي
المي ولوجيات البديلة ذات بشأن التكن رار ع واد الھيدروکلوروفلوروکرالقدرة على إحداث احت ة.منخفضة للم ا  بوني كم

اريي ينن أن االستش تخدمين الفني راف المس دد األط ندوق المتع ام الص ار نظ ي إط رض ف ذا الغ ون لھ د ملزم  افبأھ
ً ومواضيع بقا ا، وحتى مواد تدريبية محددة مس ه الرس ل توجي ا يكف يس بتفضيالتھم الشخصية، مم ألھداف الة نحو ، ول
  .المنشودة

ق  التحدي الرئيسي الذي يواجه الجھود الرامية إلى زيادة وعي السكان فييتمثل   -67 ا يتعل ة  بخطرم تنفاد طبق اس
ياألوزون واإلجراءات التي يمكن اتخاذھا  ي يجب  لمكافحته، ف ائل الت تھدفة والرس اھير المس ا،ممختلف الجم  عالجتھ

تلزم فصل  ا يس يس فقط الممم ل أيضا ًل ود من أجل وارد ب ة الجھ ي  كل جمھور مستھدف بشكل صحيح.مخاطب وف
تھدفه م ل قطاع تجاري أو صناعي تس ة لك ة مختلف ة عام ة توعي اك حمل ون ھن ة، ينبغي أن تك ادرة الممارسة العملي ب

بي محددة، وكذلك لكل قطاع فرعي من عامة الجمھور من أجل ضمان فعالية معينة من حيث التكلفة، ى س ال، ال عل لمث
ور، ة الجمھ ا لعام دارس، لقط ال الم د، لقطاع االستيراد/ألطف ة التبري اعالتصدير، ع خدم داتتصنيع  لقط د  مع التبري

  .الھواء وتكييف

ادرات تتطلب   -68 ة وتُ الكل مبادرة من مب ذ توعي اون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال بالفعل نف بالتع
فاالھتمام الخاص، أي المنظمات غير الحكومية لعامة الجمھور، ورابطات فنيي التبريد  واء لق وتكيي طاع خدمات الھ

ا.وتكييف الھواء، وإدارة الجمارك لموظفي الجالتبريد  ذه ھي االستراتي مارك، وغرف الصناعة، وغيرھ ي وھ جية الت
  .الذي تسمح به الموارد المتاحة ضمن النطاقجميع البلدان تتبعھا 

  المسائل المتعلقة بالتمويل

دان ذات االستھالك بالنسبة  صعوبةالالتي تستلزم مساھمة نظيرة من البلد تميل إلى زيادة إن المشروعات   -69 للبل
ام  األصغر. ي ع د ف التزام التجمي اء ب ي الوف ق ف ط أخف داً فق داً واح ر أن بل دان2013غي بعة بل ي  ، وأخفقت س اءف  الوف

كانت دان الثماني (البل 2015-2011في سنة واحدة أو أكثر خالل الفترة  7بموجب المادة  باإلبالغبالتزاماتھا المتعلقة 
نخفض تھالك م م اس دان ذات حج ً  ).بل ا ال أيض دم االمتث زى ع ن أن يع دان ويمك ة للبل ى الخصائص الجوھري  اتذ إل

تھالك الصغير اعد المس االس ن أن تس ذه الحاالت يمك ل ھ ي مث ى ف ن حت ة، ولك اتھا الحكومي اعدة ذات الصلة بمؤسس
ذه المشكلة. المعاد تركيزھا ى ھ ى التغلب عل دد األطراف عل اك بعض المؤشو من الصندوق المتع د تكون ھن رات ق

ام بدتحول ذه الدراسة ھ قيوداألخرى التي قد تشير إلى عدم كفاية مستوى التمويل أو التمويل المفرط ولكن  أي ون القي
  تحقيق إضافي.

اد في ما   -70 ل المشترك، أف داً  11يتعلق بمصادر التموي ل المشترك،  بل م تحدد أي مصدر للتموي ا ل ذكرت وبأنھ
داً  15ذكر وخاصة، ان التمويل المشترك الذي تقدمه مؤسسات أو رابطات عشرة بلد اظرة  بل ة االمساھمة المن لمطلوب

ر، وللمشروعاتالتمويل المشترك  باعتبارھامن الحكومة  داً  14 ذك م الحصول  بل ذي ت ل المشترك ال ه من عالتموي لي
ل المشتر االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى. الوذكرت بعض البلدان أكثر من مصدر واحد للتموي ي ك، وبالت

  .المجموع تبلغفإن األرقام ال 
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  :المشترك ما يلي بعض األمثلة على التمويلتشمل   -71

ف، ضمن لتقييم  مبادرتين في إطار برنامجھا لإلنتاج األنظف.نفّذت شيلي   )أ( اج النظي ات اإلنت ذ اتفاق جدوى تنفي
دّ  ألوزون، ق تنفدة ل واد المس ي تستخدم الم مقترحات لدراسات التشخيص واألھداف  مالقطاعات اإلنتاجية الت

ي  ف ف اج النظي ات اإلنت ة التفاق ةالمحتمل ولي  خدم اوي الب واء، ورغ ف الھ د وتكيي دات التبري يانة مع وص
؛ ومقترحات لوضع عالمات محالت السوبر ماركتو يوريثان، والصناعات الزراعية واألغذية المصنعة،

د  ات التبري ألوزون، وھي خزان تنفدة ل واد المس الكفاءة في استخدام الطاقة على المعدات التي تحتوي على الم
دروفلوروكربون موزعات السوائل التي ى الھي وي عل دروفلوروكربون( تحت -Rأو  R-404Aأ أو 134-الھي

ى ليس لديھا) التي R-290( الھيدروكربون) أو 507 ا أدى إل ة، مم  بطاقات وطنية للكفاءة في استخدام الطاق
 لتلك المعدات؛ سوقيوصف 

 
اخ األأفادت    )ب( ع ممول درجت في مشرووزون أُ ملديف بأن األنشطة الرامية إلى تعزيز المنافع المشتركة لمن

ون؛ ة المنخفضة الكرب جدوى  دراسةو من مرفق البيئة العالمية بشأن تعزيز استراتيجيات الجزر ذات الطاق
اخمن  للھيدروفلوروكربون ةوجرد ؛مجمعات المبانيتبريد ل واء النظيف تحالف المن ات للحد من ال والھ ملوث

 ؛ و المناخية قصيرة العمر
 

ى الطقطاع لال يزال بالنسبة لبلدان جزر المحيط الھادئ،    )ج( ى طلب عل ه التبريد وتكييف الھواء أعل ا أن ة، كم اق
ر قطاع اقتصادي. ي: و ضروري إلدارة مصائد األسماك، التي تعد أكب ا يل ل م ادرات التموي ضع وتشمل مب

آزرهلمعدات الموفرة للطاقة، للترويج لألجھزة في المحيط الھادئ لومعايير عالمات  دعم ه أن ييمكنو يمكن ت
واء؛ الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إزالة  د وتكييف الھ ة ومشروع في قطاع التبري االسيوي  بنك التنمي
أن اءةال بش تخدام كف ي اس د ف تبدال مع ل اس ذي يتضمن عناصر لتموي ادئ ال يط الھ ي جزر المح ة ف ات الطاق

واء  د وتكييف الھ ودةالتبري ى ب الموج وي عل اذج ال تحت ألوزون نم تنفدة ل ر المس واد غي ر كفأكوالم ي ث اءة ف
ادئ؛ ة ل الجماعةوالمشروع الممول من  استخدام الطاقة في ستة من بلدان جزر المحيط الھ تعظيم األوروبي

ا ا ات ميكرونيزي وك ووالي زر ك ي ج ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إلزال د المناخي دة الفوائ لموح
 .وساموا وتونغا وفانواتو

  االستدامة

ديم المساعدة  باستمرارھاالھواء بفوائد  وتكييفتدريب فنيي التبريد استفادت برامج   -72 دة في تق أداة رائ دائم ک ال
تدام وتكييفلقطاع خدمات التبريد  ي تضمن اس الي تطورت مع مرور الوقت االستراتيجية الت ی الھواء، وبالت تھا عل

  :ما يلي بعض العناصر الرئيسية لھذه االستراتيجية وفي المدى الطويل.

دريب راج إد  )أ( دارس الت اھج م ي من دة ف ات الجي يموضوع الممارس بح، الفن ذي أص زءاً  وال ادئ  ج ن المب م
 التوجيھية لتطوير ھذه الدورات؛

 
ذھا، حتى في أبسط مراحل التي تصبحالفنيين إصدار الشھادات    )ب( ة ل، تنفي ة ومطلوب ةشارة محترم ذات  لخدم

 ؛ وفي الحصول عليھا التي يرغب أي فني و / أو ورشة عمل الجودة العالية
 

  لشھادات.اإصدار من عملية  الرسمية للقطاع، الذي يصبح جزءاً الممارسة مدونات الواسع النطاق لاالعتماد    )ج(

ة إلصدار قد   -73 ة رسمية لخطة وطني ين الشھادات التتطور جميع ھذه العناصر في نھاية المطاف نحو عملي فني
 ً   .رةعلی التجا الھواء، مما يساھم في إضفاء الطابع المھني وتكييفلخدمة خدمات التبريد  تشمل معايير معتمدة رسميا

برامج تدريب موظفي الجمارك في مناھج مؤسسات التدريب الجمركي، وفي بعض البلدان  بالمثل، يتم إدراج  -74
دريب  ذا الت تدامة ھ ل اس ا يكف ى المتحول التدريب إلى وحدة للتعلم اإللكتروني، مم ل. دىعل ذ نظام ويجعل الطوي  تنفي

راخيص وحصص واردات/صادرات ة،  ت واد الھيدروآلوروفلوروآربوني اركالم دريب موظفي الجم راً  ت ً  أم  ضروريا
  .لضمان استدامتھا حافزاً ويشّكل بالتالي دارة الجمارك إل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 

 
 

16 

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  -75

ة في قطاع  )أ( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة التب أن تأخذ علماً بالدراسة النظرية بشأن تقييم إزالة الم د خدم ري
 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10الوارد في الوثيقة 

ةاسة التدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تطبق، حيثما يكون مالئماً، نتائج وتوصيات الدرأن    )ب( عن  نظري
واد إزالةتقييم  ةالھيدروكلوروفلوروكربون الم ةفي قطاع  ي ذ المشر خدم دى تصميم وتنفي د ل وعات في التبري

و دريجي للم ض الت ة والخف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ط إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني اد المرحل
  الھيدروفلوروكربونية.

  

  

  

  

  

  
 

 

  





UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 
Annex I 

1 
 

Annex I 

TERMS OF REFERENCE FOR THE DESK STUDY FOR THE EVALUATION OF THE 
REFRIGERATION SERVICING SECTOR 

Background 

1. The servicing sector, as one of the largest consumer of ODS, is of the utmost importance to all 
Article 5 countries. For the majority of low-volume consuming (LVC) countries, the servicing sector will 
be the main source of funding to meet compliance, and will be greatly affected by the HFC phase-down. 
The importance of the servicing sector was stressed by decision XXVIII/2 of the Meeting of the Parties, 
which recommends making cost eligible various categories related to this sector7 and requested the 
Executive Committee to develop, within two years, guidelines for financing the phase-down of HFCs. 

Objective of the desk study 

2. The desk study will analyse the progress made in the phase-out of HCFCs in the projects funded 
by the Multilateral Fund in the refrigeration servicing sector. It will focus on the contribution of specific 
activities within servicing sector plans to reduce HCFCs, the impact of servicing arising from introduction 
of low GWP alternatives when relevant, and challenges encountered during project implementation. The 
evaluation will draw lessons from these projects to help future, similar activities in the sector. Taking into 
account the limitations of a desk study, it will attempt to identify potential issues that could be related to 
the phasing-down of HFCs.  

Scope and output 

3. The desk study will select projects in the refrigeration servicing sector in both LVC and non-LVC 
countries, in various geographical regions and implemented by various implementing agencies. 

4. A report with findings, lessons learned and recommendations will be submitted to the 80th meeting. 
Following the initial findings, the report may recommend that further data collection and analysis be 
needed, which will require field visits in a number of selected countries during a second stage of the 
evaluation.  

Desk study evaluation questions 

5. A series of evaluation questions follows, describing the main issues to be tackled by the evaluator. 

Implementation issues 

6. What have been the main activities implemented in the servicing sector under the HPMPs in LVC 
and non-LVC countries and what has been their impact on HCFC phase-out? What were the main issues 
and success factors encountered in the project implementation in LVC countries as compared to non-LVC 
countries?  

7. To what extent have activities in the servicing sector contributed to a transition to low GWP 
alternatives? What were the differences in LVC and non-LVC countries aiming at facilitating acceptance 
and introduction of low-GWP alternatives to HCFCs? How can HFC-phase down activities in the servicing 
sector build on this experience? 

8. To what extent activities being implemented have contributed or could potentially contribute to 
HFC phase-down in applications not covered in the HPMPs (e.g., domestic refrigeration, commercial 

                                                      
7 Paragraph 15(c) of document UNEP/OzL.Pro.28/12. 
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refrigeration based on R-404A and R-407C, and mobile air-conditioning)? What could be modified in the 
project design and implementation to facilitate this? 

9. Who are the major stakeholders and what was their role in the implementation of the project? Is 
there a coordination mechanism and, if so, how did it work? 

10. What has been the role, if any, of refrigeration associations in the design and implementation of 
activities in the sector and what were the main limitations encountered, if any? 

11. Was reporting on the implementation of activities regularly done? Is the reporting providing 
relevant information on challenges encountered and lessons learned? 

12. Which were the reasons for delays in project implementation? 

Policy, legal and regulatory frameworks  

13. What have been the policies and legislation or other regulatory measures adopted by the countries 
in relation to the refrigeration servicing sector? What measures have been taken to enable the safe 
introduction of low-GWP, flammable or toxic refrigerants and which were the main barriers in introducing 
them? Were there interactions with national, international or regional standards setting bodies related to the 
safe use of flammable or toxic alternatives?  

14. Were there new enforcement procedures and monitoring tools developed to control HCFC use in 
the sector as well as HCFC-based equipment imports? If so, can they be applied to HFC use and HFC-based 
equipment? 

15. Is there a legislation targeting illegal trade of refrigerants? To what extent illegal trade of 
refrigerants have been identified in Article 5 countries (e.g., HCFC-22 labelled as HFC-134a)? Have 
imports of mislabeled refrigerants been identified? 

16. Have activities been undertaken to support inspections and certifications, standardized technical 
testing, and enforceable technical standards for alternative technologies and if so, what was their impact? 
To what extent can activities for the phase-down of HFCs build on these activities? 

17. Were there delays in adopting this legislation and, if yes, why? 

Refrigerant containment (recovery, recycling, reclamation)  

18. What activities have been undertaken to promote the recovery of refrigerants and what was their 
impact? What measures have been taken to sustain these activities in a cost-effective manner? Can recovery 
and reclamation tools and techniques for HCFCs be transferred to the HFC phase-down?  

19. Were stockpiles of used or unwanted controlled substances managed cost-effectively? 

Technology-related issues 

20. Have challenges been encountered to service equipment with alternative technologies and if so, 
what were they?  

21. Does reducing the refrigerant charge size in the design of systems impacts the amounts of 
refrigerants emitted during assembly and/or installation?  

22. Have servicing activities contributed to improving the energy efficiency of the equipment? If so, 
were such improvements in energy efficiency monitored or assessed? 
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23. How, if at all, did servicing activities address the risks associated with retrofitting HCFC-based 
equipment with flammable alternatives?  

24. Have alternatives to HCFCs been promoted, that sustain the operation of HCFC-based equipment 
until the end of life? If so, which alternatives have been used and what were the results? 

25. Have challenges been encountered to service equipment with alternative technologies and if so, 
what were they?  

26. Have demonstration projects contributed to the servicing sector and if so, how and what were the 
results. 

27. What was the role of international companies in introducing alternative technologies and to what 
extent this has influenced the refrigeration servicing sector, HCFC phase-out and introduction of low-GWP 
alternatives?  

28. What were the key lessons learned to deal with low-GWP alternatives. 

Training 

29. To what extent have training programmes for refrigeration technicians been developed to contribute 
to address safety in handling low-GWP alternatives? Have they integrated an approach on safe handling of 
flammable refrigerants and an understanding of related regulations and standards? Do they address issues 
related to the consequences of poor installation and servicing of equipment that uses flammable 
refrigerants? Do training programmes include a module on good practices and standards in refrigeration? 

30. To what extent are training in refrigeration programmes self-sustaining? How did the Multilateral 
Fund resources help in enhancing the capacity of national vocational/training centres and other local 
institutes involved in training of refrigeration technicians? 

31. Are there certification systems for technicians who successfully participate in training 
programmes? Are these mandatory through regulations? Was there any obstacle in making the certifications 
mandatory? 

32. What types of certification schemes have been established in different Article 5 countries and how 
effective are they to ensure good practices in refrigeration? 

Awareness-raising and dissemination of information 

33. Was there updated information on technically and economically feasible alternative technologies 
to be applied by local refrigeration and air-conditioning manufacturers? What were the capacity building 
activities implemented by the project? 

34. How did technical assistance projects address awareness-related challenges? What awareness-
raising strategy was used and what were the results? How did the servicing community change following 
these activities?  

35. Was there any collaboration with the customs departments in raising awareness on the handling of 
the new refrigerants? 

Funding-related issues 

36. Was there a difference in the adequacy of funding between LVCs and non LVCs countries? Was 
co-funding in place, either from other funds or otherwise? Were there delays due to obtaining co-funding? 
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What were the opportunities and challenges related to co-funding and what lessons can be learned from 
there? How the flexibility that is afforded Article 5 countries through their Agreements with the Executive 
Committee was used to optimize the allocation upon implementation of the HPMP? 

37. How will the increase in the funding available for the servicing sector under decision 74/50, affect 
the ongoing projects and acceptance of alternatives to HCFCs and HFCs with low-GWP and zero-GWP? 

Sustainability 

38. What activities have been undertaken to achieve the long-term sustainability of the technicians and 
customs training programmes funded by the Multilateral Fund? (E.g. adaptation of the curricula of training 
and vocational schools to address flammable alternatives and low-GWP and zero-GWP alternatives, 
mandatory training for technicians or any other measure).  

39. What lessons in training in good practices can be applied for long-term strategies to be 
implemented? 

40. Have there been issues related to availability and affordability of spare parts and refrigerants and 
how have they been addressed?  

41. What activities could be implemented to reduce emissions during the operation of equipment, while 
maintaining energy efficiency? 

Methodology  

42. A consultant will be recruited based on his or her experience and knowledge of the subject matter 
and of the functioning of the Montreal Protocol and the Multilateral Fund. The consultant will prepare a 
desk study that includes an in-depth review of the existing documentation such as project documents, 
progress reports, verification and project completion reports; minutes from regional ozone officers 
meetings, ODS alternative surveys, as well as information gathered from interviews and discussions with 
members of the Secretariat and bilateral and implementing agencies and local stakeholders. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 
Annex II 

1 
 

Annex II 
 

HCFC CONSUMPTION IN SELECTED ARTICLE 5 COUNTRIES (ODP TONNES) 

Region Country 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Baseline
AFR Djibouti 0.66 0.64 0.62 0.57 0.56 - 0.70 
AFR Burkina Faso 27.93 26.59 14.88 12.38 11.99 14.41 28.90 
AFR Senegal 36.14 36.14 7.70 20.68 20.63 18.70 36.20 
AFR Ghana 30.71 27.19 25.39 23.34 20.41 - 57.30 
AFR Nigeria 402.32 453.40 334.46 304.11 177.92 - 344.88 
ASM Bahrain 57.32 75.59 49.60 49.14 45.98 45.77 51.90 
ASM Kuwait 397.75 420.15 414.67 336.17 338.98 - 418.60 
ASM Saudi Arabia 1,750.76 1,921.69 1,433.73 1,376.63 1,305.45 - 1,468.70 
ASP Maldives 3.67 3.69 3.19 3.32 2.45 2.40 4.60 
ASP Fiji 14.46 14.37 7.67 6.70 3.87  8.40 
ASP Cambodia 13.71 10.12 9.47 11.19 11.69 4.52 15.00 
ASP Iran (Islamic Republic of) 376.88 376.31 357.44 342.14 309.28 272.98 380.50 
ASP China 20,739.03 21,091.21 15,761.32 16,838.53 13,485.21  19,269.00 
EUR The former Yugoslav  

Republic of Macedonia 
0.90 0.74 0.72 0.57 0.18 0.27 1.80 

EUR Bosnia and Herzegovina 3.35 4.06 5.13* 3.37 2.11 2.34 4.70 
EUR Armenia 7.50 5.67 4.54 3.15 2.34 0.63 7.00 
LAC Grenada 0.18 0.26 0.33 0.36 0.22 0.20 0.80 
LAC Uruguay 17.62 28.05 15.47 17.80 15.78 16.43 23.40 
LAC Peru 32.50 26.98 25.81 22.01 22.82 22.21 26.88 
LAC Chile 109.01 105.78 75.99 74.23 67.63 63.33 87.50 
LAC Argentina 511.56 571.39 246.20 276.09 295.42 228.24 400.70 
LAC Mexico 1,083.40 1,103.98 791.35 733.82 660.37 519.66 1,148.80 
LAC Brazil 1,046.40 1,387.87 1,189.25 1,164.74 1,025.81 875.29 1,327.30 
PIC Nauru 0.01 0.01 - - 0.02 0.01 - 
PIC Niue - - - - - - - 
PIC Cook Islands 0.06 0.04 0.02 - - - 0.10 
PIC Kiribati 0.01 0.03 0.03 - 0.03 0.02 0.10 
PIC Tonga 0.07 0.05 0.04 0.02 0.02 - 0.10 
PIC Tuvalu 0.01 0.02 - - 0.02 0.01 0.10 
PIC Marshall Islands 0.24 0.21 0.12 0.08 0.08 - 0.20 
PIC Micronesia (Federated 

States of) 
0.06 0.06 0.03 0.09 - 0.04 0.20 

PIC Palau 0.17 0.17 0.12 0.12 0.11 0.12 0.20 
PIC Samoa 0.29 0.13 0.11 0.08 0.07 0.06 0.30 
PIC Vanuatu 0.08 0.06 0.06 0.04 0.02 - 0.30 
PIC Solomon Islands 2.04 1.62 0.17 0.26 0.18 0.24 2.00 

Source: Data reported under Article 7 of the Montreal Protocol, as of 7 September 2017. 
* Non-compliance 
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REASONS FOR DELAY 

Country Reasons for delays 
Argentina  The introduction of SAP system at the Implementing Agency resulted in delays in bidding and 

supply of equipment and tools for the training centres and contracting to trainers (IAs) 
 This activity was proposed for tranche II financed by the remaining budget of the R-22 AC 

conversion project with the Government of Italy. Since these funds should be returned to the MLF, 
the activity was delayed until a later tranche (Procedural) 

Armenia  None provided 
Bahrain  Delayed waiting for the new legislation to be enacted (Institutional) 

 During 2013 SCE was under restructuring plus ODS Officer of Bahrain was about to retire by end 
of 2013 (Institutional) 

 SCE also tried to examine the ability of direct implementation by SCE but it was difficult to take 
the direct responsibility due to Insufficient staff within SCE to undertake the detailed 
implementation responsibilities (Institutional) 

 After change of implementation modality the time needed to agree on joint implementation 
modality, review legal contracts with UNEP and develop operational work-plan was also 
substantial which caused further delays (Procedural) 

 Delays in the start-up of demonstration project due to the challenges related with the selection of 
the technology since more than 70 per cent of its products are sold under regional brands, 
including to manufacturers in neighbouring countries (e.g., Kuwait, Saudi Arabia and United Arab 
Emirates) (Market) 

Bosnia  Major delay in arranging the custom clearance that has to be provided in the form of a letter from 
the Ministry of Finance. Due to recent changes in the Government and political instability, this 
process took much longer than expected (Institutional) 

 Training for technicians was delayed until the establishment of the National Code of Good Practice 
in Refrigeration and introduction of a certification system for refrigeration service workshops 
(Procedural) 

Brazil  None provided 
Burkina Faso  Change of the National Ozone team (Institutional) 

 Delays in fund disbursement from IA (IAs) 
 Delay in the delivery of equipment (Supplier) 

Cambodia  The implementation of the retrofit incentive programme is postponed until non-HCFC, low GWP 
and climate-friendly options become commercially available in the domestic market. (Market) 

Chile  The counterparts changed, so the NOU had to present again the agreement concept to the new 
counterparts which resulted in some delays (Procedural) 

 The delay in the conversion of the refrigeration equipment of two pilot supermarkets was due to 
internal administrative IA procedures that caused the cancellation of the contract already issued, 
therefore requiring a new bidding and proposal preparation (IAs) 

China  As China is a large country with many stakeholders, after the finalization of the overall work plan 
in September 2012, more time was required to initiate the specific activities on the ground 
(Procedural) 

 Delays in signing the amendment to the cooperation agreement with the Foreign Economic 
Cooperation Office of the Ministry of Environmental Protection (FECO/MEP) of China 
(Institutional) 

 Implementation of stage I activities in the refrigeration servicing sector were delayed due to the 
limited structure and institutional arrangements that were in place, in particular, for the 
identification and selection of training centres, and the engagement of partners and key 
stakeholders (Procedural) 

 The servicing sector HPMP development is only part of the China HPMP stage II development 
process (Procedural) 

 The low disbursement is due to receiving delay in obtaining a certified financial statement from the 
Government (Institutional) 

Cook Islands  None provided 
Djibouti  None provided 
Fiji  Delay in review and administrative process (Institutional)  

 The project was delayed because of the need for further consultations with the fishing sector 
(Procedural) 

Ghana  Start-up difficulties (Procedural)  
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Country Reasons for delays 
 More time needed to negotiate the agreements with stakeholders for implementation of activities 

(Procedural) 
 Delays in procurement processes (Procedural) 

Grenada  None provided 
Iran  
(Islamic Republic of) 

 All imports are strongly delayed due to payment requirements and export licence awards 
(Procedural) 

 All exports to the Islamic Republic of Iran are subject to award of an export licence which takes 
considerable time (Procedural) 

 The supplier faced problems due to the UN sanctions in procuring the necessary parts from 
international OEM (Political) 

 Delays are due to the availability of Pentane (Market) 
Kiribati  None provided 
Kuwait  Internal process at EPA where NOU is structured are a bit slow (Institutional) 

 Delay in concluding the proposal of e-licensing system locally at EPA (Procedural) 
 Delay due to the movement of EPA to new premise and inability of IT department of EPA to 

timely respond to NOU needs (Institutional) 
 Delay in agreeing on the detailed implementation work-plan and costs due to details needed from 

several authorities involved in the implementation (Institutional) 
 Changes of the ODS Officer and Head of EPA of Kuwait (Institutional) 
 Changes in IA contracting instruments and time needed to provide legal clarifications to EPA 

officials (Procedural) 
The former  
Yugoslav Republic 
 of Macedonia 

 Delay in achieving financial closure was caused by financial error in new financial SAP system 
(IA) 

Maldives  None provided 
Marshall Islands  None provided 
Mexico  Delivery of equipment required for the training was delayed by the supplier (Supplier) 

 The flushing agent that was delivered was very aggressive and damaged several training flushing 
units (Technology) 

 The flushing units got over-heated and automatically switched off (Technology) 
 The supply of the new motors for the flushing units was delayed by at least one year (Supplier) 

Micronesia  None provided 
Nauru  Loss of NOU since May 2014 (Institutional) 

 No defined nationally assigned resources (human nor institutional) to allow for continuity 
(Institutional) 

Nigeria  Delays related to implementation modalities and compliance with international bidding procedures 
to conform to the guidelines laid out by UNDP Country Office (Procedural) 

 The bombing of the UN Building on 26 August 2011 was also a major cause of setback to the 
implementation of the first tranche (Terrorism) 

 Delays were experienced during the process of supplying the blending tank, as supplier proved to 
be slow to deliver the equipment (Supplier) 

 Delays in the managing the collaboration with suppliers (Procedural) 
 Trials have taken more time than expected, creating delays in the project (Procedural) 
 Delay was due to the fact that it was not possible in Nigeria to issue Letters of Credit during the 

presidential election period (Institutional) 
Niue  None provided 
Palau  Delay in signing initial agreement (Institutional) 
Peru  Delay for the initiation of the disbursements (IAs) 

 The implementation of tranche II suffered additional delays, mainly because of turnover of staff at 
the General Directorate of Environmental Affairs (Institutional) 

 In addition, two clerks that had been hired for administrative support quit, which further delayed 
the execution of activities (Institutional) 

 The initial Implementation Plan (and associated MYA) needed to be reviewed since the equipment 
listed under the TPMP was not delivered (Supplier?) 

 Due to the delays the technical assistance activity for the flushing sub-sector could not be 
finalized, and therefore the local companies and technicians do not have the tools and knowledge 
on the use of HCFC-free flushing techniques that would allow the Government to ban such 
consumption (Procedural) 

Samoa  None provided 
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Country Reasons for delays 
Saudi Arabia  Because of the size and complexity of the refrigeration service sector in Saudi Arabia, the 

preparations of the training took longer than originally expected (Procedural) 
 The need for harmonization of the activities on preparation of the certification scheme for 

refrigeration practice and the update of the Code of Good Practice in Refrigeration (Procedural) 
 Delayed transfer of approved funds to IA (IA) 
 The delay in implementing the ban on new air-conditioning equipment containing HCFC-22 or 

HCFC-blends was due to concerns about the limited availability of low global warming potential 
(GWP) alternatives, particularly for small-size applications, suitable for use in high-ambient 
temperatures. (Market) 

 Draft code of practice that was expected to be adopted by the end of 2015 had been delayed due to 
recent changes of the management of the environment authority; (Institutional) 

Senegal  The delay is linked to various government reorganisations (Institutional) 
 The approval of the national procedures for HCFC quota allocation encountered difficulties, an 

interim quota allocation system had to be implemented which resulted in limited recording of 
HCFC imports in 2013 (Procedural)  

Solomon Islands  None provided 
Tonga  None provided 
Tuvalu  Delay was due to the change in legal advisor as the former legal advisor was undertaking duty 

travel thus there was a delay from the department (Institutional) 
Uruguay  None provided 
Vanuatu  None provided 
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 الرابع المرفق  

  الدروس المستفادة
  

ة: ( تم تسليط الضوء عليھاأھم الدروس التي كانت   -1 ة األفريقي ي 1في المنطق ا في) التحديات الت تم مواجھتھ  ت
ا وردين الق د الم ىتحدي ة؛ و درين عل دات المطلوب ديم المع ة لضمان سال2(تق نھج االبتكاري م ال ة دع دة مة ) أھمي متزاي

ة؛ و ي الخدم تعملين وفني ول ) 3(للمس جيع الحل ي تش ي ف ب الرئيس رةالجان واد  المتبك ة الم ة إلزال المحلي
ي  ك الت يما تل ة، وال س ة أخرى؛ الھيدروكلوروفلوروكربوني دان نامي ي بل ا ف ن تكرارھ ة إل) الح4و (يمك ى ضمان اج

  .)ونيجيريا صارم لعمليات اإلنتاج (غانا سالمةاعتماد نظام 

يةبالنسبة   -2 اط الرئيس ذة 1: (ھي لمنطقة الشرق األوسط، کانت النق ة المنف ين المنظم ة الجسور ب ة تقوي ) أھمي
ذ أفضل لخطة ل د من أجل تنفي ة الستراتيجيإدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية والسلطات األخرى في البل

راء  ) أھمية ضمان2(و المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية،الشاملة إلدارة إزالة  ينوجود خب ين فني دعم محلي ديم ال  لتق
دائل ا3(وت الحكم المحلي، بسبب محدودية قدرات منظما مختلف مراحل المشروعاتفي  ألة الب زال مس لمناسبة ) ال ت

دان ذات  ةللبل ي  درجات الحرارة المحيط يما ف ة، وال س واءالعالي د وتكييف الھ ّكل، قطاع التبري ا تش غل الرئيسي الش
دي ي والتح دة إ) 4(و ،األساس ين وح ي تمك ة، ينبغ ة بطيئ ات الحكومي ي المؤسس ة ف ات الداخلي ا أن العملي دارة بم

  ).جھود التنفيذ (البحرين والكويتلتعجيل من خالل جھود بناء القدرات  اتمشروعال

دروسبالنسبة   -3 ين أمر ضروري 1: (ھي للمنطقة اآلسيوية، کانت ال اون مع أصحاب المصلحة المعني ) التع
تالمواد ية واستھالکھا ) التنسيق بين إدارة إنتاج 2(و، التبريد وتكييف الھواءلتنفيذ خطط قطاع   ھاتصديريرادھا وواس

ال ال، و ھو العنصر الرئيسي لالمتث اتبسبب إدخال ) 3(بروتوكول مونتري دة في قطاع  تكنولوجي ة جدي د ابديل لتبري
اد رئيسيا ً  عامالً  سيكون، فإن تعديل المعايير الحالية ووضع معايير جديدة الھواء وتكييف اتالتكالعتم ة، البد نولوجي يل

الاإل) 4(و ي دخ وق ف و الس ر ضروري  ھ رويج لأم ا للت ى لتكنولوجي ة عل داب R-290القائم ي ت ر ف ي النظ ير وينبغ
ية/مالية  واء سياس ات الھ ات مكيف اعدة مبيع دة لمس ى جدي ة عل وق،  R-290القائم ي الس ى 5(وف دريب عل ة خ) الت دم

ات خال القابلة لالشتعال شرط أساسي إلدمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تعمل على غازات التبريد وتركيب  مكيف
  .)(الصين مناآل واستخدامھاالسوق إلى  R-290الھواء التي تعمل على 

دروس الرئيسية ھي: (بالنسبة ل  -4 دريبي1منطقة أوروبا الشرقية، كانت ال امج الت تدامة البرن ى  ) ضمان اس عل
دى ل  الم ي الطوي امج ف اج البرن اھج من خالل إدم دارس؛ امن ً 2(ولم ا شروطا ول بھ وفر التشريعات المعم ذ ل ) ت لتنفي
د  لتقلّ إلى جانب المواد المستنفدة لألوزون، ) 3(لمخطط استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرھا  الناجح غازات التبري

دويرھا استردادھاتم يالتي  الھيدروفلوروكربونية ادة ت اخ  من وإع أثير المن ى حدت ى أدن ائر غازات خإّن ) 4، و (إل س
ً ھي التبريد  ذوتجنب خسائر غازات ا تقليللخدمة والصيانة المنتظمة يمكن لمن المعدات القديمة و أساسا د من ھ ه لتبري
  .)جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية( من ھذه النظم النظم

دروس الرئيسية ھي: (لمنطقة بالنسبة   -5 اريبي، كانت ال رات يمكن ل )1أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك لتغيي
ذ ، ولذلك ينبغي االضطالع بأنشطة التوعية واأن تستغرق عّدةفي عملھم اليومي في وعي الفنيين وسلوكھم  دريب من لت

يقطاع عن تلك الموجودة في ال العمل في القطاع الفرعي للتبريد التجاري مختلفة جداً  إن ورش) 2(و البداية، ، المنزل
 ووجھتالتي  ) التحديات الرئيسية3(وبكثير،  السوبر ماركت ھو أكثر تعقيداً  محالت وإنشاء شبكات التعاون في قطاع

ي طة ف ذ األنش ي تنفي د  ف ة التبري اع خدم فقط واء  وتكيي تالھ ث كان ات، حي ين المؤسس ترکة ب ات المش أن  الترتيب
ان متواومع القطاعالمتطلبات الرسمية للتعاون مع جمعيات  ا ک ر شدة مم دريب کانت أکث د الت ً ھ ا ات ابسبب  قع لمتطلب
ة،  عتھا اإلدارة العام ي وض دة الت يط 4(والمعق ين التخط واد الھيدروکلوروفلورل) ب ة الم ة إدارة إزال ة خط وکربوني

  تغييرات في المسؤولية في المؤسسات الشريكة (البرازيل). کان ھناك عدةوتنفيذھا، 

دريب في ما   -6 ر نھج ت دريب اإلقليمي، اختي نھج الت ة من يتعلق ب ة االحتياجات المحددة لكل منطق إقليمي لتلبي
د، فضالً  ي البل اطق الخمس ف يععن تحسين  المن ة. توس ة الثاني اركة المؤسسات  األنشطة للمرحل إن مش ك، ف ع ذل وم

وع  اإلقليمية الوطنية في المناقصات والتعاقد تعقد العملية. ذا الن رة في ھ ين أي خب ولم يكن لدى معظم الشركاء اإلقليمي
ةعلى إذن مسبق  وكان الحصولمن العقود،  ً  من السلطات الوطني رام للمشاركة في العطاء ضروريا ردي. وإب د ف  عق

ً الفنيةما يتعلق بالجوانب  وفي ً  : تشمل وحدات التدريب المتنقلة نظاما ةللتبريد لمحاكاة ظروف التشغيل  إيضاحيا  الحالي
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د  قنظام لأفضل الممارسات وتصميم خصائص  إيضاحعن  سوبر ماركت، فضالً محالت اللنظام تبري ان  .مغل وك
ا  السوبر ماركت أكثر صعوبةً  محالت نموذج لنظم التبريد في لتشكل اإليضاحالعثور على المكونات الكافية لوحدة  مم

 ً ق بالضغط ودرجة الحرارة واإلعدادات وأداء النظام. في كان متوقعا ا يتعل ً  م ان من الصعب أيضا ى  وك ور عل العث
ً مورد   ).للمواصفات (البرازيل ين على استعداد لتقديم اإلمدادات وفقا

ا   -7 ي م واء، وأفضل الممارسات، ف ى لالحت ة األول ي المرحل ة ف ة: أعطيت األولوي ات البديل ق بالتكنولوجي يتعل
زاتومراقبة التسرب في  ا. تجھي ايير كل منھ ة، جُ  السوبر ماركت ومع ُ وكخطوة ثاني ةمعلومات  معت أيضا عن  فن

يد ابالنسبة لثاو .األمونيا، ولسوق، مثل ثاني أكسيد الكربون، والھيدروكربونالتكنولوجيات البديلة في ا ونني أكس  لكرب
ام من جانب القطاع التجاري. ، فضالً التجھيزات، لوحظ وجود عدد متزايد من بشكل خاص ه ب عن زيادة االھتم د أن ي

ين تواو ھذه البدائل: ارتفاع تكاليف االستثمار األولي؛ اماستخديجب التغلب على التحديات التالية عند  ن ذوي مفر الفني
  .)ازيلو (ج) ضمان جودة وسالمة التركيب والتشغيل والصيانة (البر المدربين على البدائل الجديدة؛ المھارات

رت الدروس األخرى:تشمل   -8 أثيراً  أثّ ة ت ة بسبب دوران الموظفين في المنظمات الحكومي أخيرات اإلداري  الت
ً کان الدعم المقدم من الخبراء االستشاريين الوطنيين و على جھود التنفيذ؛ كبيراً  الة المواد طة إدارة إزفي تنفيذ خ أساسيا

ع أصحاب المصلحة والقو الھيدروکلوروفلوروکربونية؛ ذ الھناك حاجة قوية إلشراك جمي ة من ة، طاعات المحتمل بداي
يب على اليف التدروالزيادة الكبيرة في تك والتأكد من أن الجميع يتفقون على األھداف المشتركة لالستراتيجية الوطنية؛

دات التبريد كتروني لمعبعض البدائل، والتعقيد اإللقيد الخالئط الجديدة، وقابلية اشتعال لتع التكنولوجيات الجديدة، نظراً 
  ييف الھواء الجديدة (أوروغواي).وتك
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Annex V 

DEMONSTRATION PROJECTS AFFECTING THE RAC SERVICING SECTOR  
(APPROVED AFTER THE 74TH MEETING) 

Country Project title 
China Demonstration project for ammonia semi-hermetic frequency convertible screw 

refrigeration compression unit in the industrial and commercial refrigeration industry at 
Fujian Snowman Co. Ltd. 

Colombia Demonstration of HC-290 (propane) as an alternative refrigerant in commercial air-
conditioning manufacturing at Industrias Thermotar ltda. 

Costa Rica Preparation of a demonstration project for the transition of HCFC-22-based refrigerant unit 
to NH3 system in cold chambers. 

Costa Rica Demonstration of the application of an ammonia/carbon dioxide refrigeration system in 
replacement of HCFC-22 for the medium-sized producer and retail store of Premezclas 
Industriales S.A. 

Kuwait Preparation of a demonstration project for low-global warming potential alternatives in high 
ambient temperature conditions in air-conditioning applications. 

Kuwait Demonstration project for HCFC-free low-global warming potential technology 
performance in air-conditioning applications (capacity above 8 TR). 

Maldives Preparation of a demonstration project for low-global warming potential alternatives for 
HCFC phase-out in refrigeration applications in fishing industry. 

Maldives Demonstration project for HCFC-free low-global warming potential alternatives in 
refrigeration in fisheries sector. 

Mauritius Demonstration and user incentive programme for conversion to technologies with low 
global-warming potential. 

Mexico HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (HC demonstration and 
training). 

Saudi Arabia a) Preparation of a demonstration project for the phase-out of HCFCs by using HFO as foam 
blowing agent in the spray foam applicants in high ambient temperatures.  
b) Preparation of a demonstration project for promoting HFO based low-global warming 
potential refrigerants for air conditioning sector in high ambient temperatures. 

Saudi Arabia a) Demonstration project for the phase-out of HCFCs by using HFO as foam blowing agent 
in the spray foam applications in high ambient temperatures.  
b) Demonstration project on promoting HFO-based low-global warming potential 
refrigerants for air-conditioning sector in high ambient temperatures. 
c) Demonstration project at air-conditioning manufacturers to develop window and packaged 
air-conditioners using low global warming potential refrigerants. 

Europe Preparation of a regional centre of excellence for demonstration and training of low-global 
warming potential ozone-safe alternative technologies. 

Europe Development of a regional centre of excellence for training and certification and 
demonstration of low-global warming potential alternative refrigerants. 

Global a) Preparation of a demonstration project on refrigerant containment and introduction of low-
global warming potential refrigerants at the country level. 
b) Preparation of a demonstration project in the refrigeration assembly sector (Argentina and 
Tunisia). 

Global Demonstration project on refrigerant quality, containment and introduction of low-global 
warming potential alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions). 
b) Demonstration project for the introduction of trans-critical CO2 refrigeration technology 
for supermarkets (Argentina and Tunisia). 
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