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 معينة المحدد لها شروط إبالغ اتعوالمشرتقارير عن 

 
 

ع الحالي. إلى االجتما قدمتالتي  معينة المحدد لها شروط إبالغ الوثيقة تقارير عن المشروعاتهذه تعرض   -1

خطط إدارة  الثانية منواألولى  تينللمرحل 2022ديسمبر/ كانون األول  31طلب تمديد تواريخ اإلنجاز إلى ما بعد و

التقارير التي  . باإلضافة إلى ذلك، تم تضمينأيضا هو جزء من هذه الوثيقةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ءات المتفق عليها لعقد منذ االجتماع الخامس والثمانين ولكن لم يتم النظر فيها وفقًا لإلجرا ةفردي بصفةللنظر فيها  قدمت

 في هذه الوثيقة أيًضا. 19-كوفيد حةاجتماعات اللجنة التنفيذية أثناء جائ

 

 األربعة التالية: األقسامتتألف الوثيقة من  -2

 

يف أو ال توجد بشأنها سياسة أو تكالالتي  معينةإبالغ  المحدد لها شروطمشروعات التقارير عن  القسم األول: 

صيات أخرى معلقة، والتي قد ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار بشأنها على أساس تو مسائل

نفيذية كل تقرير ة"(. سيقدم تقرير اجتماع اللجنة التيلواألمانة دون مزيد من المناقشة )"الموافقة الشم

 اللجنة المعتمد منوارد في هذا القسم على حدة، إلى جانب القرار 

 

 فردية بصفة اللجنة التنفيذية كي تنظر فيها معينةإبالغ  المحدد لها شروط اتعوقارير عن المشرت القسم الثاني: 

 

واد المرحلة األولى / المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الم إنجازلتمديد تواريخ طلبات  :القسم الثالث

 2022ديسمبر/ كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ما بعد 

 

                                                 
 (19-)كوفيد  كورونا  سفيرو  بسببألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في الموافقة فيما بيستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية  1
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الكلوروفلوروكربون تقارير المراجعة المالية إلنتاج  2تتكون من خمسة تقارير تتعلق بالصين: اإلضافة األولى: 

تقرير و؛ المذيباتوخدمة التبريد قطاعي و والهالون ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني

دراسة لتحديد الظروف و؛ )هـ( 83/41في المقرر  المذكورةطة عن التقدم المحرز في تنفيذ األنش

السياساتية أو السوقية التي قد تكون أدت إلى اإلنتاج واالستخدام غير القانونيين  وأالتنفيذية  وأالتنظيمية 

تقرير محدث عن إنتاج و؛ )د(( 83/41)المقرر  12 -و الكلوفلوروكربون 11 -للكلوروفلوروكربون

 إنتاج بروميد الميثيل إلزالةلخطة القطاعية ؛ واالكربون واستخداماته كمواد وسيطةرابع كلوريد 

 

 معينة المحدد لها شروط إبالغ اتعوالمشرتقارير عن 

 

تماع الثامن المقدمة إلى االج معينة المحدد لها شروط إبالغ اتعوالمشربالتقارير المتعلقة  1لجدول يسرد ا -3

 ة.يلومبها للموافقة الش الموصيلثمانين وا

 

 بها للموافقة الشاملة الموصي معينة المحدد لها شروط إبالغ اتعوالمشرتقارير عن  -1الجدول 
 الفقرات عنوان المشروع البلد

 تقارير متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الجدوى المالية بشأن حديث ت -)المرحلة الثانية  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  األرجنتين

 (Celpack لشركة
5 - 9 

تماد المرسوم تقرير عن اع -)المرحلة األولى  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  كوت ديفوار

صدير "( لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تarrêté interministérielالوزاري المشترك )"

استيراد بعلقة رصد واإلبالغ المتوتدابير أخرى بشأن تعزيز نظم ال، وتجارة المواد المستنفدة لألوزون

  (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتصدير 

10 - 13 

 24 - 14 قرير مرحلي(ت -)المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  غانا

التقدم المحرز نحو  بشأنحديث ت -)المرحلة األولى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد خطة إدارة  هندوراس

 تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق(
25 - 32 

حالة تنفيذ تدابير  بشأنحديث ت -)المرحلة الثانية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  جامايكا

 يالموصواإلبالغ عنه  الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  تعزيز نظام التراخيص والحصص ورصد

 في تقرير التحقق( ابه

33 - 38 

حالة  نبشأتحديث  -ة ، الشريحة الثاني)المرحلة الثانية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  كينيا

 وكربونالهيدروكلوروفلورحصص الخاصة تعزيز الرصد واإلبالغ عن أنظمة تراخيص ونشطة لاألتنفيذ 

 بها في تقرير التحقق( الموصي

39 - 47 

 53 - 48 )قرير مرحليت -)المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  المكسيك

 بشأنتحديث  - ، الشريحة الخامسة)المرحلة األولى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  سانت لوسيا

 (بموجب هذا االتفاقالتمويل صغير الحجم  وصرف الدفعة األولى  حالة توقيع اتفاق
54 - 59 

 77 - 60 قرير مرحلي(ت -)المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  ليبيا

سانت فنسنت 

 وجزر غرينادين

نظام  )تقرير عن التقدم المحرز في تحسين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

  التراخيص والحصص وتعزيز قدرة الجمارك على مراقبة الواردات(
78 - 83 

المملكة العربية 

 السعودية

عن تنفيذ األنشطة  تقرير مرحلي -)المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 المتبقية
84 - 89 

 القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي المشروعات ذات

لعالمي اذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار  مواد التبريدنهائي عن مشروع تعزيز تقرير F مصر

 (EGYPRAلصناعة تكييف الهواء في مصر )

90 - 100 

المملكة العربية 

 السعودية

لمنخفضة على اذات القدرة  الهيدروفلوروأوليفينالقائمة على  مواد التبريدمشروع إيضاحي بشأن تعزيز 

 ير مرحلي(إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة )تقر

101 - 109 

 اإليضاحية في قطاع الخدمات اتعوالمشر

 118 - 110 رحلي النهائي(التقرير الم -األولى  )المرحلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  تونس

واحدة  لشركةولوجيا تغيير التكن -)المرحلة الثانية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  تونس

 ((Le Panneauالرغوة )تصنع 
119 - 127 

 مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفذة لألوزون

                                                 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.1الوثيقة   2
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 الفقرات عنوان المشروع البلد

 133 - 128 حلي(تجريبي بشأن إدارة النفايات المستنفدة لألوزون والتخلص منها )تقرير مر إيضاحيمشروع  البرازيل

 تغيير الوكالة المنفذة

 149 - 134 لة المنفذة(تغيير الوكا -)المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة  موريتانيا

  بروميد الميثيل

 152 - 150  إزالة بروميد الميثيلخطة  األرجنتين

 

لثامن والثمانين المقدمة إلى االجتماع ا المحدد لها شروط إبالغ معينة اتعوالتقارير المتعلقة بالمشر 1لجدول يسرد ا -4

 ة.يلومبها للموافقة الش الموصي

 

 ةيلومبها للموافقة الش الموصي المحدد لها شروط إبالغ معينة المشروعات تقارير عن - 2ل الجدو
 الفقرات المشكلة عنوان المشروع البلد

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة بخطط تقارير متعلقة 

جمهورية كوريا 

الشعبية 

 الديمقراطية

 يةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة 

تقرير مرحلي عن تنفيذ  –)المرحلة األولى 

 األنشطة(

 

طلب اإلرشاد في ضوء التحديات التي تواجه تنفيذ 

األنشطة في ضوء قرارات مجلس األمن لألمم 

 المتحدة 

153 - 167 

 

 ةيلوبها للموافقة الشم الموصي المحدد لها شروط إبالغ معينة المشروعاتتقارير عن  القسم األول: 
 

 3الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد 

 

 لشركةوى المالية الجد بشأن تحديث –)المرحلة الثانية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األرجنتين: خطة إدارة 

 وحكومة إيطاليا( اليونيدو) سيلباك(

 

 خلفية

 

الثانية من المرحلة الثانية من ، نظرت اللجنة التنفيذية في طلب تمويل الشريحة في اجتماعها الرابع والثمانين  -5

من بين ، يبينلب الشريحة تقريًرا مرحليًا تضمن طو 4خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين.
 -الهيدروكلوروفلوروكربون من المسحوبة بالضغط البولسترين المصنعة لرغوة سلباك تحويل شركة تأخر، أمور أخرى

تواجهها الشركة واهتمامها بتقييم البيوتان كبديل  كانت بسبب الصعوبات االقتصادية التي ثاني أكسيد الكربون إلى 22

، طلبت اللجنة من اليونيدو أن تقدم في االجتماع عند الموافقة على شريحة التمويلو. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، على أساس سيساعدها الصندوق متعدد األطراف وما إذا كان للشركة الجدوى المالية بشأنالخامس والثمانين تحديثًا 

 ((.2)د( ) 84/64من المشروع )القرار  الشركة حذفأن األموال المتأتية من التحويل ستُعاد في حالة 

 

الخامس والثماني والسادس  ، قدمت اليونيدو تقارير مرحلية في االجتماعات(2)د( ) 84/64لمقرر ل إعماال -6

، وأن (AFIPأن غالبية ديون شركة سيلباك كانت مع الوكالة االتحادية للدخل العام ) تبين 5،والثمانين والسابع والثمانين

 31الديون المستحقة بحلول  تأجيل دفع، وافق على 19-جائحة كوفيدبالتأثير االقتصادي لالذي أقر برلمان األرجنتين 

، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل مصلحة الضرائب. ديونها تسدد شركة سلباك، ين. ومنذ ذلك الح2020 ه/ تموزيولي

 .للشركةكان من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الجدوى المالية و

                                                 
رة العالية على إحداث االحترار التقارير المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل )االستخدام المؤقت للتكنولوجيات ذات القد 3

 / UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/39  ،UNEPالعالمي( ، وإندونيسيا )المرحلة األولى( ، والسنغال )المرحلة األولى( واردة في الوثائق 

OzL.Pro / ExCom / 88/51  وUNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/62 على التوالي 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39الوثيقة   4
 .87/7و  86/22و  85/4في المقررات  87و  85الحظت اللجنة التنفيذية التقارير المرحلية المقدمة بين االجتماعين   5
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 مرحليتقرير 

 

يع المدفوعات الوفاء بجم استمرت في شركة سلباك أن يبينقدّمت اليونيدو تحديثًا لالجتماع الثامن والثمانين  -7

أنهما  نيدوواليوأكدت حكومة األرجنتين و. الوكالة االتحادية للدخل العامعليه  تالمجدولة على النحو الذي وافق

لن يتم  ، وأكدت الحكومة مجددًا أن التمويل المرتبط بشركة سيلباكالوضع المالي لشركة سيلباك رصدستواصالن 

 تنفيذية.( وقرارها الذي تنظر فيه اللجنة الللشركةالصحي تأكيد الوضع المالي )أي  صرفه حتى يتم حل المشكلة

 

لى االستمرار من الناحية غير قادرة ع الشركة، في حالة ما إذا تبين أن مبين في التقارير السابقةال وعلى النحو -8

إعادتها إلى الصندوق متعدد األطراف مع مراعاة شروط المرونة المستخدمة  المرادسيتم حساب مستوى األموال المالية، 

 6في األرجنتين. البولسترين المسحوبة بالضغط ةقطاع رغولللموافقة على األموال المخصصة 

 

 توصية

 

 في: التنفيذيةقد ترغب اللجنة  -9

 

المالية  أن تقدم لالجتماع التسعين تحديثا عن الجدوىب، حكومة األرجنتين، من خالل اليونيدو مطالبة (أ)

تحصل س الشركةقرار بشأن ما إذا كانت ال، والمسحوبة بالضغط )سلباك( البولسترين ةرغو لشركة رغوة

 إزالة الموادعلى مساعدة من الصندوق متعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 (، 2)د( ) 84/64لمقرر ل إعماال، نتينلألرجالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

ن ممساعدة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله على  المذكورة الشركةأنه في حالة عدم حصول  تذكرأن و (ب)

ص سيتم حساب األموال المرتبطة بتحويلها مع مراعاة المرونة في تخصيالصندوق متعدد األطراف، 

من  ، وسيتم خصمهاالمسحوبة بالضغط البولسترين ةرغواألموال المعتمدة لحكومة األرجنتين لقطاع 

روكربونية لشريحة التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلول المعتمد

 لألرجنتين.

 

تماد المرسوم تقرير عن اع -)المرحلة األولى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة كوت ديفوار: خطة 

لمواد وتجارة ا"( لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير arrêté interministérielالوزاري المشترك )"

المواد ، وتدابير أخرى لتعزيز نظم الرصد واإلبالغ المتعلقة باستيراد وتصدير المستنفدة لألوزون

  (اليونيب واليونيدو) الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 خلفية

 

التقدم المحرز في االعتماد المستقبلي  عنالتقرير علما باللجنة التنفيذية  أحيطت، السابع والثمانينفي اجتماعها   -10

"( لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير وتجارة arrêté interministérielالمشترك )"الوزاري للمرسوم 

المواد اإلبالغ المتعلقة باستيراد وتصدير و التدابير المتعلقة بتعزيز نظم الرصد ، وغير ذلك منوزونالمواد المستنفدة لأل

في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت  الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
ة اإلضافية المقدرة البالغة ، أقل من التكلفالمسحوبة بالضغط البولسترين رغوةدوالًرا أمريكيًا المعتمد للشركتين في قطاع  767>348كان التمويل البالغ  6

 الشركتين ، على أساس أن كالة في تخصيص األموال بين الشركتينتم االتفاق على أن تتمتع حكومة األرجنتين بالمرونو؛ دوالر أمريكي 439,200

 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/27من الوثيقة  76إلى التكنولوجيا المختارة في الوقت المحدد )الفقرة حوالن تست
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، بشأن اعتماد الثامن والثمانين، في االجتماع اليونيب، من خالل من حكومة كوت ديفوار تقديم تحديثديفوار وطلبت 

 (.87/10)المقرر المشترك" الوزاري لمرسوم ا"

 

، بأن توقيع الوزارات األربع المعنية اليونيب، من خالل ، أفادت حكومة كوت ديفوار87/10لمقرر ل إعماال  -11

البيئة  وزراء، وقع 2021 أيلول /سبتمبر 9وحتى . 19-كوفيد " كان بطيئا بسبب قيودالمشتركالوزاري لمرسوم ا"

الدولة واالقتصاد  وحوافظالميزانية  وزراء، بينما من المتوقع أن يوقع تدامة والتجارة والصناعة المرسوموالتنمية المس

المتابعة مع الحكومة  اليونيبنظًرا لهذا التأخير سيواصل و. 2021 كانون األول /ديسمبر 31والمالية في موعد أقصاه 

 المرسوم.جميع الوزارات المعنية إلى أن توقع يذية وسيبلغ اللجنة التنف

 

 تعليقات األمانة

 

 ةحدو تستمر، مازال جاريا حتى اآلن" المشتركالوزاري لمرسوم ا" أن توقيع من لرغما على نهأ ألمانةا تذكر  -12

 ةلمستنفدا ادلموا تصدير/  ادستيرا ترخيص منظا تنفيذ صدرفي ، لوطنيةا وزونألا لجنة من بتوجيه، لوطنيةا وزونألا

 .وزونلأل

 

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -13

 

 المشترك اإلحاطة علما بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في االعتماد المستقبلي للمرسوم الوزاري (أ)

"(arrêté interministériel لتنظيم استيراد وتصدير وعبور وإعادة تصدير )" وتجارة المواد المستنفدة

المواد استيراد وتصدير ب، والتدابير األخرى المتعلقة بتعزيز نظم الرصد واإلبالغ المتعلقة لألوزون

المواد إزالة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

، والواردة في 87/10، استجابة للمقرر اليونيب، المقدمة من الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة 

 

، تحديثا بشأن اعتماد ، في االجتماع التسعيناليونيب، عن طريق حكومة كوت ديفوار أن تقدم منطلب وت (ب)

 في الفقرة الفرعية )أ( أعاله. " المذكورarrêté interministériel" المشترك للمرسوم الوزاري

 

وحكومة  اليوئنديبي) تقرير مرحلي( -)المرحلة األولى د الهيدروكلوروفلوروكربونية المواإزالة غانا: خطة إدارة 

 إيطاليا(

 

 خلفية

 

وحكومة  واليوئنديبيمن حكومة غانا  ،في جملة أمورفي اجتماعها الرابع والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية،   -14

المشروع وتقارير إنجاز إلى أن يتم  اإيطاليا تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية سنوي

 84/73)المقرر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 )ب((.

 

نيابة عن حكومة غانا المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  اليوئنديبي، قدم والثمانينالسادس  افي اجتماعهو  -15

تمديد المرحلة األولى ل اعن تنفيذ المرحلة األولى وطلب امرحلي اتقرير شملتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي 
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المواد لتحقق المطلوب من استهالك ا يقدم، لم ولكنهيدروكلوروفلوروكربونية. من خطة إدارة إزالة المواد ال

 ه/ حزيرانيوني 30مديد المرحلة األولى حتى وافقت اللجنة التنفيذية الحقًا على تو. 2020ام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وطلبت من حكومة غانا تقديم تقرير مرحلي محدث عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2022

الجتماع الثامن إلى االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  عننية وتقرير تحقق الهيدروكلوروفلوروكربو

 )أ( )ب((. 87/39)المقرر  2022عام في اجتماع ثاني إنجاز المشروع إلى  عن ، وتقريروالثمانين

 

نوي المحدث عن ، التقرير المرحلي السبصفته الوكالة المنفذة الرئيسية ،اليوئنديبي، قدم نيابة عن حكومة غانا  -16

 7،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة السادسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة 

 لقرارات المذكورة أعاله.ل وفقا، 2020المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في عام وتقرير التحقق من استهالك 

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك 
 

فاد استن من قدرات طن 15.97المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدره أبلغت حكومة غانا عن استهالك   -17

وزون لنفس استنفاد األ من قدرات طن 51.57ن الهدف البالغ مفي المائة  67، وهو أقل بنسبة 2020األوزون في عام 

لمواد المحدد لفي المائة أقل من خط األساس  72، و التنفيذيةفي اتفاقها مع اللجنة المحدد العام 

انات استهالك أبلغت الحكومة أيًضا عن بيو. استنفاد األوزون من قدراتطن  57.30 وقدرهالهيدروكلوروفلوروكربونية 

البيانات المبلغ  التي تتسق مع 2020نفيذ البرنامج القطري لعام بموجب تقرير تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطاع 

 من البروتوكول. 7عنها بموجب المادة 

 

ً بسبب تنفيذ خطة إدارة إزالة المالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  يتناقص  -18 واد تدريجيا

 يةالمواد الهيدروفلوروكربون، وال سيما إدخال تكنولوجيات بديلة في السوقالهيدروكلوروفلوروكربونية و

مواد اردات لمائة من إجمالي وفي ا 52المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، شكلت 2020في عام ووالهيدروكربونات. 

 ؛في المائة 134a: 21 -الهيدروفلوروكربون ، تتكون منفي المائة 43) المواد الهيدروفلوروكربونية، تليها التبريد

ومواد ؛ مائةفي ال R-407C :4 والمادة ؛في المائة R-404A :6والمادة ؛ في المائة R-410A :7 والمادة

 في المائة(. 5في المائة( ، والمواد الهيدروكربونية ) 4: متنوعة أخرى هيدروفلوروكربونية

 

 تقرير التحقق

 

المواد أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تنفذ نظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات   -19

فق مع واتي وهو، استنفاد األوزون من قدرات طن 15.97المتحقق منه االستهالك ، وكان الهيدروكلوروفلوروكربونية

 تمتثلغانا  كانت حكومةو. البرنامج القطريمن بروتوكول مونتريال وفي تقرير  7الكمية المبلغ عنها بموجب المادة 

 مع اللجنة التنفيذية. ا المبرملبروتوكول مونتريال واتفاقه

 

 األنشطة في قطاع خدمة التبريد
 

 :2021 تشرين األول /أكتوبرو نيسان /نُف ّذت األنشطة التالية في إطار المرحلة األولى بين أبريل  -20

 

 LIلقانون او؛ لمواد التبريد القابلة لالشتعال المناولة اآلمنة شروط LI 1812استوعب تحديث القانون  (أ)

وطنية وزون الوحدة األ؛ وقدمت راجعة والموافقة من قبل البرلمانفي المرحلة األخيرة من الم 1812

 ؛الدعم خالل العملية

                                                 
الجتماع الرابع والثمانين تمت الموافقة على الشريحة السادسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ا 7

 .لليوئنديبيدوالر أمريكي  9,098 وقدرها، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 121,311بتكلفة إجمالية قدرها 
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لشحن اتمت طباعة دليل مرجعي سريع ُمحسَّن يغطي االستخدام اآلمن والتخزين والمناولة وتقنيات و (ب)

 ؛لتدريبيةاالتبريد أثناء الدورات كتيب( ووزع على ممارسي  1500الهيدروكربونية ) مواد التبريدونقل 

 

؛ ومن المتوقع تسليم بار دورة التبريد العامة، وتم اختيار موردوحات اختنجح تقديم العطاءات للو (ج)

 ؛2021 تشرين األول /المعدات بحلول نهاية أكتوبر

 

؛ تجديده وجاريالتنمية في تامالي( تم اختيار مركز االمتياز الرابع لتدريب الفنيين )جامعة دراسات و (د)

، على ممارسات الخدمة الجيدة فنيا 250تم تدريب و؛ ء األدوات والمعدات لدعم التدريبوسيتم شرا

القابلة لالشتعال، وخدمة المعدات  غازات التبريد، والتعامل اآلمن مع غازات التبريدوالتحكم في تسرب 

 غازات التبريدبدأت مراكز التحويل األحد عشر في تقديم التدريب على التعامل اآلمن مع و؛ بالبدائل

 والمتدربين. القابلة لالشتعال للفنيين

 

 مستوى صرف األموال
 

دوالًرا أمريكيًا المعتمد للمرحلة األولى من خطة إدارة  1,356,311مبلغ ال، من  2021أيلول  /سبتمبر 7 حتى  -21

دوالًرا  1,031,311في المائة( ) 91) اأمريكي ادوالر 1,231,173، تم صرف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

دوالًرا أمريكيًا  125,138سيتم صرف رصيد قدره ودوالر أمريكي لحكومة إيطاليا(.  325,000، و لليوئنديبيأمريكيًا 

 .2022-2021 الفترة في

 

 تعليقات األمانة

 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة السادسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 قانونيالطار اإل

 

 20 وقدرها 2021لعام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت حكومة غانا بالفعل حصًصا لواردات   -22

 أقل من الهدف الرقابي لبروتوكول مونتريال لنفس العام. ياستنفاد األوزون، وه من قدرات طن

 

 قطاع خدمة التبريد

 

 تحرز، 19-كوفيد ها جائحةتالقيود التي فرضعلى الرغم من إعاقة تنفيذ األنشطة في المرحلة األولى بسبب   -23

المرحلة األولى  إنجاز؛ وسيتم في إطار المرحلة األولى المقررةتتقدم األنشطة المختلفة والحكومة تقدما في التنفيذ. 

 .2022 ه/ حزيرانيوني 30بحلول 

 

 توصية

 

تنفيذ المرحلة األولى  عن 2020 قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي المحدث لعام  -24

، والوارد في الوثيقة اليوئنديبيلغانا المقدم من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة من خطة إدارة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 
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تنفيذ  فيتقدم المحرز تحديث عن ال -)المرحلة األولى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة هندوراس: خطة إدارة 

 (اليونيدو واليونيب) التوصيات الواردة في تقرير التحقق(

 

 خلفية

 

ن خطة إدارة م، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى 86في االجتماع   -25

ام الترخيص أكد تقرير التحقق المرتبط بطلب الشريحة أن نظوإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس. 

 وروكربونيةالهيدروكلوروفلالمواد بيانات استهالك  كانت، يضمن االمتثال؛ ومع ذلك ويستطيع أن اقويكان والحصص 

ول بروتوك من 7مختلفة عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2019إلى  2016التي تم التحقق منها للفترة من 

المواد تهالك نتجت هذه االختالفات عن عمليات السهو في تنفيذ النظام أو إعداد التقارير الرسمية السومونتريال. 

وارد حذف و؛ غير المستوفاة باعتبارها واردات ، بما في ذلك تسجيل أذونات االستيرادالهيدروكلوروفلوروكربونية

الترخيص  ؛ وتخصيص نفس رقمواحد لواردتسجيل مزدوج و؛ رسميةلبيانات الأثناء إعداد تقارير اواحد وصادر واحد 

 لواردين من قبل نفس المستورد.

 

 اراتإشعللحصول على الجهود بذل ، بما يلي: مواصلة في جملة أمور، ، أوصى تقرير التحققونتيجة لذلك  -26

لمواد لير طلب تصاريح تصدير )تراخيص( لكل تصدو ،المصرح به الصافيا يتعلق بالوزن ، ال سيما فيمجمركية دقيقة

لرقمي لكل عريف التأكد من أن التواة لألوزون بشكل عام( دون استثناء؛ )والمواد المستنفدالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ضمان دقة تقارير االستهالك.؛ ومن نوعه إذن استيراد صادر فريد

 

، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيدو أن تقدم إلى ولىالموافقة على الشريحة الخامسة من المرحلة األ وعند  -27

، بما في ذلك اإلجراءات لتوصيات الواردة في تقرير التحققاالجتماع الثامن والثمانين تحديثاً عن التقدم المحرز في تنفيذ ا

ق متعدد األطراف إلى الصندوالمقدمة  7وبيانات المادة  البرنامج القطريبيانات تنفيذ دقة  لضمانحكومة التي اتخذتها ال

 8، على التوالي.وأمانات األوزون

 

 مرحليتقرير 

 

ي إجراءاتها أن إدارة الجمارك قد أدرجت ف يبين، قدمت اليونيدو تقريراً مرحلياً نيابة عن حكومة هندوراس  -28

خاصة،  وبصفةالتوصيات التي قدمتها عملية التحقق المستقلة المرتبطة بالشريحة الخامسة من المرحلة األولى. 

 عملية االستيراد / التصدير من قبل إدارة الجمارك:التعديالت التالية التي أجريت ل

 

مز معرف ا راالستيراد / التصدير تتضمن دائمً  إشعاراتمن أن تم تعديل عملية تسجيل الواردات للتأكد  (أ)

دوث أنه في حالة حب العلمللترخيص المستخدم وتاريخ انتهاء الترخيص )مع  وحدة األوزون الوطنية

 ؛رفضه( ينبغيتاريخ انتهاء الصالحية االستيراد بعد 

 

 تم تعديل النظام اإللكتروني لتسجيل الواردات لضمان:و (ب)

 

مسجلين االستيراد من المستوردين غير المدرجين في قائمة المستوردين ال إشعاراتقبل يال أنه  (1)

 ؛وحدة األوزون الوطنيةدى ل

 

المصرح به  اإلجمالياالستيراد إذا كان الوزن الصافي المعلن مساويًا للوزن  إشعاراتقبل يال أنه  (2)

 ؛أو يزيد عليه

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100الوثيقة بالخامس عشر  المرفق؛ حكم وارد في )أ( 86/53المقرر   8
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لمعلن مضافاً اإذا كان الوزن الصافي  22 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  إشعاراتقبل يال أنه  (3)

ل نفس العام إليه الوزن الصافي التراكمي للواردات السابقة لنفس المادة من قبل نفس المستورد خال

 ؛22 -للهيدروكلوروفلوروكربونأعلى من حصة االستيراد السنوية المخصصة للمستورد 

 

ظام حصلت وحدة األوزون الوطنية على حق الوصول )اسم المستخدم وكلمة المرور( للتشاور مع النو  (ج)

 الجمارك. لمصلحةاإللكتروني 

 

 ألولتشرين ا /أكتوبر 14، قدمت وحدة األوزون الوطنية طلبات إلى أمانة الصندوق )باإلضافة إلى ذلك  -29

 لوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلتنقيح بيانات استهالك  (2020 تشرين األول/أكتوبر 21( وأمانة األوزون )2021

، وكول، على التواليمن البروت 7والمادة  البرنامج القطريبموجب تقرير تنفيذ  2019 -2016 الفترة المبلغ عنها في

 بناًء على تقرير التحقق.

 

 تعليقات األمانة

 

إجراءات تنفيذ التعديالت التي أجرتها حكومة هندوراس في النظام اإللكتروني و إلى األمانة مع التقدير تشير  -30

ق مع نظام حصص وتراخيص استيراد / تصدير المواد المستنفدة لألوزون. وترى األمانة أن هذه التعديالت تتس

من معلومات  والتحققالتوصيات التي قدمتها عملية التحقق المستقلة وستقلل بشكل كبير من حاالت السهو في التسجيل 

والمستخدمين  تشير األمانة أيًضا إلى أن نظام التسجيل اإللكتروني للمستوردين والموردينواالستيراد / التصدير. 

ربونية سيساعد النهائيين الذي تم تطويره في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

 وحصص خيصاترنظام تبادل لبيانات االستيراد / التصدير والمساهمة في تنفيذ أفضل لأيًضا في تسهيل التدقيق الم

 استيراد / تصدير المواد المستنفدة لألوزون.

 

المواد الك بيانات استه الستعراضوتشير األمانة كذلك إلى الطلبات المقدمة إلى الصندوق وأمانة األوزون   -31

 ك.تم تصحيح البيانات بناًء على ذلو. 2019إلى  2016للفترة من  المبلغ عنه الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 توصية

 

ة في تقرير التحقق تنفيذ التوصيات الوارد فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بتحديث التقدم المحرز   -32

، بما لهندوراس ةالهيدروكلوروفلوروكربونيإزالة المواد المرتبط بالشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة 

المقدمة  7لمادة في ذلك اإلجراءات التي اتخذتها حكومة هندوراس لضمان دقة بيانات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات ا

يقة والواردة في الوث اليونيدو، المقدمة من ق متعدد األطراف وأمانات األوزون، على التواليإلى الصندو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 

 

لة تنفيذ تدابير تعزيز تحديث عن حا -)المرحلة الثانية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجامايكا: خطة إدارة 

قرير به في ت الموصيواإلبالغ عنه  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنظام التراخيص والحصص ورصد استهالك 

 (اليوئنديبي واليونيب) التحقق(

 

 خلفية 

 

، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة في االجتماع السادس والثمانين  -33

، من حكومة جامايكا في جملة أمور، لجامايكا وشريحة التمويل األولى  وطلبت إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
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، ورصد ابير تعزيز نظام التراخيص والحصص، تحديث عن حالة تنفيذ تدنينيم لالجتماع السابع والثماقدواليوئنديبي ت

بها في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع الخامس  الموصي، واإلبالغ عنه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 )هـ((. 86/72)المقرر  9والثمانين

 

السابع والثمانين  إلى االجتماع )اليوئنديبي( المتحدة اإلنمائي، قدم برنامج األمم )هـ( 86/72استجابة للمقرر   -34

، جميع التوصيات أنه لم يتم تناول تقريرا عن حالة تنفيذ األنشطة لمعالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وبما

لخطوات اة عن تزويد االجتماع الثامن والثمانين بمعلومات مستكمل واليوئنديبيطلبت اللجنة من حكومة جامايكا 

ثمانين اإلضافية المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع الخامس وال

 (.11 /   87 )المقرر 

 

تقريرا يتضمن  ، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى االجتماع الثامن والثمانين87/11واستجابة للمقرر   -35

 المعلومات التالية:

 

و المواد  ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكتم االنتهاء من نموذج اإلبالغ عن البيانات المعدل لجمع بيانات  (أ)

وية ف والتبريد والتهمن المستوردين بعد التشاور مع اتحاد جامايكا للتكيي الهيدروفلوروكربونية

 ؛وما بعده 2021الغ البيانات لعام ، وسيُستخدم في إبوالمستوردين

 

رابطة وكالء و، أبلغت وكالة جمارك جامايكا سماسرة الجمارك االجتماع السابع والثمانين بهغ أُبل ما وحسب (ب)

رة بعد مشو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اتطيكا برموز التعريفة الصحيحة لخلالشحن في جاما

الة جمارك وك، بالتعاون مع وطنية للبيئة والتخطيط. وبعد ذلك، ستواصل وحدة األوزون الوطنيةالوكالة ال

موز راستخدام  ، تنفيذ أنشطة بناء القدرات لوسطاء الجمارك وأصحاب المصلحة المعنيين بشأنجامايكا

 ؛وكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلور، في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة التعريفات الصحيحة

 

لواردات  ، لمراجعة المخصصات السنوية2014لتجاري لعام الت األمر اتعدياجتمعت فرقة العمل المعنية بو (ج)

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ةبالمرحل وفقاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

يد، مرتين اد معدات التبريد وغازات التبرالهيدروكلوروفلوروكربونية وصياغة السياسات المتعلقة باستير

 /توبر؛ ومن المقرر عقد اجتماع إضافي في أك2021ى سبتمبر/ أيلول خالل الفترة من أبريل/ نيسان إل

بما  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلالنتهاء من المخصصات السنوية لواردات  2021 تشرين األول

قدم في يتماشى مع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإحراز ت

  معدات التبريد وغازات التبريد؛علقة باستيراد السياسات المت

 

المواد ت تم تعيين خبيرين استشاريين وطنيين لتحديد اإلجراءات الالزمة لزيادة تعزيز نظم جمع بياناو (د)

 م الذي سيتمبناًء على تقريرهوواإلبالغ عنها. المواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ، سيتم تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة.2021 كانون األول /االنتهاء منه بحلول ديسمبر

 

 تعليقات األمانة

 

، تواصل اتخاذ خطوات ن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بمساعدة مرت األمانة إلى أن حكومة جامايكاأشا  -36

، ال . ومع ذلكروكربونية واإلبالغ عنهالمواد الهيدروكلوروفلولتعزيز نظام التراخيص والحصص ورصد استهالك 

بناء على طلب مزيد و. 19-جائحة كوفيدبسبب القيود المتعلقة ب 2014 تعديالت األمر التجاري لعاميمكن االنتهاء من 

                                                 
لى من خطة خالل الشريحة الرابعة من المرحلة األو اإلجراءات التي سيتم تنفيذها UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31 من الوثيقة  9تسرد الفقرة  9

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناًء على التوصيات الواردة في تقرير التحقق.
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، أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن الحكومة تواصل عقد اجتماعات لفرقة العمل لتسهيل تنفيذ من اإليضاح

وتتخذ خطوات لالنتهاء من اللوائح ذات الصلة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لوائح الخاصة بضوابط السياسات وال

، سيتم تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة لتعزيز نظم جمع البيانات  إلى تقرير الخبراء االستشاريينعلى وجه السرعة. واستناداً 

أثناء المرحلة الثانية من خطة إدارة فلوروكربونية والمواد الهيدرو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواإلبالغ عن 

 .المواد الهيدروفلوروكربونيةب المتعلقةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة األخرى 

 

ن ، فإوالثمانين م إلى االجتماع الخامسوبما أنه لم يتم تناول جميع التوصيات الواردة في تقرير التحقق المقد  -37

 حكومة جامايكا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيقدمان تحديثا لالجتماع التسعين.

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -38

 

رصد واإلحاطة علماً بالمعلومات المستكملة عن حالة تنفيذ تدابير تعزيز نظام التراخيص والحصص  (أ)

طار به في تقرير التحقق في إ الموصيواإلبالغ عنه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك 

ن برنامج م، المقدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكاإزالة المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة الوارد في األمم المتحدة اإلنمائي و

 

جتماع إلى اال حديثةة اإلنمائي تقديم معلومات حكومة جامايكا وبرنامج األمم المتحد منطلب تأن و (ب)

مقدم إلى التسعين عن الخطوات اإلضافية المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التحقق ال

 االجتماع الخامس والثمانين.

 

ة تنفيذ حديث عن حالت -، الشريحة الثانية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانيةإزالة كينيا: خطة إدارة 

قرير بها في ت الموصيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حصص نظمة تراخيص وألأنشطة تعزيز الرصد واإلبالغ 

 )حكومة فرنسا( التحقق(

 

 خلفية

 

ثانية من خطة إدارة ، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثانية من المرحلة الالسادس والثمانينفي االجتماع   -39

ا كانت تنفذ ة كينيأكد تقرير التحقق المرتبط بطلب الشريحة أن حكوموإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكينيا. 

حقق منها التي تم التفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروبيانات استهالك  كانت، نظام الترخيص والحصص؛ ومع ذلك

لوحظ أنه في تريال. ومن بروتوكول مون 7مختلفة عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2019إلى  2017للفترة من 

، أو تم استيراد االفعلية التي تم استيراده الكميات، لم تعكس البيانات التي سجلتها الجمارك بشكل كامل بعض الحاالت

 دون ترخيص. وكلوروفلوروكربونيةمواد هيدر

 

يادة زمنها:  جملة أمور، أوصى تقرير التحقق بتعزيز رصد البيانات واإلبالغ عن طريق وبناًء على ذلك  -40

المعلومات بج توعية تنفيذ برامو؛ الكينية ومصلحة الضرائبين الهيئة الوطنية إلدارة البيئة التنسيق وتبادل المعلومات ب

امج التدريب ؛ وبرالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين والوكاالت التنظيميةبشأن رصد ومراقبة  باستمرار

ة رصد البيانات ، واإلجراءات المتعلقة باستخدام أنظمرك واإلنفاذ بشأن إبالغ البياناتوبناء القدرات لموظفي الجما

 اإللكترونية واإلبالغ.
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لتنفيذية من حكومة كينيا أن تقدم، من ، طلبت اللجنة اانية من المرحلة الثانيةريحة الثعند الموافقة على الش  -41

المواد حصص بشأن تعزيز نظام تراخيص و 2021عام في اجتماع آخر ، تقرير حالة إلى خالل حكومة فرنسا

المواد بشأن واردات  مصلحة الضرائب الكينية وتبادل المعلومات مع الهيدروكلوروفلوروكربونية

 10في ضوء التوصيات الواردة في تقرير التحقق. روكلوروفلوروكربونيةالهيد

 

 ، قدمت حكومة فرنسا المعلومات التالية:)أ( 86/53استجابة للمقرر   -42

 

 زيرانح /مشاورات بين يونيه الهيئة الوطنية إلدارة البيئةعقد ممثلون من وحدة األوزون الوطنية و (أ)

؛ المعدلةون لمواد المستنفدة لألوزمن بينها حالة تنفيذ لوائح ا جملة أموربشأن  2021 أيلول /سبتمبرو

 متابعةالشؤون اإلدارية المتعلقة بو؛ ستيراد المواد المستنفدة لألوزونإصدار تراخيص وتصاريح او

لجمركي االنظام و؛ متعلقة بالرموز الجمركية المنسقةالقضايا الو؛ تصاريح االستيراد مع المستوردين

تندات لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع المسلضايا المتعلقة بالتخليص الجمركي المتكامل والق

 ؛الداعمة

 

حلقات العمل  اإلنفاذ خالل مسائلأيضاً والهيئة الوطنية إلدارة البيئة ناقش ممثلون من وحدة األوزون و (ب)

 ؛واالجتماعات التي كانوا يحضرونها

 

 البيئةة تطلب من الهيئة الوطنية إلدارووزارة البيئة والغابات  المرسلة من 2016عقب خطابات عام و (ج)

تبريد بيانات غازات الوتقارير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقديم نسخ من تراخيص وتصاريح 

راخيص تة البيئة نسًخا من قدمت الهيئة الوطنية إلدارو، ذلك الكميات المستوردة/ المصدرةبما في 

حقق مما يساعد ضباط الجمارك على التمصلحة الضرائب الكينية الصادرات إلى و الوارداتوتصاريح 

 االستيراد بالتراخيص والتصاريح؛ شحناتمن 

 

ية ممثلون من وحدة األوزون الوطنية والهيئة الوطن زار، 2021 آذار /مارسو شباط /في فبرايرو (د)

للرقابة  لمواد الخاضعةبيانات عن ا لجمعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستوردي دارة البيئة إل

المواد المتعلقة بعمليات استيراد  المسائل، تمت مناقشة ؛ وخالل هذه الزيارات2020لعام 

ي فالمطبقة  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة ، والمواعيد النهائية الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .بونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكري تغطي الت المعدلة، ولوائح المواد المستنفدة لألوزون كينيا

 

 م يتم تنفيذ سوى برنامج تدريبي، ل19-كوفيد أنه نظرا للقيود التي فرضها جائحةبأفادت حكومة فرنسا أيضا و  -43

المواد استيراد وتصدير وحصص تراخيص  تنفيذ نظام جمارك يغطي ضابط 15 عددل واحد

ز ) في إطار مشروع التعزي 2021 حزيران /الرصد واإلبالغ في يونيه ومسائل، الهيدروكلوروفلوروكربونية

حكام في مومباسا تغطي أ 2021 ه/ حزيرانة لوكالء التخليص والشحن في يونيالمؤسسي، وُعقدت حلقة عمل واحد

راخيص تت إصدار ة الواحدة، وإجراءانظام النافذوكالء التخليص ، وإجراءات استخدام واد المستنفدة لألوزونلوائح الم

ريد وتكييف تبالالنظام المنسق لغازات التبريد ومعدات  رموزتحديث المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصاريح  /

 .التعزيز المؤسسي، كجزء من أنشطة مشروع الهواء

 

  

                                                 
   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100الوثيقة بالخامس عشر  المرفق؛ حكم وارد في )أ( 86/53المقرر   10
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 تعليقات األمانة

 

تعزيز نظام لشخصية والمشاورات لباالجتماعات ا تأثر تنفيذ األنشطة المتعلقة رغمأشارت األمانة إلى أنه   -44

ألوزون الوطنية مناقشات ا، أجرت وحدة 19-كوفيد بسبب قيودالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حصص تراخيص و

 المستوردين ووكالء التخليص والشحن.و اإلنفاذوسلطة الجمارك مصلحة ع وتبادلت المعلومات م

 

قبولة بشكل م، أوضحت حكومة فرنسا أن حلقات العمل التدريبية عبر اإلنترنت ورداً على استفسار من األمانة  -45

من من جانب المدربين ألنهم شعروا أن التدريب والتفاعل الشخصي سيض م على الرغم من وجود بعض الترددعا

المواد وضبط اهتماًما أفضل من المتدربين ويكون بمثابة منصة أفضل لتبادل الخبرات المتعلقة برصد 

لتدريب عبر ا خطيط وإجراءسيتعين ت، 19-كوفيد نظًرا للقيود الناتجة عن جائحةو. الهيدروكلوروفلوروكربونية

ي الجزء األخير ف، جميع نقاط مراقبة الحدود ، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلىإلنترنت لموظفي الجمارك واإلنفاذا

 .2022عام في و 2021من عام 

 

نظام تراخيص  لمنفذة فيما يتعلق بتعزيزألنشطة اا معلومات حديثة عنقدم حكومة فرنسا تم االتفاق على أن تو  -46

مواد البشأن واردات مصلحة الضرائب الكينية وتقاسم المعلومات مع الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموادحصص و

 إلى االجتماع التسعين.الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 توصية

 

 التنفيذية في:قد ترغب اللجنة   -47

 

 تقاسموالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حصص تعزيز نظام تراخيص و عنبتقرير الحالة علما اإلحاطة  (أ)

دمته ، الذي قالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالكينية بشأن واردات  مصلحة الضرائبالمعلومات مع 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18حكومة كينيا من خالل حكومة فرنسا والوارد في الوثيقة 

 

ماع عن الحالة، في االجت معلومات حديثة، تقديم حكومة كينيا، من خالل حكومة فرنسا منأن تطلب و (ب)

تبادل والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حصص ن األنشطة المنفذة لتعزيز نظام ترخيص و، بشأالتسعين

 .لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاواردات  بشأنالكينية  مصلحة الضرائبالمعلومات مع 

 

 (اليونيدو واليوئنديبي) قرير مرحلي(ت -)المرحلة األولى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المكسيك: خطة إدارة 

 

 خلفية

 

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين في التقرير المرحلي السنوي األخير عن تنفيذ برنامج   -48

 وفقا 11،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيكإزالة العمل المرتبط بالشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة 

 12)أ(. 75/29لمقرر ل

 

                                                 
الجتماع الخامس سة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اتمت الموافقة على الشريحة الخام 11

 16،974 وقدرهاالة دوالًرا أمريكيًا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوك 226،317، وتتألف من دوالر أمريكي 1،449،982والسبعين بتكلفة إجمالية قدرها 

 .لليوئنديبي ادوالًرا أمريكيً  84،188 وقدرهادوالًرا أمريكيًا باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1،122،503، و نيدودوالًرا أمريكيًا لليو
ديم تقارير تق واليونيدو واليوئنديبي)ُطلب من حكومة المكسيك  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 الوثيقةبالثاني عشر  المرفقالوارد في  الحكم 12

 فيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية حتى االنتهاء من المشروع(.عن تن امرحلية سنوي
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ى وشك ع خدمة التبريد عل، وأن األنشطة في قطاأنجزتع األنشطة االستثمارية قد التقرير أن جمي وذكر  -49

 Plásticos) ) المسحوبة بالضغط البولسترينرغاوي  بشركةاألموال المرتبطة  ستتم إعادة، واإلنجاز

Espumados إنجاز، لتنفيذيةاالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة ل وفقا وسيتم،، إلى الصندوقالتي لم تشارك في الخطة 

كانون  /ديسمبر 31 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الناحية التشغيلية بحلول

)ج(.  82/33لقرار ل وفقا، 2020 ه/ حزيرانيوني 30وسيتم تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد أقصاه ، 2019 األول

 ما يلي:ب اإلحاطة علما، في جملة أمور، التنفيذيةوبناًء عليه، قررت اللجنة 

 

لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Plásticos Espumados شركةأن  (أ)

لصندوق ادوالر أمريكي إلى  683,300 وقدرهااألموال المعتمدة  وستتم إعادةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

لمواد ااالنتهاء المالي من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  بعدفي االجتماع السابع والثمانين 

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

الرصيد التقديري ، ودو في االجتماع الخامس والثمانيندوالًرا أمريكيًا الذي ستعيده اليوني 24الرصيد البالغ و (ب)

ع ن وأي رصيد متبقي من قطامن تحويل قطاع رغاوي البولي يوريثا اأمريكي ادوالر 300,000البالغ 

نتهاء المالي من اال بعد، لي، في االجتماع السابع والثمانين، على التوااليوئنديبي واليونيدو سيعيدهالخدمة، 

 واد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم

 

ة األولى من خطة طة المتبقية في إطار المرحلاألنش إنجازالتقرير النهائي عن  اليوئنديبي واليونيدوأن يقدم و (ج)

مرحلة الثانية إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كجزء من التقرير المرحلي الالحق المرتبط بال

ي موعد لة األولى فمشروع المرح إنجاز، وتقرير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 

 (.84/22)ج( )المقرر  82/33مقرر لل وفقا، 2020 انه/ حزيريوني 30أقصاه 

 

، قدمت اليونيدو تقرير إنجاز المشروعات للمرحلة األولى من خطة )ب( و )ج( 84/22استجابة للمقرر و  -50

 ها فيوأعادت األرصدة المتبقية من مشروعات 2020تموز  /هيولي 3دروكلوروفلوروكربونية في إدارة إزالة المواد الهي

، باإلضافة دوالًرا أمريكيًا 615,3الذي يتألف من  13،السادس والثمانينالتبريد في االجتماع خدمة و الرغاوى يقطاع

دوالًرا أمريكيًا ، باإلضافة إلى  11701و  14، من الشريحة األولىدوالًرا أمريكيًا 271 وقدرهاإلى تكاليف دعم الوكالة 

عالوة على ذلك ، وكجزء من التقرير  15، من الشريحة الخامسة.ادوالًرا أمريكيً  878 وقدرهاتكاليف دعم الوكالة 

المرحلي المرتبط بطلب الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مرحلة األولى.جميع أنشطة ال إنحازقدمت اليونيدو معلومات إضافية تؤكد  16،م إلى االجتماع الثامن والثمانينالمقد

 

 اأمريكي ادوالر 683,300فيما يتعلق بأرصدة األموال المرتبطة بمشروعات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )و  -51

 اأمريكي ادوالر 300,000 قدر المبلغ ، Plásticos Espumados المسحوبة بالضغط البولسترينمن شركة رغوة 

، لة األولى(كرصيد من قطاع رغاوي البولي يوريثان، فضالً عن أرصدة أخرى من األنشطة المنجزة في إطار المرح

 في االجتماع السابع والثمانين أوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن خطة قطاع الرغوة قد اكتملت من الناحيةو

لتحقق في ل الجدول الزمني، كان ال بد من إعادة ليه. ومع ذلكعلى النحو المتفق ع ،2019التشغيلية بحلول نهاية عام 

 ي كان من المتوقع إجراؤهذشركة رغاوي تم تحويلها، الآلخر  ةاألخير والتصريح بالدفعةالموقع إلجراء تقييم السالمة 

نظًرا للقيود ، بعد ذلكوحريق في المصنع المجاور. ، بسبب 2020، إلى أوائل عام 2019 كانون األول /في ديسمبر

في  فقطإجراء التفتيش النهائي ومراجعة السالمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تمكن، 19-كوفيد المرتبطة بوباء

                                                 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/4الوثيقة بالرابع  المرفق  13
14 MEX/PHA/64/INV/157 
15 MEX/PHA/75/TAS/144 
  في المائة. 20أقل من عتبة  كان مستوى الصرف ألنتم سحب طلب الشريحة  16
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 . وأكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه كان في طور استكمال المشروع ماليًا وأن األموال ستُعاد إلى2021أوائل عام 

 (:87/15)المقرر  ما يلي ، الحظت اللجنة التنفيذية. وبناًء على ذلكيناالجتماع الثامن والثمان

 

لمواد اأن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لم يتمكن من إكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  (أ)

دة في رصإعادة األو 2020 كانون األول /ديسمبر 31الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك مالياً بحلول 

بسبب  ع لشركةوالدفر التحقق النهائي )أ( و )ب(، بسبب تأخ 84/22ين وفقاً للمقرر ماع السابع والثماناالجت

 ؛19-كوفيد القيود التي فرضها جائحة

 

من خطة إدارة إزالة المواد  األولىالمرحلة  اإلنمائيالمتحدة  األممأن يكمل برنامج و (ب)

في  طرافاأللصندوق متعدد ل ويعيدالثامن والثمانين  االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك قبل 

 ةالمخصصة لشرك اأمريكي دوالرا 683,300 وقدرهاالمعتمدة  األموالالثامن والثمانين  االجتماع

Plásticos Espumados  المواد من خطة إدارة إزالة  األولىالتي لم تشارك في المرحلة

ع رغاوي من تحويل قطا اأمريكي ادوالر 300,000البالغ  الرصيد التقديريو، الهيدروكلوروفلوروكربونية

البولي يوريثان وأي أرصدة متبقية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

 تعليقات األمانة

 

 المذكورة، تابعت األمانة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعادة األرصدة ضيراً لالجتماع الثامن والثمانينتح  -52

 مشكلة رغاوي محولة حدد شركةأن تدقيق السالمة في آخر بأفاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و. 87/15في المقرر 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ل ةالتصريح بالدفعة األخيرثانوية تتعلق بالمعدات المركبة التي كانت بحاجة إلى حل قبل 

وقع و. وتم حلها، كفاءتها علىنولوجيا المختارة وال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن هذه المسألة ال تؤثر على التك وذكر

رين تش /، وكانت الزيارة الفنية النهائية في منتصف أكتوبرمائي بروتوكول التسليم مع الشركةبرنامج األمم المتحدة اإلن

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وضع يسمح له بإكمال  لن يكون، المشكلة اآلن حلم من ، على الرغ. ومع ذلكاألول

المشروع ماليًا وإعادة التمويل قبل االجتماع الثامن والثمانين. ويتوقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استكمال هذه العملية 

األمانة أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيعيد األرصدة في االجتماع  ذكرت، على ذلكنهاية هذا العام. وبناًء قبل 

 17التسعين.

 

 توصية

 

 :تحيط علما بما يليقد تود اللجنة التنفيذية أن   -53

 

لمواد إزالة اأن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لم يتمكن من إكمال المرحلة األولى من خطة إدارة  (أ)

اع الثامن في االجتمأرصدة إعادة للمكسيك قبل االجتماع الثامن والثمانين و الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ً للمقرروالثمانين مة آلخر حاجة إلى حل مشكلة تم تحديدها في تدقيق السالال)ب(، بسبب  87/15 ، وفقا

 ح باإلفراج عن الدفعة األخيرة؛للسما اتم تحويله شركة

 

من خطة إدارة إزالة المواد  األولىالمرحلة  اإلنمائيالمتحدة  األممن يكمل برنامج أو (ب)

ً قبل  لصندوق متعدد لويعيد  2021 األولكانون  /يسمبرد 31الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك ماليا

 Plásticos ا المخصصة لشركةأمريكي دوالرا 683,300 وقدرهاالمعتمدة  األموال األطراف

Espumados المواد من خطة إدارة إزالة  األولى، التي لم تشارك في المرحلة

                                                 
 السياسة فقط. مسائلسيناقش اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والثمانين   17
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من تحويل قطاع رغاوي البولي  اأمريكي ادوالر 300,000رصيد قدره و، الهيدروكلوروفلوروكربونية

يوريثان وأي أرصدة متبقية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 جتماع التسعين.في اال

 

معلومات  – )المرحلة األولى ، الشريحة الخامسةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سانت لوسيا: خطة إدارة 

 ليونيدو(اليونيب وا)هذا االتفاق  بموجبوصرف الدفعة األولى  لة توقيع اتفاق التمويل صغير الحجمعن حا حديثة

 

 خلفية

 

، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة والثمانينفي االجتماع السابع   -54

مع  صغيرالاتفاق التمويل  اليونيبإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا على أساس أن يوقع 

تقديم تقرير إلى االجتماع  اليونيب، وطلبت من 2021 تشرين الثاني /نوفمبر 15الحكومة للشريحة في موعد أقصاه 

 87/28)القرار  هذا االتفاقوصرف الدفعة األولى بموجب التمويل الصغير  حالة توقيع اتفاق عنالثامن والثمانين 

 18)أ((.

 

وتقاسمها مع  للشريحة الخامسةالتمويل الصغير  اتفاقمسودة أنه تمت صياغة  اليونيبالقرار، أبلغ  وفقا لهذا -55

ليقات من الحكومة تع استالمتم  ،19-كوفيد . وبسبب القيود المتعلقة بوباء2021 آب /أغسطس 27للتعليق عليها في  البلد

ة النهائية ة للحصول على الموافقنسخة منقحة إلى الحكوماليونيب وفي وقت الحق، قدم  2021 أيلول /سبتمبر 16في 

 .2021 تشرين األول /برأكتو 1بحلول  الحصول عليها التي كان من المتوقع أن 

 

في يل الصغير التمو اتفاقوالحكومة  يوقع اليونيبمتوقع أن ، من الاستالم الموافقة فورأنه ب اليونيب وافاد  -56

 /وفمبرن 5بحلول هذا االتفاق الدفعة األولى بموجب  تحويل، وسيتم 2021 تشرين األول /أكتوبر 29موعد أقصاه 

 .2021 تشرين الثاني

 

 األمانةتعليقات 

 

 اتفاقوقيع تمع وحدة األوزون الوطنية لضمان أنه سيعمل بشكل وثيق ب اليونيب أفاد، بناء على طلب للتوضيح  -57

 الدفعة األولى في غضون الجداول الزمنية المتوقعة. التمويل الصغير وتحويل

 

ألولى أثناء عملية اوتحويل الدفعة التمويل الصغير توقيع اتفاق تحديثاً بشأن  اليونيبتم االتفاق على أن يقدم و  -58

 الموافقة فيما بين الدورات التي أنشئت لالجتماع الثامن والثمانين.

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -59

 

المواد إزالة ة حالة توقيع اتفاق التمويل الصغير لتنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدار بتحديثاإلحاطة علما  (أ)

 يونيبالمن  تفاق، المقدمهذا االسانت لوسيا وصرف الدفعة األولى بموجب ل الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18في الوثيقة  والوارد

 

                                                 
 /58UNEP/OzL.Pro/ExCom/87الوثيقة بالحادي عشر  المرفق  18
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ديدها لالجتماع الثامن ، أثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات التي تم تحتقديم تحديث اليونيبأن يطلب من و (ب)

بالشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة  الخاص التمويل الصغير ن التوقيع على اتفاقوالثمانين، بشأ

 تفاق.اال بموجب هذاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا وصرف الدفعة األولى 

 

 (اليونيدو) قرير مرحلي(ت -)المرحلة األولى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة ليبيا: خطة إدارة 

 

 خلفية

 

لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل، أن االستهالك السنوي السابع والعشرين ماألطراف، في اجتماعه ذكر  -60

استنفاد  من قدرات طن 122.4و  2013عنه ليبيا لعام استنفاد األوزون الذي أبلغت  من قدرات طن 144.0 وقدره

استنفاد األوزون  من قدرات طن 118.38 وقدرهتجاوز الحد األقصى المسموح به الستهالك البلد  2014م األوزون لعا

المواد ليبيا في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة على استهالك  لذلك كانت، اد الخاضعة للرقابة لتلك السنواتلتلك المو

األطراف مع التقدير تقديم ليبيا لخطة عمل لضمان  البروتوكول. كما الحظ المذكورة في الهيدروكلوروفلوروكربونية

، والتي التزمت البروتوكول المذكورة فيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عودتها إلى االمتثال لتدابير الرقابة على 

استنفاد  من قدراتطن  122.4من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجبها ليبيا على وجه التحديد بخفض استهالك 

 إلى ما ال يزيد عن: 2014األوزون في عام 

 

 ؛2015استنفاد األوزون في عام  من قدرات طن 122.30 (أ)

 

 ؛2017و  2016فاد األوزون في عامي استن من قدراتطن  118.40 و  (ب)

 

 ؛2019و  2018 عامي استنفاد األوزون في من قدرات طن 106.50و  (ج)

 

 ؛ 2021و  2020األوزون في عامي  استنفاد من قدرات طن 76.95و  (د)

 

 والسنوات الالحقة. 2022المستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال في عام و (ه)

 

إزالة ، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والسبعين على المرحلة األولى من خطة إدارة وبعد ذلك  -61

الرقابة  تم استخدام أهدافولتيسير تنفيذها لخطة العمل للعودة إلى االمتثال.  ليبيال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 رقابة في بروتوكول مونتريال للمرحلة األولى.الأهداف مثل المقترحة في خطة العمل 

 

، وافقت اللجنة على الشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة في اجتماعها الثاني والثمانينو  -62

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبت من حكومة ليبيا واليونيدو تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج  إدارة

 (.82/75المرحلة األولى )المقرر  إنجازن االستهالك كل عام حتى من التحققتقرير مرتبط بالشريحة النهائية والعمل ال

 

 السائد الصعب، الوضع األمني ، من بين أمور أخرىة التنفيذيةماعها الرابع والثمانين، الحظت اللجنفي اجتو  -63

 كانون األول /ديسمبر 31د ومددت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى في البل

السادس االجتماع بين الحكومة الليبية واللجنة التنفيذية في  المبرم مشروع االتفاق المنقح تقديمعلى أساس  2021

 (.84/20، إلى جانب التقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل وتقرير التحقق )المقرر والثمانين

 

 االتفاق وتم تحديثطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي السنوي يفي اجتماعها السادس والثمانين، أحو  -64

 .2021إلى  2015ي الفترة من بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية الذي يغط المبرم
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، التقرير بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، )ج(، قدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة ليبيا 82/75لمقرر ل وفقا  -65

 المرحلي المذكور أعاله وتقرير التحقق.

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 
 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  75.00أبلغت حكومة ليبيا عن استهالك   -66

استنفاد األوزون من هدف الرقابة  من قدراتطن  1.95، وهو أقل بمقدار 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

بسبب تنفيذ  2014منذ عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انخفض استهالك والمحدد في خطة العمل لذلك العام. 

، الذي أدى خيص والحصصاخالل إنفاذ نظام التر ، وال سيما منهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الخطة إدارة إزالة 

، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحول السوق إلى بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى تقييد واردات 

المواد انخفاض استهالك  يعزى. كما وخلطاتهاالمواد الهيدروفلوروكربونية وبشكل رئيسي إلى 

 في البلد.السائد واالقتصادي إلى الوضع األمني الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 تقرير التحقق
 

المواد يؤكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات   -67

 .2020في بروتوكول مونتريال في عام  ، وأن ليبيا كانت في حالة امتثال لهدف الرقابةالهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 مرحليتقرير 
 

تعرقل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حد كبير بسبب الوضع السياسي واألمني  -68

وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. ، تحسن الوضع األمني 2020ألخير من عام في الربع اوفي البلد. السائد غير المستقر 

غيرت الحكومة الجديدة الهيئة العامة للبيئة إلى وزارة البيئة. وهذا من شأنه أن يسمح لوحدة األوزون الوطنية بتنفيذ و

ان للتصديق األنشطة البارزة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والحصول على موافقة البرلم

 على تعديل كيغالي.

 

"النجاح" )باستخدام لشركة تم تسليم العديد من المعدات وتم استئناف تنفيذ مشروعات تحويل الرغاوى. و  -69

تم و؛ (المتصلةالبولي يوريثان للوحة  ب في تصنيع رغوة 141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  105.37

 تشرين الثاني /، ومن المتوقع تسليمها بحلول نوفمبركلوبنتان ومولد للطاقةراميل السيب تشمل، شراء معدات إضافية

المورد  ون العاملون لدىمهندسال لم يتمكن، بسبب حظر السفر إلى ليبياوالتركيب والتشغيل والتدريب.  يليه 2021

ن الخيارات البديلة إلتمام تناقش اليونيدو مع المورديوالتركيب والتشغيل والتدريب.  من تنفيذالتدريب  والعاملون في

 .2022 آب /التحويل. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول أغسطس

 

 

 141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  17.53تأخر التحويل في شركة األمل األخضر )باستخدام و  -70

، وقعت 2017في عام ورغوة البولي يوريثان( بسبب الوضع السائد في البلد. من  المنفصلةب في تصنيع األلواح 

يناقش مورد المعدات و، لمعدات الحقًا ولكن توقف التسليم؛ حاليًااليونيدو أمر شراء مع مورد المعدات وتم تصنيع ا

م االنتهاء من مشروع التحويل د. ومن المتوقع أن يتخيارات لتسليم المعدات إلى البل واليونيدو ووحدة األوزون الوطنية

 .2022 تشرين األول /بحلول أكتوبر

 

 تم تنفيذ األنشطة التالية في قطاع الخدمات:و  -71
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يب ؛ وتم التخطيط لتدرتدريب لموظفي الجماركالمنهج ودليل  لوضعتم تعيين خبير دولي وخبير وطني  (أ)

ظام نتجارة المواد المستنفدة لألوزون وإنفاذ  موظف جمارك على مراقبة 25ثالثة مدربين رئيسيين و 

 لثانياتشرين  /، وذلك في نوفمبروتحديد المواد المستنفدة لألوزونوتسجيل البيانات  التراخيص والحصص

 ؛2021

لمواد اإزالة فنيًا على  35تم التخطيط لتدريب و؛ الفنيينكتيبات تدريب تحديث منهج التدريب وتطوير و (ب)

أنظمة  وصيانة وخدمة وممارسات الخدمة الجيدة أثناء تركيب الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظرية التبريد

 ؛2022 كانون الثاني /ريد وتكييف الهواء في ينايرالتب

 

، وتم فنيينلالستخدام العملي من قبل التم وضع قائمة بالمعدات واألدوات الالزمة لتدريب فنيي الخدمة وو (ج)

نائية ث التفريغ، ومضخات غازات التبريدا في ذلك محددات مع وحدة األوزون الوطنية )بم االتفاق عليها

 بدأو؛ للهيدروكربونات( متنقلةالمرحلة، ومجموعات أدوات التبريد، وكاشفات التسرب، ومحطة شحن 

 ؛2021 كانون األول /؛ ومن المتوقع تسليم المعدات إلى ليبيا بحلول ديسمبرالشراء

 

مسودة نسخة الكان من المتوقع االنتهاء من و؛ خدمة الجيدةمدونة ممارسات الوالوطنية يير وضع المعاو (د)

 ؛2021 تشرين األول /بحلول أكتوبر

 

ة محمولة لوحد استردادوحدة  30 وتقديم؛ طنية إلنشاء مراكز استصالح وطنيةوضع مبادئ توجيهية وو (ه)

سليم ؛ وكان من المتوقع تغازات التبريدمراكز الوطنية الستصالح معدات للشراء و؛ األوزون الوطنية

 ،2021 تشرين األول /المعدات بحلول نهاية أكتوبر

 

زام ، والتلعرض بروتوكول مونتريال 2020 تشرين الثاني /نُظمت حلقة دراسية / حلقة عمل في نوفمبرو (و)

 .عيةللتو؛ وتم توزيع مواد ص والحصصالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام التراخيبإزالة ليبيا 

 

 مستوى صرف األموال
 

للمرحلة األولى من خطة  المعتمددوالر أمريكي  1,161,310مبلغ ال، من 2020حتى أكتوبر/ تشرين األول   -72

سيتم وفي المائة(.  61مثل يدوالر أمريكي ) 521,711تم صرف  19،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 .2023و  2022دوالًرا أمريكيًا في عامي  449,789 وقدرهرصيد الصرف 

 

 تعليقات األمانة

 

 قانونيالطار اإل
 

قابة أقل من هدف الر ياستنفاد األوزون، وه من قدرات طن 75 قدرها 2021أصدرت الحكومة حصًصا لعام   -73

 في بروتوكول مونتريال لذلك العام.المحدد 

 

 مرحليتقرير 
 

                                                 
هذه األموال  ، واعيدت)Alyem(تحويل شركة في قطاع الرغوة  بإلغاء المرتبط دوالر أمريكي 533,747 المبلغ تم تعديل شريحة التمويل بعد خصم 19

 الصندوق متعدد األطراف.  إلى 
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ات الحكومة بفرض حظر على شراء معد تعهد، 27/11)ج( من المقرر  2ي الفقرة ، فوإذ يالحظ األطراف  -74

على استيراد  فرض حظرفي المستقبل القريب والنظر في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تكييف الهواء القائمة على 

 استفسرت األمانة عن حالة تنفيذ هذا الحظر.و، هذه المعدات

 

جراءات الرقابة إلبأن وزارة البيئة ستعجل التنسيق مع القطاعات المعنية لتحديد اإلطار الزمني  اليونيدووردت   -75

نفيذ اإلجراء تقرار هي انقسام مؤسسات الدولة الذي يمكن أن يعيق اتخاذ  أمامالحظر. والعقبات الرئيسية  لفرض هذا

 الموادستيراد المعدات القائمة على بدء حظر امن الحكومة  تتمكنفي جميع المحافظات. ومن المتوقع أن 

 .2023خالل عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

من االتفاق المعتمد في  14وفقًا للفقرة  2022 كانون األول /ديسمبر 31المرحلة األولى بحلول  سيتم إنجاز  -76

 20االجتماع السادس والثمانين.

 

 توصية

 

إزالة طة إدارة قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خ  -77

والوارد في الوثيقة  اليونيدو، المقدم من لليبيا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 

 

محرز في )تقرير عن التقدم ال الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إزالة سانت فنسنت وجزر غرينادين: خطة إدارة 

 (اليونيب واليونيدو)تحسين نظام التراخيص والحصص وتعزيز قدرة الجمارك على مراقبة الواردات( 

 

 خلفية

 

رحلة ممن  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة نفذت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين خطة إدارة   -78

لسادس والثمانين. اشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع واحدة وقدمت ال

ي نظام الترخيص في تقرير التحقق والنقص ف الموضحة، الحظت األمانة التناقضات في البيانات أثناء استعراض التقديمو

ظام التراخيص ، التدابير التالية لزيادة تعزيز ناليونيب من ، بمساعدةتم االتفاق على أن تتخذ الحكومةووالحصص. 

 والحصص:

 

زون ن وحدة األوالبيانات مع الجمارك على أساس نصف سنوي بهدف وجود قاعدة بيانات مشتركة بي توفيق (أ)

مطابق ابتداًء الك الاالسته استنادا إلىمن البروتوكول  7إبالغ البيانات بموجب المادة الوطنية والجمارك؛ و

 ؛2020عام  من

 

المواد تحديث رموز النظام المنسق الجديد للتمكين من التعرف بشكل أفضل على و (ب)

؛ وتدريب وسطاء الجمارك 2023 حزيران /يونيه 30الفردية في موعد أقصاه  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد لوالمستوردين على استخدام رموز النظام المنسق الصحيحة والتصنيف المناسب 

 وغازات التبريد ومنتجاتها وإدخال البيانات في النظام اآللي للبياناتوكلوروفلوروكربونية الهيدر

 21الجمركية؛

 

                                                 
   ./100UNEP/OzL.Pro/ExCom/86الوثيقة بالثامن  المرفق  20
   النظام اآللي للبيانات الجمركية. وتطويرمؤتمر األمم المتحدة للتجارة   21
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 /يناير 1الصادرة قبل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردين وحصص تزويد الجمارك بقائمة و (ج)

الحكومة  وستنفذ؛ والحصص لدعم إنفاذ نظام التراخيصالجمارك  جاهزيةمن كل عام لضمان  كانون الثاني

 22لتعديل.هذا الكي يستعد حة وقت للقطاع إلتا 2022 كانون الثاني /يناير 1هذا التغيير اعتباًرا من 

 

، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد بعد ذلكو  -79

ير إلى تقديم تقر واليونيب واليونيدوينادين الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبت من حكومة سانت فنسنت وجزر غر

لى مراقبة ع كالجمار قدرة االجتماع الثامن والثمانين عن التقدم المحرز في تحسين نظام التراخيص والحصص وتعزيز

 )أ((. 86/53الواردات )المقرر 

 

، المطلوب قريرالت اليونيب، قدم حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ، نيابة عن)أ( 86/53واستجابة للمقرر   -80

 موضًحا حالة تنفيذ األنشطة الرامية إلى تعزيز نظام التراخيص والحصص على النحو التالي:

 

ة وتكنولوجيا قدمت وحدة األوزون الوطنية التابعة لوزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية المستدام (أ)

رة إلى إداالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعلومات قائمة بجميع المستوردين المسجلين وحصص 

راخيص نظام التلدعم إنفاذ  التام، لضمان استعداد الجمارك 2021 كانون الثاني /يناير 4الجمارك في 

 ؛والحصص

وحدة بين الجمارك و نصف السنوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتوفيق بيانات استيراد لم يتم و (ب)

قة. الالح المعافاةير وجهود يبسبب ثوران بركان ال سوفر 2021 حزيران /هون الوطنية في يونياألوز

ن المقرر مو؛ لعاجلة المتعلقة بعمليات اإلغاثةتشارك إدارة الجمارك بشكل كبير في أنشطة االستيراد او

 ؛2021في نهاية عام  التوفيقاآلن إجراء عملية 

 

شكل أفضل باعتماد رموز النظام المنسق الجديدة لتمكين التعرف  حولتأخرت المناقشة مع إدارة الجمارك و (ج)

مة بل منظفي اعتماد آخر تحديث من ق ترغب الحكومة ألنالفردية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على 

 سق؛من رموز النظام المن نسخةإصدار أحدث  فورستبدأ المناقشة و؛ 2022الجمارك العالمية في عام 

 

ف ، والتصنيخدام رموز النظام المنسق الصحيحةماسرة الجمارك والمستوردين على استتأخر تدريب سو (د)

 لكترونيالجمارك اإل ، وتسجيل البيانات في نظاملمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنتجاتهالالمناسب 

 .2022م لعا الزمني هدة جدولتمت إعاو؛ اوثوران البركان الحق 19-كوفيد بسبب القيود التي فرضها جائحة

 

 تعليقات األمانة

 

ين من عملية وطنية لتشريع رموز النظام المنسق للتمك لتنفيذتخطط حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين   -81

نظمة الجمارك م إصدار فور، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية، وهي عملية تعديل تشريعي معقدةالتمييز بين 

 .2022لعام عام  العالمية نسخة رموز النظام المنسق

 

المواد  األمانة أن الحكومة بدأت في تقاسم قائمة جميع المستوردين المسجلين وحصص ذكرت  -82

إلجراءات ذات وا 19-كوفيد وباءوبسبب الكارثة الطبيعية ومع ذلك،  ،مع إدارة الجمارك الهيدروكلوروفلوروكربونية

مانة أنه من المهم ترى األو، لم تتمكن الحكومة من تنفيذ بعض التوصيات الواردة في تقرير التحقق. امية لمواجهتهاألولو

بيانات إبالغ اليز نظام التراخيص والحصص ونظام مساعدة الحكومة على زيادة تعزاليونيب واليونيدو أن يواصل 

 ومواصلة اإلبالغ عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

                                                 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/73من الوثيقة  14الفقرة   22
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 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -83

 

أن تشير إلى التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في تحسين نظام التراخيص والحصص وتعزيز قدرة الجمارك  (أ)

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسانت فنسنت وجزر إزالة على مراقبة الواردات في إطار خطة إدارة 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18والوارد في الوثيقة  اليونيب، المقدم من غرينادين

 

، مواصلة تنفيذ األنشطة واليونيدو اليونيب، بمساعدة حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين منأن تطلب و (ب)

المخطط لها لزيادة تعزيز نظام التراخيص والحصص وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في التقرير المرحلي 

 تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وموعد لليونيبالسنوي 

 

تقرير مرحلي عن  -)المرحلة األولى  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المملكة العربية السعودية: خطة إدارة 

 (اليونيب) تنفيذ األنشطة المتبقية

 

، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ األنشطة المتبقية في قطاع حكومة المملكة العربية السعودية نيابة عن اليونيب،قدم   -84

 وفقا، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة ورصد المرحلة األولى من خطة إدارة  بريد  وتدريب الجماركخدمة الت

 (.2)و( ) 86/16لمقرر ل

 

 مرحليتقرير 

 

 األنشطة التالية: تنفيذتم   -85

 

دخلت و؛ المواد المستنفدة لألوزون ولوائحسياسات  وضعاجتماعات مستمرة للجنة األوزون الوطنية بشأن  (أ)

ئح متضمنة لوا 2021 كانون الثاني /يناير 13في  النفاذالئحة جديدة بشأن المواد المستنفدة لألوزون حيز 

 2020 كانون األول /ديسمبر ، أحدهما فياجتماعان لثالثين مشارًكاو؛ مجلس التعاون الخليجي المحدثة

؛ وتطوير موقع ئحة الجديدةبالال التوعية، لزيادة 2021 كانون الثاني /والثاني اجتماع افتراضي في يناير

فنيي التبريد وتكييف الهواء في باعتماد تم إصدار الئحة تتعلق وعلى شبكة اإلنترنت بشأن الالئحة الجديدة. 

ي تستخدم لمرة واحدة ا كان وضع الئحة لحظر استخدام األسطوانات الت، بينم2017 كانون الثاني /يناير 22

 ؛قيد التنفيذ

 

ً تطوير نظام ترخيص إلكتروني يسمح للمستوردين والمو (ب) يجري إدخال و؛ صدرين بتقديم الطلبات إلكترونيا

ي نظام نيين فتحسينات على هذا الموقع اإللكتروني وإدماج وحدة األوزون الوطنية وأصحاب المصلحة المع

 ؛الترخيص اإللكتروني

 

والمهني بشأن وضع مدونة وطنية للممارسات  الفنيمع مؤسسة التدريب  2021 نيسان /اجتماع في أبريلو (ج)

ين مع الهيئة السعودية ؛ واجتماع لمناقشة خطة اعتماد الفنيمستمر ويدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء، وهالج

 ؛الفنيينلجهة المسؤولة عن اعتماد ، اللمهندسين

 

وتركيب  ليشمل المناولة اآلمنة والخدمةوالمهني  الفنيمؤسسة التدريب تم تحديث منهج التدريب في  و (د)

ممارسات  حول، وُعقدت حلقة عمل القابلة لالشتعال مواد التبريدمعدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على 

مؤسسة التدريب دة األوزون الوطنية تعمل مع كانت وحو؛ فني تبريد وتكييف الهواء 27 عددالخدمة الجيدة ل
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يذ برنامج التدريب ومنح ، للتعاون في تنفوالمهني إلعادة تفعيل مذكرة التفاهم، التي انتهت صالحيتها الفني

 الشهادات؛

 

ذات  اإلرغاءبعوامل  التوعيةمع شركات تصنيع الرغوة لزيادة  2019ُعقدت ثالث حلقات عمل في عام و (ه)

 المحولة. التصنيع، وأجريت زيارات رصد إلى الشركات خفضة على إحداث االحترار العالميالقدرة المن

 

 تعليقات األمانة

 

المتعلق  أنه بموجب القانوناليونيب فنيي التبريد وتكييف الهواء، أوضح  باعتمادوفيما يتعلق باللوائح المتعلقة   -86

عتبر الفنيون يو؛ بعد الحصول على اعتمادهم المهني إال المهنة ممارسة، ال يستطيع المهندسون بممارسة المهن الهندسية

، مهنيين هندسيين في المملكة العربية والمهني الفنيمؤسسة التدريب خريجي  وايشملالذين الحاصلون على دبلوم، 

تم اعتماد و ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي إطار خطة إدارة إزالة  افني 107حتى اآلن، تم تدريب والسعودية. 

 بين هؤالء الفنيين. االعتماد، وال انتشار في البلدالموجودين من الواضح عدد الفنيين لم يكن و؛ منهم 59

 

بين اللجنة  المبرم التفاقبا لفأ -8 المرفقفيما يتعلق بالشروط األربعة المتعلقة بقطاع الخدمة المحددة في و  -87

 الحظت األمانة ما يلي: ،وحكومة المملكة العربية السعوديةالتنفيذية 

 

 الحظر. هذا تنفيذ يتوقع؛ ولم يتضح متى سطوانات التي تستخدم لمرة واحدةاستمرار تطوير الحظر على اال (أ)

 

تناقش و؛ يال من الفنيين في البلد معتمدين، يبدو أن عددا قلالمهن الهندسية اعتمادالئحة تشترط  ورغم وجود (ب)

إعادة تفعيل مذكرة التفاهم السابقة مع وحدة األوزون الوطنية إلجراء حالياً والمهني  الفنيمؤسسة التدريب 

 وكانت مدونة الممارسات ،لوروفلوروكربونيةالتدريبات المدرجة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

 ؛الخاصة بالفنيين في طور التحديث

 

فقط للكيانات التي يقوم فيها الفنيون المعتمدون  مواد التبريدلى عصول حفيما يتعلق بإدخال نظام ينظم الو (ج)

أنه على الرغم  اليونيب، أوضح دمة أنظمة التبريد وتكييف الهواءبتنفيذ واإلشراف على األعمال المتعلقة بخ

أن يكون حديثا ، تتطلب اللوائح المعتمدة للفنيين المعتمدين مواد التبريدمن عدم وجود الئحة تسمح فقط ببيع 

تنفيذ تلك  سيمثلجه عقوبات. ستوالذلك الكيانات فنيين معتمدين وأن الكيانات غير الممتثلة لدى جميع 

تنفيذ مثل ، ريب واعتماد عدد كبير من الفنيين، وتنفيذ مدونة للممارسات الجيدة، باإلضافة إلى تدالالئحة

 هذا النظام؛ 

 

تدابير  التبريد وتكييف الهواء على تنفيذفيما يتعلق باستراتيجية لتشجيع المستخدمين النهائيين لمعدات و (د)

ولوائح المواد جميع تدابير الرقابة  ه جاري إدخالأن اليونيب، أوضح الكشف عن التسرب وإصالحه

، النتهاء منهاا بعد، مانة أن مدونة الممارسات الجيدةفي تنفيذ الالئحة الجديدة. وتدرك األ المستنفدة لألوزون

 ؛هذه التدابيرستشمل 

 

 31هو  واليونيببين حكومة المملكة العربية السعودية المبرم التمويل الصغير  نظًرا ألن تاريخ انتهاء اتفاق  -88

يناقش مع  اليونيب، كان دوالر أمريكي 129,400، مع مالحظة وجود رصيد قدره 2021 كانون األول /ديسمبر

، لن يتم النظر في المرحلة (3)و( ) 86/16لمقرر وفقا اأنه، األمانة  وذكرتالتمويل الصغير.  تمديد اتفاقالحكومة 

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية إال بعد تقديم تقرير إنجاز 

األولى  للمرحلة اإلنجاز الماليتم و، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأعيدت جميع أرصدة التمويل إلى الصندوق متعدد األطراف.من 
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ة من المرحلة األولى قد تود اللجنة التنفيذية أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ األنشطة المتبقي  -89

(( المقدم من 2( ))و 86/16للمملكة العربية السعودية )المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إزالة من خطة إدارة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة اليونيب والوارد في 

 

 ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي اتعوالمشر

 

 اتصناعلى إحداث االحترار العالمي لذات القدرة المنخفضة ع مواد التبريدنهائي عن مشروع تعزيز مصر: تقرير 

 (اليونيدو) (EGYPRAتكييف الهواء في مصر )

 

 خلفية

 

، قدمت اليونيدو إلى االجتماع الرابع والثمانين تقريًرا عن مشروع الترويج لغازات نيابة عن الحكومة المصرية  -90

 ورغم 23(.EGYPRAتكييف الهواء في مصر ) اتلصناعالتبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي 

إلكمال اختبار ي إضافبحلول ذلك الوقت، كان يلزم وقت  EGYPRA مشروعاالنتهاء تقريبًا من جميع األنشطة في 

، كمختبر مستقل معتمد الختبار الوحدات التي يزيد حجمها عن بالفعل إنشاؤهاالمركزية التي تم  وحدات تكييف الهواء

، التقرير النهائيمسودة القابلة لالشتعال، وصياغة  مواد التبريداستخدام للساعة ب /وحدة حرارية بريطانية 65,000

، وافقت اللجنة التنفيذية المصنعة المحلية. وبناًء على ذلكيمكن استخدامها من قبل الشركات  وتطوير أداة النمذجة التي

 2020 حزيران /هيوني 30ربونية إلى على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

، وطلبت من حكومة مصر واليونيدو تقديم التقرير النهائي )ج(( 84/17)القرار  EGYPRAمشروع للسماح باستكمال 

 )د((. 84/17)المقرر االجتماع السادس والثمانين عن مصر في 

 

سيتم إجراء و؛ بشأن أداة النمذجة له مخططالعمل ال باكتمال 24، أفادت اليونيدواالجتماع السادس والثمانينوفي   -91

حة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد مزيد من التحسينات على النموذج في إطار الشري

، تأخر اختبار وحدات التكييف المركزية بسبب عدم توفر معمل االختبار بسبب هيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلكال

، والتقرير ، وتحليل النتائج2020الربع األخير من عام  توقعت اليونيدو إمكانية إجراء االختبار فيو. 19-كوفيد جائحة

، وافقت اللجنة التنفيذية على . وبناًء على طلب من اليونيدو2021النهائي الذي تمت صياغته في الربع األول من عام 

، وطلبت 2021 ه/ حزيرانيوني 30روكلوروفلوروكربونية إلى تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيد

في االجتماع السابع والثمانين )القرار  EGYPRA مشروع تقديم التقرير النهائي عن واليونيدو من حكومة مصر 

86/24.) 

 

 مشروع ائي عن ، إلى االجتماع الحالي التقرير النهنيابة عن حكومة مصر ،قدمت اليونيدو ،86/24لمقرر ل وفقا  -92

EGYPRA. 

 

يمكن اختبار اثنين ألنه  ا، وأجريت االختبارات جزئيب الختبارات الوحداتل مستقل مناستم العثور على معم  -93

، ال يمكن اختبار النماذج األولية التي تعمل مخطط لها أصالً. وعلى وجه الخصوصالاألولية فقط من النماذج األربعة 

األساسية  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون( بسبب مشكلة ميكانيكية في النماذج األولية ووحدة R-448Bأحد البدائل )ب

 R-454Cو  R-457Aالتي تعمل بالمادتين ، يمكن اختبار النماذج األولية وبالتاليالتي تعذر حلها في الوقت المناسب؛ 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49الوثيقة   23
 /86/21UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة   24
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لمعدات ا يمصنعالمقدمة من األساسية  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون، لم تستوف أي من وحدات . ومع ذلكفقط

 دائل قدرة لوحة االسم.لتلك الب يناألصلي

 

 -الهيدروكلوروفلوروكربونأفضل من أداء  R-457A المادةأن أداء  أجريتاالختبارات المحدودة التي  وتبين  -94

، كان من الصعب الوصول إلى نتيجة بسبب مشاكل األداء مع كل أسوأ؛ ومع ذلك R-454Cمادة ال، بينما كان أداء 22

. عالوة على ذلك، ينمن مصنعي المعدات األصلي تينالمقدماألساسيتين  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن وحدتي 

تائج المتعلقة للوحدات المركزية عن الن 22 -األفضل من أداء الهيدروكلوروفلوروكربون R-457A المادةأداء  يختلف

 .22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن عموًما التي كان أداؤها أسوأ بالوحدات المنقسمة، 

 

 قرير النهائي مرفق بهذه الوثيقة.التو  -95

 

 تعليقات األمانة

 

أن أحد الدروس المستفادة من المشروع هو أن افتقار مصنعي المعدات المصريين إلى  اليونيدووالحظت   -96

ساعة يعيق قدرتهم  /ةوحدة حرارية بريطاني 60,000 المرافق القادرة على اختبار المعدات ذات السعات األكبر من

منخفضة إلى تكنولوجيات تحول ال، مما يبطئ من ابتكار الصناعة ووحدات تتوافق مع تصميمهم األساسيعلى تصنيع 

، لنموذج األولي والوحدات األساسيةتصميم ا ينأعاد مصنعو المعدات األصليوالقدرة على إحداث االحترار العالمي. 

على وفي درجات الحرارة العالية لالختبارات. اختبارها ألن عناصر التحكم الخاصة بهم فشلت من  هم لم يتمكنوالكن

نماذج األولية على تحسين ال يعملون مازال مصنعو المعدات األصليين، اآلن EGYPRA مشروع الرغم من اكتمال

التحويالت الجارية في قطاع التكييف التجاري في إطار المرحلة الثانية من  تنير، التي يمكن أن والوحدات األساسية

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

حراريًا ، تم اإلبالغ عن أن ُمصن ّعًا دوليًا قدم مباداًل نه في االجتماع الرابع والثمانينأب التذكيراألمانة  وأعادت  -97

 المادة نموذًجا أوليًا للوحدة المركزية القائمة علىينشئ  لمعدات األصلي كانا مصنع، وأن زيةقناة دقيقة لوحدة مركذا 

R-444B  النموذج األولي  من إنشاءمكن ت. وأوضحت اليونيدو أنه ل يالدقيقةدل الحراري ذي القناة المباهذا باستخدام

في المساعدة الفنية  ذي القناة الدقيقةتضمين عمل إضافي بشأن المبادل الحراري  ويمكن، وبالتالي لم يتم اختباره. بنجاح

 لقطاع التكييف التجاري في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

تكييف الهواء بيقات الرئيسية المعتمدة لتط مواد التبريدمن بين  R-454C المادة وال R-457A المادة عتبرتال  -98

التحوالت في سوق ب استرشدالختبار النموذج األولي  مواد التبريدأن اختيار  اليونيدوفي جميع أنحاء العالم. وأوضحت 

، كان مصنعو في ذلك الوقت ،. وعلى وجه الخصوصوإنشائهاوقت اختيار النماذج األولية وتصميمها في تكييف الهواء 

، ومن ثم تم اختيار بدائل لوحداتهم المركزيةفقط  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونالمعدات المصريون يستخدمون 

هي التكنولوجيا السائدة وبدائلها  R-410A المادة ، كانتاختبار الوحداتوقت بحلول و. 22 -للهيدروكلوروفلوروكربون

. وتجدر اإلشارة إلى R-410A لمادةا ، ولكن لم يكن من الممكن إعادة بناء نماذج أولية جديدة باستخدام بدائلفي السوق

 الشركة المصنعة حاليًا لالستخدام التجاري. ا( ال تقدمهR-457Aأن أحد البدائل التي تم اختبارها )

 

، أعدت األمانة ملخًصا شامالً للتقرير المقدم إلى ذلك االجتماع نظًرا الرتباطه في االجتماع الرابع والثمانين  -99

بما أن النتائج المتعلقة ودرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع تصنيع تكييف الهواء. باختيار البدائل منخفضة الق

ملخص األمانة من االجتماع يرد ، غير حاسمة EGYPRAلمشروع التقرير النهائي  بوحدات التكييف المركزية في

 الرابع والثمانين في المرفق األول بهذه الوثيقة لتسهيل الرجوع إليه.
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -100

 

ذات القدرة المنخفضة على إحداث  مواد التبريدأن تحيط علما بالتقرير النهائي عن مشروع تعزيز  (أ)

، الذي قدمته اليونيدو والوارد في (EGYPRAتكييف الهواء في مصر ) اتلصناعاالحترار العالمي 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة 

 

في الفقرة الفرعية )أ( أعاله عند  المذكورالوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير  وأن تدعو (ب)

ذات قدرة  مواد تبريدلتحويل تصنيع تكييف الهواء إلى  اتعوفي إعداد مشر 5اعدة بلدان المادة مس

 منخفضة على إحداث االحترار العالمي.

 

ذات القدرة الهيدروفلوروأوليفين القائمة على  مواد التبريدترويج المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي بشأن 

 المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة )تقرير مرحلي(

 (اليونيدو)

 

 خلفية

 

إلى االجتماع السابع والثمانين تقريراً مرحلياً عن  اليونيدو، قدمت ملكة العربية السعوديةنيابة عن حكومة الم -101

المشروع اإليضاحي الخاص بترويج غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع 

 تكييف الهواء في درجات حرارة محيطة عالية.

 

بار وتحسين نموذج مكيفات الهواء تمت الموافقة على المشروع في االجتماع السادس والسبعين لتصنيع واختو -102

منخفض على إحداث االحترار العالمي ذات القدرة ال بخلطات الهيدروفلوروأوليفين / الهيدروفلوروكربون التجريبي

، باإلضافة ريكيدوالر أم 1,300,000 بالمبلغ، تحويل خط إنتاجلة إنتاج تجريبية و، إلجراء عمليR-290 المادة وكذلك

 دوالر أمريكي لليونيدو. 91,000 وقدرهاوكالة إلى تكاليف دعم ال

 

 /ديسمبر 31إلى  2018 أيار /، وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد المشروع من مايوفي اجتماعها الثمانينو -103

تقديم التقرير النهائي في موعد بالوكاالت المنفذة  ومطالبة، أساس أنه لن يُطلب أي تمديد آخر ، على2018 كانون األول

إلى االجتماع الثاني  مقتضب، تم تقديم تقرير مرحلي بعد ذلكو)ز((.  80/26)المقرر االجتماع الثالث والثمانين أقصاه 

، مع ، الضواغط(مثل، بما في ذلك شراء المعدات وتسليم المكونات )قدم الكبير في العديد من األنشطةوالثمانين يوثق الت

معلقة. ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من هذه  مازالتاألولى التي  R-290 المادة عدات اإلنتاج وإنتاج وحداتتسليم م

 .2018 كانون األول /األنشطة بحلول ديسمبر

 

، كان التركيب ال يزال معلقًا ألن تم تسليم معدات التصنيع عندمانه أب، أُفيد في االجتماع الثالث والثمانينو -104

ء تشغيل تخطط مع ذلك لتركيب المعدات بشكل مبدئي حتى يمكن إجرا الشركةكانت ونقل خط التصنيع. الشركة قررت 

. وكان هناك حاجة إلى مزيد من اختبارات 2019 أيلول /سيتم نقل الخط بحلول سبتمبرو؛ اختباري وتدريب الموظفين

عمل لنشر نتائج المشروع بحلول  عقد حلقة، باإلضافة إلى هذه األنشطة إنجازالمتوقع كان من ولوحدات. اوتحسين 

في المحرز ، مع مالحظة التقدم ااستثنائي، . وبناًء على ذلك، قررت اللجنة التنفيذية تمديد2019 كانون األول /ديسمبر

 كانون األول /ديسمبر 31المشروع حتى  إنجاز، تاريخ 5ائج في العديد من بلدان المادة التنفيذ وإمكانية تكرار النت

من اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع في  ت؛ وطلبلتنفيذ المشروع آخر ، على أساس أنه لن يُطلب أي تمديد2019
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موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين وإعادة جميع األرصدة المتبقية بحلول االجتماع السادس والثمانين )المقرر 

83/33.) 

 

تم تطوير و؛ تاألمثل للوحداأُبلغ عن إجراء مزيد من االختبارات والتحسين ، االجتماع الخامس والثمانينوفي  -105

رية وحدة حرا 18,000بسعة  R-290بالمادة  ابكامل طاقتهتعمل صغيرة  لوحدة تكييف الهواء منفصلةنموذج أولي 

جموعة جديدة مستالم ال اثالث حتى اآلن انتظارطن من التبريد(. ومع ذلك، لم يتم إجراء اختبار طرف  1.5ية )بريطان

 مختبر مناسب. والعثور علىمن ضواغط النموذج األولي 

 

امل لمراقبة كام ، بما في ذلك نظمال المدنية وتركيب جميع المعدات، وتم االنتهاء من األعتم نقل خط التصنيع -106

تم و؛ 19-كوفيد ءوبا بسبب، 2020 شباط /، الذي كان متوقعًا في فبرايرالجودة. ومع ذلك، تم تأجيل تشغيل الخط

تحديث المختبرات  رغم، . وبالمثل19-كوفيدبسبب  المفروضةرفع قيود السفر  فورالتخطيط الختبار خط التصنيع 

خرى إجراء تشمل األنشطة البارزة األو، تأخر بدء التشغيل. الالزمةقعية بالمعدات واألجهزة وغرف االختبار الوا

، ًء على ذلكى أصحاب المصلحة. وبناالعمل النهائية لنشر نتائج المشروع عل وحلقةتدريب الفنيين على خط التصنيع 

-كوفيد جائحة سببب، ااستثنائي، 2020 كانون األول /ديسمبر 15المشروع إلى  إنجازقررت اللجنة التنفيذية تمديد تاريخ 

 كانون الثاني /ايرين 1موعد أقصاه من اليونيدو تقديم التقرير النهائي للمشروع في  ت؛ وطلبالكبير المحرزوالتقدم  19

 )ب( و )ج((. 85/17وإعادة جميع األرصدة المتبقية بحلول االجتماع السابع والثمانين )القرار  2021

 

 مرحليتقرير 

 

لك، في ذ. ومع 2021أكتوبر/ تشرين األول  1تقريراً عن المشروع في  ، قدمت اليونيدو85/17لمقرر ل وفقا -107

مناقشات جراء إ، بما في ذلك النتهاء من استعراض شامل للتقرير، لم تتمكن األمانة من اغضون الوقت المحدود المتاح

 مع اليونيدو.

 

األنشطة  إنجاز، لم يتم 19-كوفيد األمانة في استعراضها األولي أنه بسبب القيود المستمرة من جائحةالحظت  -108

 لم يتمكن منالسالمة للمختبرات من قبل مزود المعدات اإليطالي )الذي  وعناصرالتالية: بدء تشغيل خط التصنيع 

تكييف  معدات واعتماد؛ عملية تصنيع تجريبية للخط المحولو 25؛R-290 العاكس بالمادة تسليم ضواغطو؛ السفر(

عمل لنشر نتائج المشروع.  حلقة؛ وعقد لخدمة والمواد التدريبية للفنييناالنتهاء من دليل او 26؛R-290  الهواء بالمادة

المشروع  إنجاز، بتمديد تاريخ ااستثنائي، في المستقبل القريب، توصي األمانةاألنشطة الجارية  ه يمكن إنجازأن وبمالحظة

 آذار /مارس 28هائي للمشروع في موعد أقصاه ، وتطلب من اليونيدو تقديم التقرير الن2022 آذار /مارس 15حتى 

2022. 

 

                                                 
اغط من حل ولشركة المصنعة للضتمكنت او؛ التصنيعالتي تم شراؤها ألنها لم تجتاز معايير جودة  R-290 المادة لم يتم تسليم دفعة أولية من ضواغط 25

 .19-كوفيد مشكلة الجودة وشحن الضواغط معلق بسبب جائحة
 (.arkm-G، يلزم الحصول على شهادة )يشار إليها باسم شهادة يجي لوضع مكيفات الهواء في السوقلوائح مجلس التعاون الخلل وفقا 26
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 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -109

 

ً بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي المتعلق بتعزيز  (أ) مة على القائ مواد التبريدأن تحيط علما

ء في الهوافين ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف أوليالهيدروفلورو

رد في الوثيقة والوا اليونيدو، المقدم من فعة في المملكة العربية السعوديةدرجات الحرارة المحيطة المرت

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/؛ 

 

 ااستثنائي 2022 آذار /مارس 15في الفقرة الفرعية )أ( أعاله إلى  المذكورتمديد تاريخ إنجاز المشروع و (ب)

 المحرز؛ الكبير والتقدم 19-كوفيدجائحة  بسبب

 

اله في موعد أقصاه مطالبة اليونيدو بتقديم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( أعو (ج)

 وإعادة جميع األرصدة المتبقية بحلول االجتماع التسعين. 2022 آذار /مارس 28

 

 اإليضاحية في قطاع الخدمات اتعوالمشر

 

/  اليونيدو) رحلي النهائي(التقرير الم -)المرحلة األولى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تونس: خطة إدارة 

 / حكومة فرنسا( اليونيب

 

 خلفية

 

، نيابة عن حكومة تونس بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، قدمت اليونيدو 27)ج(، 86/30استجابة للمقرر  -110

إزالة المواد خطة إدارة التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة واألخيرة من 

 على النحو الملخص أدناه. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 
 

المواد استنفاد األوزون من  من قدرات طن 23.24حكومة تونس عن استهالك أبلغت  -111

المحدد للمواد في المائة من خط األساس  43، وهو أقل بنسبة 2020في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

قل من الحد في المائة أ 10استنفاد األوزون و  من قدرات طن 40.7 له وقدره لالمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية

 نة التنفيذية.مع اللج تنفاد األوزون المحدد في اتفاقهااس من قدرات طن 25.91 وقدرهك األقصى المسموح به لالستهال

 

                                                 
حتى االنتهاء  اائية سنويُطلب من حكومة تونس واليونيدو واليونيب وحكومة فرنسا تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النه  27

إنجاز المشروع إلى  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير تى الموافقة على المرحلة الثانية، وتقارير التحقق حمن المشروع

   االجتماع الثامن والثمانين.
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، وهي أقل من الحد 2021استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  23.63أصدرت حكومة تونس حصة قدرها  -112

 في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.المذكور األقصى لالستهالك المسموح به 

 

 مرحليتقرير 
 

 ، نُف ّذت األنشطة التالية:2021 أيلول /سبتمبرحتى  -113

 

م االنتهاء من ، وتاللوائح األوروبية للغاز المفلورتم جعل نظام اعتماد فني التبريد متسقًا مع متطلبات  (أ)

من و(. الحد األدنى من المتطلبات لمراكز التدريب )أي المدارس المهنية التي تنظم أنشطة التدريب

في إطار  ، ويجري حاليًا تنفيذ برنامج االعتماد2021على الالئحة قبل نهاية عام  المتوقع الموافقة

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

 

مواد تم تطوير نموذج جديد للتدريب على إصدار الشهادات بشأن تدابير السالمة عند التعامل مع و (ب)

 تبريدفني  112أسفر عن تدريب ودورة تدريبية  15في  لة لالشتعال واستخدمبيعية والقابالط التبريد

 ؛مدرًبا( 50وتكييف الهواء )منهم 

 

مشروع اإليضاحي التجريبي للتحويل، واختير سوبر ماركت للتم االنتهاء من معايير و (ج)

(MagasinCentral )تجارية في سيتم تحويل خزانات التبريد الو؛ ليكون المستخدم النهائي المستفيد

 ؛R-290 المادة السوبر ماركت إلى التكنولوجيا القائمة على

 

المواد والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جمارك على مراقبة وتحديد ضابط تم تدريب خمسة عشر و (د)

لمواد لوعلى رصد نظام تراخيص االستيراد والتصدير الهيدروفلوروكربونية 

 .الهيدروفلوروكربونيةالمواد  /الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 مستوى صرف األموال
 

للمرحلة األولى من خطة  المعتمد اأمريكي ادوالر 700,458 المبلغ ، من إجمالي2021حتى سبتمبر/ أيلول  -114

سيتم صرف وبالمائة(.  97)تمثل  اأمريكي ادوالر 678,816، تم صرف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 .2021 كانون األول /دوالًرا أمريكيًا بحلول ديسمبر 21,642الرصيد البالغ 

 

 تعليقات األمانة

 

 بعض األنشطة للشريحة الثالثة. نفذت، 19-كوفيدأشارت األمانة إلى أنه على الرغم من جائحة  -115

 

أنه رغم ، حكومة فرنسا( أن برنامج حوافز المستخدم النهائي )الذي سيتم تنفيذه من خالل اليونيدوأوضحت و -116

، يليه مجال 2021 تشرين الثاني /في نوفمبر R-290التحويل إلى تكنولوجيا  سيحدث، جه تأخيرات بسبب الوباءوا

 مواد تبريدأصحاب المنشآت الصغيرة لتشجيع تحويلهم إلى على لنشر المساعدة الفنية والمشورة  ةميدانيحلقة عم ل 

 /سيتم االنتهاء من النشاط بحلول نهاية ديسمبروذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي ذات صلة بتطبيقاتهم. 

، ستقدم حكومة فرنسا تقريًرا مفصاًل عن نتائج المشروع اإليضاحي )د( 84/84لمقرر ل ووفقا. 2021 كانون األول

 المستقبلية. اتعورالمش لتنوير الوقائع تطوير صحائفالتجريبي إلى االجتماع التسعين للسماح لألمانة ب
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يكون ربونية المواد الهيدروكلوروفلوروك لةإدارة إزا خطة من لىوألا لمرحلةا إنجاز أن أيضا وليونيدا وأكدت -117

 .2021 ديسمبر/ كانون األول 31 في حسب الوقت المحدد

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -118

 

مواد ال لةإزابالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  علما اإلحاطة (أ)

، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18 ؛ 

 

عن نتائج المشروع اإليضاحي التجريبي الستخدام  تقرير مفصل بتقديمحكومة فرنسا  وتطالب (ب)

ة المنخفضة والتكنولوجيات البديلة ذات القدرالمواد المستنفذة لألوزون تكنولوجيات بديلة خالية من 

 عالجتمااعلى إحداث االحترار العالمي من قبل المستخدمين الصغار والمتوسطين في قطاع الخدمة إلى 

 84/84 لمقرروفقا لالمستقبلية،  اتعوالمشر لتنويرقائع داد صحائف و، للسماح لألمانة بإعالتسعين

 )د(.

 

تصنيع الرغوة  لشركةغيير التكنولوجيا ت -)المرحلة الثانية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  لةإزاتونس: خطة إدارة 

(Le Panneau) (اليونيدو) 

 

 خلفية

 

 لةإزا، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة في االجتماع الرابع والثمانين -119

المواد خفض استهالك من أجل ، 2025إلى  2020للفترة من  28المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس

، باإلضافة أمريكيدوالر  1,564,946 بالمبلغ، في المائة من خط األساس 67.5بنسبة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 إلى تكاليف دعم الوكالة.

 

ة لتحويل خطة قطاع الرغوملت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شو -120

ى أن تؤدي إل يمكنالهيدروكربونات التي ب اإلرغاء، إلى عوامل Le Panneau شركةو GAN هما شركة ،شركتين

استنفاذ  من قدراتطن  5.02، منها ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون مناستنفاذ األوزون من قدرات طن  7.38 إزالة

 .3ل موضح في الجدوال على النحولى االستهالك المؤهل إالتمويل المعتمد  واستندللتمويل.  مؤهلةاألوزون 

 

 لقطاع رغوة البولي يوريثان في المرحلة الثانية الموافق عليهاالتكاليف اإلضافية  -3الجدول 

 الشركة

الموجود في البوليوالت  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربوناالستهالك )

 المستوردة(
 التكلفة 

 )دوالر أمريكي(

فعالية التكلفة 

)دوالر أمريكي/ 

 كجم(

 المؤهل للتمويل  الفعلي

 طن متري
طن من قدرات 

 استنفاذ األوزون
 متريطن 

طن من قدرات 

 استنفاذ األوزون

GAN 52.5 5.78 35.76 3.93 350,001  9.79 

Le Panneau 14.5 1.60 9.88 1.09 108,305  10.96 

 10.04 458,306 5.02 45.64 7.38 67.0 المجموع
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 Le شركة في n-pentane)) بنتان -ن  التحويل إلىسيتطلب ، المؤهلنخفاض مستوى االستهالك ال ونظرا -121

Panneau  ماكينة الرغوة وتركيب جميع أنظمة ومعدات األمان ل التحديثي تعديللل الشركةمساهمة تمويل عالية من

 الشركة، أجرت على هذا األساسو(. 29اأمريكي ادوالر 500,313تقدر بقيمة قابل لالشتعال ) إرغاءالستخدام عامل 

المتطلبات  توفهم بوليول الهيدروفلوروأوليفين المحلية التي يمكن أن توفر نظام النظم شركاتمناقشات تقنية مع أحد 

ا(. دوالًرا أمريكيً  131,133)أي  بنتان -ن مقارنة بأنظمة   الهيدروفلوروأوليفينالفنية والتكاليف اإلضافية ألنظمة 

  القائمة على تكنولوجياالة في األصل إلى المطلوب التكنولوجيا، قدمت الشركة طلبًا لتغيير باإلضافة إلى تلك المناقشات

 .الهيدروفلوروأوليفين اإلرغاءالشركة بتغطية التكلفة المرتفعة لعامل  وتعهدت 1233zd(E).)30 -الهيدروفلوروأوليفين

 

ت الحكومة من ، قدمين حكومة تونس واللجنة التنفيذيةب المبرم ( من االتفاق5)أ( ) 7وفقًا للفقرة ، بعد ذلكو -122

إلى  بنتان -ن الرغوة القائمة على  ءإرغامن عوامل  Le Panneau شركةبخالل اليونيدو طلبًا لتغيير التكنولوجيا 

 .1233zd -الهيدروفلوروأوليفين

 

 تعليقات األمانة

 

كانت تمضي قدما في التحول إلى  GAN، أوضحت اليونيدو أن الشركة األخرى توضيحبناء على طلب  -123

غاوي أخرى ر، وأنه ال توجد شركات متعلقة بالتكلفة مشاكلاألصل دون تمت الموافقة عليه في  حسبماالسيكلوبنتان 

 ي تونس.ف ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون تستخدم

 

 والبلدانمتوفر بسهولة ويمكن استيراده من مصر  1233zd -الهيدروفلوروأوليفينأن  أيضاوأوضحت اليونيدو  -124

ستكون  للشركةمقدمة أن تكاليف التشغيل اإلضافية ال اليونيدو، أكدت الهيدروفلوروأوليفينفيما يتعلق بسعر واألوروبية. 

استدامة  لضمان كةالشرتحويل  فور الهيدروفلوروأوليفين تكنولوجيابمواصلة استخدام  الشركة تتعهدكافية لها للتحويل، و

 طويلة األجل.التحويل 

 

 لشركة شروعمالاستعرضت األمانة التكاليف المقترحة للتحويل على أساس التكنولوجيا الجديدة مقابل تكاليف و -125

Le Panneau  .اليونيدو أفادت، قدمةواستناداً إلى المعلومات المالتي تمت الموافقة عليها في االجتماع الرابع والثمانين 

ل إلى لتحويمن أجل ا Le Panneauشركة ل ادوالرا أمريكي 108,305 وقدرهستستخدم التمويل المقدم  الشركةأن ب

 الشركة تمولوس؛ دوالًرا أمريكيًا 131,133مع مالحظة أن التكلفة اإلجمالية المحسوبة كانت  الهيدروفلوروأوليفين

ذات قدرة  جياتتكنولو ماالسيكلوبنتان هو وليفينعاملي اإلرغاء الهيدروفلوروأنظًرا ألن كالً من والمبلغ المتبقي. 

أنه بونيدو أيًضا الي وأفادتضئياًل.  الدفيئة، فمن المتوقع أن يكون تأثير غازات خفضة على إحداث االحترار العالميمن

 .2022 ه/ حزيرانعمليات التصنيع بحلول يوني من تحويل الشركة، ستتمكن مع هذا التغيير التكنولوجي

 

منخفضة القدرة أن التغيير التكنولوجي سيؤدي إلى االعتماد المستدام للتكنولوجيات الباألمانة أيًضا  وأفادت -126

 ، وسوف يسهل تحقيق أهداف االمتثال لتونس.الشركةداث االحترار العالمي في على إح

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -127

 

                                                 
المبلغ  اعتمد منها، ريكيدوالر أم 313.500والثمانين  في االجتماع الرابع Le Panneauية المتفق عليها لشركة بلغ إجمالي التكاليف الرأسمالية اإلضاف 29

 ، وتم تعديلها بناًء على االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل.فقط دوالر أمريكي 108,000
   .2021 آب /أغسطس 16البيئة في تونس بتاريخ خطابات تؤكد هذا التغيير التكنولوجي من وزارة الشؤون المحلية وتم تقديم   30
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، شركةحويل غيير التكنولوجيا في تعن حكومة تونس لتأن تحيط علما بالطلب الذي قدمته اليونيدو نيابة  (أ)

Le Panneau  1233 -وفلوروأوليفينالهيدر إلى بنتان -ن الرغاوي القائم على  إرغاء، من عاملzd 

دت في ور حسبمالتونس  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المرحلة الثانية من 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة 

 

ستغطي  شركةال، على أساس أن ورة في الفقرة الفرعية )أ( أعالهعلى تغيير التكنولوجيا المذك وأن توافق (ب)

 أي تكاليف إضافية للتحويل.

 

 التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 

 رحلي(متجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها )تقرير  إيضاحيالبرازيل: مشروع 

 (اليوئنديبي)

 

 خلفية

 

بشأن  التجريبي، التقرير المرحلي عن تنفيذ المشروع اإليضاحي ، بصفته الوكالة المنفذة المعينةاليوئنديبيقدم  -128

 31(.3)ج( ) 79/18لمقرر ل وفقا، البرازيلألوزون والتخلص منها في إدارة نفايات المواد المستنفدة ل

 

 مرحليتقرير 

 

كيلوغراماً من نفايات  3,386 أحرقت 32Essencisبأن شركة  وئنديبيالي، أفاد االجتماع السادس والثمانينفي  -129

، وأن نفايات إضافية من المواد المستنفدة (Ecosuporteالمواد المستنفدة لألوزون من أحد مراكز االستصالح )

 ( كانت في طور الترميد.CRN33و  Frigelarلألوزون من مركزي استصالح إضافيين )

 

ت المواد لحرق نفايا Essencisالترخيص الممنوح لشركة  ه تم تجديدأنباالجتماع الحالي  اليوئنديبي وأبلغ -130

من خمسة  لألوزونة كجم من نفايات المواد المستنفد 14,223تم استالم ، و2021 آب /في أغسطسالمستنفدة لألوزون 

 5,568 ترميد سيتمو؛ كجم التي تم ترميدها سابقًا( 3,386كجم تم ترميدها )بما في ذلك  8,655، منها مراكز استصالح

نفايات  أنه سيتم نقل بعضب( Regentechمركز استصالح آخر ) وكذلك أفاد. 2022كجم المتبقية بحلول منتصف عام 

 .2022في أوائل عام  لترميدها Essencis شركة المواد المستنفدة لألوزون إلى

 

مختبراتها للرصد تخضع  34،ومراكز االستصالح اليوئنديبيمنصوص عليه في مذكرات التفاهم بين ال وحسب -131

لمواد المستنفدة لألوزون تحتوي على معلومات عن اختبارات تحليل النقاء لنفايات ا اهذه المراكز تقارير وتعد بانتظام

، CRN شركة بنجاح في 35تم تركيب معدات كروماتوغرافيا الغازو، والتراخيص المتعلقة بأنشطة المختبرات. المنفذة

 المختبر مستمر لدعم تشغيل النظام. العاملين فيوتدريب 

 

                                                 
لبرازيل وكولومبيا ا التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في اتعوديم تقارير مرحلية سنوية عن المشرتق اليوئنديبيأن يطلب من برنامج  31

 .اتعو" إلى أن يتم االنتهاء من المشرمحدد لها شروط إبالغ معينة اتعوباعتبارها "مشر
 ألوزون.)الشركة البيئية لوالية ساو باولو( لتدمير نفايات المواد المستنفدة ل CETESBمرفق ترميد في البرازيل حاصل على ترخيص من   32
 مركز الشمال الشرقي للتجديد وإعادة التدوير.  33
ي مختبراتها لتحليل ما فسعة التخزين والتعديالت / التحسينات  تم توقيع مذكرات تفاهم مع أربعة مراكز استصالح لتمكينها من تنفيذ أنشطة مثل زيادة  34

كز تقارير ربع سنوية توضح تقدم هذه المراو؛ التي تم جمعها وإعادة استخدامها، أو أنها جاهزة للتخلص منها النفايات استردادإذا كان ال يزال من الممكن 

 ختبر يعمل بموجب اللوائح البرازيلية القانونية.التي تم تحليلها وتثبت أن الم مواد التبريدبالتفصيل كمية 
، ا كانت بحاجة إلى تدميركيد ما إذالمجمعة وتأ مواد التبريدأنه تم توفير معدات كروماتوغرافيا الغاز لتحسين وتعزيز تحليل نفايات  اليوئنديبي ذكر  35

 يل.كجزء من خطة العمل المنقحة التي سمحت بتمديد المشروع التجريبي في البراز
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 تعليقات األمانة

 

المعتمدة في االجتماع  المعدلةوفقا لخطة العمل  يحرز تقدما التجريبياألمانة أن المشروع اإليضاحي  الحظت -132

 ه/ حزيرانمنذ يوني باستمرارأن مرفق التدمير يعمل  اليوئنديبي، أوضح بناًء على طلب توضيحوالتاسع والسبعين. 

سيتم تقديم تقرير كامل يحتوي وترسل نفايات المواد المستنفدة لألوزون إلى المنشأة.  االستصالحوأن مراكز  2020

 كانون األول /المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها عند االنتهاء من المشروع في ديسمبرعلى تقييم إلدارة نفايات 

 36.(1) )ج( 79/18، على النحو المنصوص عليه في المقرر 2023للجنة التنفيذية في عام اجتماع أول ، إلى  2022

 

 توصية

 

شأن إدارة ب التجريبيمشروع اإليضاحي قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن ال -133

لوثيقة ، والوارد في االيوئنديبي، المقدم من ألوزون والتخلص منها في البرازيلنفايات المواد المستنفدة ل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18. 

 

 تغيير الوكالة المنفذة

 

اليونيب ( )لة المنفذةتغيير الوكا -األولى )المرحلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موريتانيا: خطة إدارة 

 (واليوئنديبي واليونيدو

 

 خلفية

 

اليونيدو ب اليوئنديبي، طلبت حكومة موريتانيا استبدال 2020 أيلول /سبتمبر 9بتاريخ  رسمي خطابمن خالل  -134

 .إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكوكالة متعاونة للمرحلة األولى من خطة إدارة 

 

ا بونية لموريتانيمن المتوقع تقديم طلب للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر كانو -135

ييرات ذات الصلة ، وستكون التغسيُطلب تغيير الوكالة المتعاونة ، وفي ذلك الوقت كانإلى االجتماع السابع والثمانين

 .تقدم قد ق بين الحكومة واللجنة التنفيذيةفي االتفا

 

انية من خطة إدارة ، الحظت اللجنة التنفيذية أنه ال يمكن تقديم طلب الشريحة الثلثمانينفي االجتماع السابع واو -136

حكومة تغيير لا، وطلب قديم التقارير المرحلية والماليةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألسباب منها عدم ت

، تحث الحكومة يتانياإلى حكومة مور خطاب، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إرسال الوكالة المتعاونة. وبناًء على ذلك

لى الصندوق متعدد أن يعيد إاليوئنديبي ، وتطلب من الالزمةارير المرحلية والمالية لتقديم التق اليونيبعلى العمل مع 

 لكي ونيدواليونيب واليعلى العمل مع  حث الحكومة كذلكو، يل المعتمد بموجب المرحلة األولىاألطراف جميع التمو

 2020 عام صلمراعاة إعادة تخصي معدلةيمكن تقديم الشريحة الثانية إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل 

 (.26/  87والشرائح الالحقة وتغيير الوكالة المتعاونة )المقرر 

 

                                                 
م التقرير النهائي قدي، وت2022 كانون األول /الستكمال المشروع التجريبي للتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل بحلول ديسمبر  36

 /قصاه ديسمبرموعد أ، وإعادة أرصدة األموال في 2023 ه/ تموزنجاز المشروع في موعد أقصاه يوليوتقرير إ 2023عام في اجتماع أول للمشروع إلى 

 المشروع إنجاز، على أساس أنه لن تنظر اللجنة التنفيذية في أي تمديدات أخرى لتاريخ 2023 كانون األول
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بصفته الوكالة اليونيب مانة مناقشات مع ، أجرت األلالجتماع الثامن والثمانين عند التحضير، وبعد ذلك -137

أنه من غير المحتمل  اليونيبأوضح و. 87/26سبل المضي قدماً في معالجة المقرر  حول واليوئنديبي واليونيدو، الرئيسة

أن يتم تقديم طلب الشريحة إلى االجتماع بسبب انخفاض مستوى الصرف الناجم جزئيًا عن التأخير في تنفيذ المساعدة 

، لالستهالك في موريتانيا ، وجزئيًا بسبب الحاجة إلى إكمال مسح شامل لتحديد المستوى الفعلياليوئنديبيمن قبل  يةالفن

المكون من ، من أجل السماح بإحراز تقدم في تنفيذ وفقًا لذلكو. 19-كوفيد ها جائحةتوالذي تأخر بسبب القيود التي فرض

، جنبًا إلى جنب قدم، قبل تقديم الشريحة الثانية، طلب تغيير الوكالة المتعاونةيقبل الوكالة المتعاونة، اقترحت األمانة أن 

تغيير الوكالة  يبين، واالتفاق المنقح بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية الذي تنفيذ اليونيدو للمكونلمع خطة العمل 

 والشرائح الالحقة بسبب التأخير في التنفيذ. 2020دة تخصيص المتعاونة وإعا

 

 تقديم خطة العمل واالتفاق المعدل

 

، بما في تغيير الوكالة المتعاونةل انين طلبإلى االجتماع الثامن والثما اليونيب، قدم ة عن حكومة موريتانيانياب -138

 لجنة التنفيذية.ذلك خطة العمل لمكون اليونيدو واالتفاق المنقح بين الحكومة وال

 

غاز التبريد لتعزيز قدرة محددات  10وتوزيع وتشمل خطة العمل للشريحة األولى من مكون اليونيدو شراء  -139

 تشملشراء وتوزيع المعدات )و؛ دوالر أمريكي( 40,000الجمارك على مراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون )

األدوات األساسية( لمركزي مضخات التفريغ وأسطوانات االسترداد وكاشفات التسرب ومجموعات اللحام بالنحاس و

ت )أي المعدات السمعية والبصرية وأجهزة شراء وتوزيع المعداو؛ دوالر أمريكي( 20,000فنيي التبريد )تدريب 

التدريب على  تقديممن جمعية مهندسي وفنيي التبريد من والمواد االستهالكية( لتمكين سبعة فصول  الكمبيوتر المحمولة

دوالر  10,000يقدمها خبير دولي ) المصاحبة التي فنيةالمساعدة وال؛ وما دوالر أمريكي( 35,000التبريد للفنيين )

 أمريكي(.

 

 ق عليهافوامتعاونة، قدر اإلمكان، النطاق األصلي لألنشطة المالوكالة الل اليونيدو بصفتها ستتبع خطة عم -140

وإنشاء مركز تخزين استرداد تدريب وخمسة مراكز لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بما في ذلك تعزيز مركزين 

تعديالت إجراء حاجة إلى إذا ظهرت وبعض هذه األنشطة في خطة عمل اليونيدو للشريحة األولى(. ستبدأ مركزي )

 سيتم تضمين هذه التعديالت في خطة العمل للشرائح المستقبلية.لى، لها أثناء تنفيذ الشريحة األو ألنشطة المخططلطفيفة 

 

في شريحة  2022و  2020 عامي جمع شريحتَيية المتعاونة، وتغيير الوكال المقدم المعدلتضمن االتفاق ي -141

مدة  إبقاءتم وإلى اليونيدو.  اليوئنديبيتحويل التمويل المعتمد للشريحة األولى من  ويبين، 2022واحدة فقط في عام 

 /بحلول ديسمبر انتهاء التشغيلو 2025، مع آخر عام مستهدف في عام ولى على النحو المقترح في األصلالمرحلة األ

 .2026 كانون األول

 

 تعليقات األمانة

 

إلى اليونيدو للمرحلة األولى من خطة إدارة  اليوئنديبيتشير األمانة إلى أن طلب تغيير الوكالة المتعاونة من  -142

، وأن النظر في ن األطراف ذات الصلةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد قُدم بناًء على التشاور واالتفاق بي

المرحلة تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشريحة األولى من بلبلد لعاونة في االجتماع الحالي سيسمح تغيير الوكالة المت

 األولى.

 

دوالر  105,000التمويل المعتمد في إطار الشريحة األولى ) عدم صرف اليوئنديبي، أكد باإلضافة إلى ذلك -143

دوالر أمريكي(. وستعاد هذه األموال إلى الصندوق متعدد  7,350 وقدرهاأمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة 

للشرائح المستقبلية حيث المبدأ ، تم إدخال تحويل األموال المعتمدة من لى ذلكإلى اليونيدو. باإلضافة إ األطراف وتحويلها
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النحو  بين الحكومة واللجنة التنفيذية علىالمبرم في االتفاق المحدث إلى اليونيدو  من اليوئنديبيمن المرحلة األولى 

 ، واألموالدة التي سيعيدها اليوئنديبيالمعتممستوى األموال  4هذه الوثيقة. ويعرض الجدول بالوارد في المرفق الثاني 

 إلى اليونيدو. الموافق عليها من حيث المبدأ التي ستحول

 

مواد للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الإلى اليونيدو  اليوئنديبياألموال التي ستحول من  -4الجدول 

 (أمريكي الهيدروكلوروفلوروكربونية )دوالر
 المجموع الوكالةتكاليف دعم  القيمة الوصف

 105,000 7,350 112,350 (MAU/PHA/80/TAS/25)الشريحة األولى )معتمدة( 

 214,000 14,000 200,000 للشريحتين الثانية والثالثة من حيث المبدأ الموافق عليهااألموال 

 326,350 21,350 305,000 المجموع

 

المتعاونة  ، أي تغيير الوكالةيا واللجنة التنفيذيةموريتانبين حكومة المبرم وترد التحديثات المقترحة لالتفاق  -144

 التغييرات ذات الصلة. 5يعرض الجدول وهذه الوثيقة. بوإعادة تخصيص الشرائح، في المرفق الثاني 

 

مرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لاالمقترحة لشرائح  التخصيصإعادة  -5الجدول 

 لموريتانيا )بالدوالر األمريكي(الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 2017 التفاصيل
2018 

2019 
2020 2021 2022 

2023 

2024 
 المجموع 2025

 حسب ما اعتمد في االجتماع الثمانين

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة 

 )اليونيب( 
150,000 0 25,000 0 41,750 0 85,750 302,500 

 39,325 11,148 0 5,428 0 3,250 0 19,500 المنفذة الرئيسةتكاليف الدعم للوكالة 

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 

 المتعاونة )اليوئنديبي(
105,000 0 50,000 0 150,000 0 0 305,000 

 21,350 0 0 10,500 0 3,500 0 7,350 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة

 607,500 85,750 0 191,750 0 75,000 0 255,000 مجموع التمويل الموافق عليه

 60,675 11,148 0 15,928 0 6,750 0 26,850 مجموع تكاليف الدعم

 668,175 96,898 0 207,678 0 81,750 0 281,850  فق عليهالتكاليف الموامجموع 

 حسب ما اعتمد في االجتماع الثامن والثمانين

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسة 

 )اليونيب( 
150,000 0 0 0 66,750 0 85,750 302,500 

 39,325 11,148 0 8,678 0 0 0 19,500 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسة

التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة 

 المتعاونة )اليوئنديبي(
105,000 0 0 0 200,000 0 0 305,000 

 21,350 0 0 14,000 0 0 0 7,350 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة

 607,500 85,750 0 266,750 0 0 0 255,000 مجموع التمويل الموافق عليه

 60,675 11,148 0 22,678 0 0 0 26,850 مجموع تكاليف الدعم

 668,175 96,898 0 289,428 0 0 0 281,850  فق عليهالتكاليف الموامجموع 

 

المبلغ  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتنقيح بيانات استهالك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحالة مسح استهالك 
 عنها

 

المواد ، أبلغت حكومة موريتانيا عن استهالك حلة األولى في االجتماع الثمانينأثناء الموافقة على المر -145

ص ن نظام الترخيأل، األوزون استناداً إلى أفضل تقديراستنفاد  من قدرات طن 17 قدره الهيدروكلوروفلوروكربونية

بعد أن توقف عن فقط  2016في أوائل عام  وحدة األوزون الوطنيةإعادة إنشاء والحصص لم يكن قيد التشغيل بعد، و

 .2015و  2008العمل بين عامي 
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 من قدراتطن  6.60بنحو  يدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اله، قُدر استهالك في وقت استعراض المشروع -146

من الناتج  ونصيب الفرد، اد سكان البلد وتوزيعهم الجغرافي، والحصول على الكهرباءاستنفاد األوزون على أساس تعد

هذا عند  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةم تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك وتالمحلي اإلجمالي. 

م إجراء تحقق ، وتلتحديد المستوى الفعلي لالستهالكإجراء مسح شامل  فور، على أساس أنه يمكن تنقيحها المستوى

وتراخيص وحصص المواد الستيراد  فعال نظام من تشغيل بيانات المسح والتأكدمستقل لتأكيد صحة 

تمويل عدم االمتثال الوارد في االتفاق لن يطبق  . كما تم االتفاق على أن بند التخفيضات فيالهيدروكلوروفلوروكربونية

من طن  6.60 وقدرهاعن نقطة البداية المقدرة  المتحقق منه المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي حالة زيادة استهالك 

 37استنفاد األوزون. قدرات

 

لمواد ات استهالك ، الحظت األمانة أن مستوياالخاص بتغيير الوكالة المتعاونة عند استعراض االقتراحو -147

 نط 13.75و  13.92و  15.13و  15.95)أي  2020و  2017المبلغ عنها بين عامي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت االستهالك هذه أن بيانا اليونيب، على التوالي( قد تجاوزت نقطة البداية المقدرة. وأوضح من قدرات استنفاد األوزون

فعلي لالستهالك وتحديد المستوى ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك كانت مؤقتة حتى اكتمال المسح الخاص ب

تحقق منه بشكل ، سيتم تصحيح مستوى االستهالك المبلغ عنه بناًء على المسح المكتمل والوفقًا لذلكوفي موريتانيا. 

 مستقل.

 

اإلضافية  يراتيمكن إجراء هذه التغي، ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنظًرا لعدم استكمال مسح استهالك  -148

كالة المتعاونة س تغيير الوعككي ياالتفاق  تنقيحترى األمانة أن  ،كفي الوقت الحالي. ومع ذل المحتملة على االتفاق

يي التبريد الستكمال تدريب موظفي الجمارك وفن الالزمةفي هذا الوقت للسماح لموريتانيا بشراء المعدات  اضروري

 إطار الشريحة األولى. الذي بدأ في

 

 توصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -149

 

 :اإلحاطة علما بما يلي (أ)

 

ى من خطة طلب حكومة موريتانيا أن تنقل إلى اليونيدو جميع األنشطة المدرجة في المرحلة األول  (1)

 ؛اليوئنديبي من قبل المقرر تنفيذها إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة 

 

لمرحلة األولى لأن أمانة الصندوق قد حدّثت االتفاق المبرم بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية  (2)

هذه بلثاني االنحو الوارد في المرفق  ، علىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 

إلى اليونيدو، والفقرة  ياليوئنديبكون ، على أساس نقل م9ألف والفقرة  -2، وتحديداً التذييل الوثيقة

ي االجتماع لتوصل إليه فلغي االتفاق الذي تم ايي أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث ، الت16

 ؛الثمانين

 

فيما يتعلق بالشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و (ب)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية:

 

                                                 
   )هـ( و )و( و )ز( 80/57المقرر   37
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لصندوق متعدد األطراف في االجتماع الثامن والثمانين تمويالً أن يعيد إلى اب اليوئنديبي مطالبة (1)

دوالراً أمريكياً  7,350 وقدرها، زائداً تكاليف دعم الوكالة اأمريكي ادوالر 105,000قدره 

(MAU/PHA/80/TAS/25)؛ 

 

عم الوكالة ، زائدا تكاليف ددوالر أمريكي 105,000الموافقة على تحويل تمويل إلى اليونيدو قدره  (2)

 دوالرا أمريكيا؛  7350 قدرهاو

 

، باإلضافة إلى إلى اليونيدو اليوئنديبيمن دوالر أمريكي  200,000تمويل قدره على تحويل  وتوافق  )ج( 

بالشريحتين  موافق عليه من حيث المبدأ، المرتبط، الدوالر أمريكي 14,000 وقدرهاتكاليف دعم الوكالة 

 الثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 بروميد الميثيل

 

 (اليونيدو) بروميد الميثيل إزالةاألرجنتين: خطة 

 

الفراولة والخضروات  منبروميد الميثيل  إزالة، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع الثالثين في اجتماعها -150

بروميد  إزالة، وافقت على مشروع اج الزهور المقطوفة في األرجنتين، وفي اجتماعها السادس والثالثينالمحمية وإنت

بين الحكومة واللجنة  المبرم تم تعديل االتفاقوتبخير التبغ وأحواض بذور الخضروات غير المحمية. ل التربة منالميثيل 

الجتماع الخامس واألربعين. بينما استبعد االتفاق صراحة تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل التنفيذية الحقًا في ا

ءات االستخدامات الحرجة التي لم يتضمن االتفاق استثناًء إلعفاو، الستهالك الوطني لبروميد الميثيلالشحن من أهداف ا

من بروميد الميثيل بحلول  د استهالًكا وطنيًا صفريًاذلك حد، وبدالً من ها األطراف في بروتوكول مونتريالسمح بيقد 

 2015 عام لألرجنتين في كل اجتماع من اجتماعاتها منإعفاءات االستخدامات الحرجة باألطراف  أذنو. 2015عام 

 )االجتماع الحادي والثالثون(. 2020 عام ( إلىالسادس والعشرون )االجتماع

 

 2020استنفاد األوزون في عام  من قدرات طن 12.35 قدرهلميثيل أبلغت األرجنتين عن استهالك بروميد او -151

وزون لذلك العام. استنفاد األ من قدرات طن 12.37 وقدرهاالمرخص بها  إعفاءات االستخدامات الحرجةوهو أقل من 

باعتباره  ،كان صفراً  2020ألرجنتين في عام في ، تعتبر األمانة أن مستوى استهالك بروميد الميثيل وبناًء على ذلك

 معتمدة من األطراف.الإعفاءات االستخدامات الحرجة ، باستثناء أي مستوى األقصى المحدد في االتفاقال

 

 توصية

 

المبلغ عنه في لألرجنتين  فياستهالك بروميد الميثيل مستوى أن ب اإلحاطة علماقد ترغب اللجنة التنفيذية في  -152

ات االستخدامات الحرجة التي ، باستثناء إعفاءبين الحكومة واللجنة التنفيذيةالمبرم ، وفقاً لالتفاق اً كان صفر 2020عام 

 بروتوكول مونتريال. وافق عليها األطراف في

 

 ةفردي بصفةللنظر فيها  ات المحدد لها شروط إبالغ معينة عوالقسم الثاني: تقارير عن المشر
 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد 

 

تقرير  -)المرحلة األولى إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: خطة إدارة 

 )اليونيدو( مرحلي عن تنفيذ األنشطة(
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 خلفية

 

األولى من خطة إدارة ، على المرحلة اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، وافقت في اجتماعها الثالث والسبعين -153

، مع اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة هورية كوريا الشعبية الديمقراطيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجم

مستوى إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، لتحقيق خفض في استهالك واليونيب كوكالة منفذة متعاونة الرئيسة

في المائة أقل من  15 )أي 2018 كانون الثاني /يناير 1استنفاد األوزون بحلول  قدراتمن طن  66.30مستدام قدره 

استنفاد األوزون(.  من قدراتطن  78.00 ل له وقدرهلالمتثالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لخط األساس 

األولى من خطة إدارة إزالة المواد المرحلة  ه يمكن تنفيذأنبتمت الموافقة بناًء على تأكيد من الوكاالت المنفذة و

بشأن جمهورية كوريا الشعبية  38الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقًا لقرارات لجنة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 الديمقراطية.

 

يل بمستوى من أصل أربع شرائح تمو وافقت اللجنة التنفيذية على ثالث، منذ الموافقة على المرحلة األولىو -154

كي المعتمدة أمري دوالر 848,550 وقدرهابالمائة من إجمالي األموال  95.3دوالر أمريكي )أي  808,550دره إجمالي ق

بين  المبرم التفاقل اووفق. كان اليونيب سينفذهاتحويل لليونيدو جميع أنشطة اإلزالة التي من حيث المبدأ(، باإلضافة إلى 

المواد ة إزالة كان من المقرر تقديم الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدار الحكومة واللجنة التنفيذية 

ب قرارات ، بسبولكنجتماع الحادي والثمانين. ، في االدوالر أمريكي 40,000 وقدرها، الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يحة.، لم تتمكن اليونيدو من تقديم طلب الشرلجنة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 

 

 إلى االجتماع الخامس والثمانين المقدم مرحليالتقرير ال

 

طة إدارة إزالة خقدمت اليونيدو إلى االجتماع الخامس والثمانين تقريراً مرحلياً عن تنفيذ المرحلة األولى من  -155

التحديات و ،مستوى الصرف الذي تم تحقيقه، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يسرد األنشطة المنفذة حتى اآلن

 لتنفيذية.ا، وطلب التوجيه من اللجنة مجلس األمنلجنة ثاالً لقرارات التي واجهتها لمواصلة تنفيذ األنشطة امت

 

يسية األنشطة الرئتضمنت ، ات الناجمة عن قرارات مجلس األمنالتقرير أنه على الرغم من الصعوب وأوضح -156

 خالل الشريحتين األولى والثانية ما يلي: نفذتالتي 

 

 ؛في البلدالموجود التبريد لمكتب الجمارك  اتغازشراء ثالث محددات  (أ)

 

لتابع ا شراء آلة رش الرغوة لمصنع بوهونغ لمواد البناء بعد الحصول على إذن من لجنة مجلس األمنو (ب)

معدات  تركيب / تشغيل للتمكن منشحن المعدات اإلضافية ل، وإعداد عقد 2015لألمم المتحدة في عام 

 ؛رش الرغوة

 

لدولي اعليها لجنة مجلس األمن  تالبولي يوريثان )فورمات الميثيل(، التي وافقشراء معدات رغوة و (ج)

 تمو؛ (2016) 2270لس األمن الدولي رقم بما يتماشى مع اإلجراءات المنصوص عليها في قرار مج

إلى  ال يمكن شحنها مباشرة ألنه، تم شحن المعدات عبر الصينو؛ عداتإصدار عقد شراء لموردي الم

لى إدت يعأرك في الصين ومن قبل سلطات الجما ترفض ها، ولكنهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةجم

 ؛المورد

                                                 
زالة المواد قبل تقديم المرحلة األولى من خطة إدارة إ 1718تمت استشارة لجنة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المنشأة عمالً بالقرار  38

وكربونية دروكلوروفلورتوفير المعدات أو أي خدمات أخرى بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهي من الممكنالهيدروكلوروفلوروكربونية لتحديد ما إذا كان 

   للبلد.
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جلس شراء معدات التدريب لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء بعد الحصول على تصريح من لجنة مو (د)

 ؛2016 ه/ حزيرانفي يونينيي خدمات التبريد ، وشحنها وتوزيعها على فألمنا

 

 آب /، في أغسطسفني خدمة التبريد وتكييف الهواء 35 عددنظيم حلقة عمل لتدريب المدربين لتو (ه)

 ؛2016 أيلول /سبتمبرو

 

، ت في خدمة التبريد وتكييف الهواءاستكمال دورة تدريبية إضافية لخمسة مدربين على أفضل الممارساو (و)

 ؛2016 ألولكانون ا /أجريت في الهند في ديسمبر

 

 .2017 أيار /جمارك في مايو ضابط 40 عددأول حلقة عمل لتدريب المدربين ل عقدو (ز)

 

 مستوى صرف األموال
 

المعتمد  مبلغالفي المائة( من إجمالي  38دوالًرا أمريكيًا ) 303,313، تم صرف 2020مارس/ آذار  30حتى  -157

 .6الجدول موضح في ال على النحو، ا أمريكيًادوالرً  808,550 وقدره

 

التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا  -6الجدول 

 الشعبية الديمقراطية )بالدوالر األمريكي(

 معدل الصرف )%( المصروف المعتمد الشريحة

 65.2 87,386 134,003  األولى

 42.3 214,110 506,680  الثانية

 1.1 1,817 167,867  الثالثة

 37.5 303,313 808,550 المجموع

 
 تحديث لخطة التنفيذ للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 تشمل األنشطة التي لم تنفذ بعد ما يلي: -158

 

 ؛الجماركيد وتكييف الهواء وموظفي متابعة حلقات العمل التدريبية لفنيي خدمة التبر (أ)

 

 الحالية وشراء معدات إضافية؛ واالستردادرسم خرائط لمراكز االستصالح و (ب)

 

 إنشاء وحدة إلدارة المشروع بمجرد الموافقة على قناة تحويل التمويل وتشغيلها.و (ج)

 

طات الجمارك في معدات رغوة البولي يوريثان التي أعادتها سللم يتمكن من إعادة استيراد ، باإلضافة إلى ذلك -159

يحظر على وجه التحديد "جميع اآلالت  2017الصادر في عام  2397 رقم ، ألن القرار اإلضافيالصين إلى المورد

( والحديد والصلب 89إلى  86مركبات النقل )رموز النظام المنسق من و، (85و  84ية )رموز النظام المنسق الصناع

اليونيدو بأن تقدم إلى مجلس األمن  نُصحت، هذا القرار بعدو(. 83إلى  72النظام المنسق من  والمعادن األخرى )رموز

قدمت اليونيدو طلب إعفاء رسمي و، إلى جانب قائمة محدثة بالمعدات التي سيتم استيرادها إلى البلد. طلب إعفاء جديد

تتمكن ، لم ما سبقل ونظرا. 2019 ه/ حزيرانيوني 18اإلعفاء في ورفضت لجنة مجلس األمن  2019 أيار /مايو 8في 

 اليونيدو من المضي قدًما في تسليم المعدات.
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لذي زاد من ا، األمر تحويل األموال داخل البلد تأثرت األنشطة غير االستثمارية أيضا بسبب عدم القدرة علىو -160

 (.2017) 2397صعوبة فرض عقوبات أكثر صرامة عقب اتخاذ القرار 

 

فيذ خطة لى أنها ليست في وضع يسمح لها بمواصلة تن، أشارت اليونيدو في تقريرها إما ورد أعالهل ونظرا -161

من اللجنة  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتطلب توجيهات

 التنفيذية.

 

 تعليقات األمانة

 

االجتماعين  أُرجئ النظر في التقرير الذي قدمته اليونيدو في االجتماع الخامس والثمانين وأعيد تقديمه في -162

أعيد تقديم التقرير واعات. المتفق عليه لعقد تلك االجتم اللجنة التنفيذية إلجراءوفقاً  السادس والثمانين والسابع والثمانين

 إلى االجتماع الثامن والثمانين.

 

أن  39الثاني والثالثين، مفي اجتماعه ،الحظت األطرافر إلى االجتماع السادس والثمانين، تقديم التقريمنذ و -163

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كانت في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة على االستهالك واإلنتاج بموجب 

استنفاد األوزون  من قدراتطن  72.27 لسنوي  وقدرهألن استهالكها ا، للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبروتوكول ال

، وتجاوز استنفاد األوزون لذلك العام من قدراتطن  70.2تجاوز الحد األقصى لالستهالك المسموح به للبلد وقدره 

الحد  2019استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  26.95 وقدره للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاجها السنوي

استنفاد األوزون. عالوة على ذلك، الحظ األطراف  من قدراتطن  24.8 وقدرهالبلد لهذا نتاج لإلقصى المسموح به األ

، تقديم البلد تفسيراً لعدم امتثاله وخطة عمل لضمان عودته إلى االمتثال لتدابير الرقابة على في جملة أمور، مع التقدير

، ودون كذلك أنه بموجب خطة العمل هذه وا؛ والحظ2023في عام  ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكاستهالك وإنتاج 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتخفيضات محددة في إنتاج  وتعهدت، تشغيل اآللية المالية للبروتوكولالمساس ب

الستكشاف خيارات  المعنيةعلى العمل مع الوكاالت المنفذة  البلد واحثو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،واستهالك 

األمن ذات  الخاضعة لتطبيق قرارات مجلس إزالة استهالك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلتنفيذ خطة عملها 

قد تشمل، التي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةا البلد إلى وضع سياسات وطنية إضافية تسهل و؛ ودعالصلة

فنيي وشركات  واعتماد، أو اإلنتاج أو التركيبات الجديدةالواردات على حظر فرض ، حصرعلى سبيل المثال ال ال

 40(.32/6التبريد )المقرر 

 

عتماد قرار اعند ووتالحظ األمانة أن اليونيدو واصلت ممارسة العناية الواجبة والرصد طوال تنفيذ المشروع.  -164

، إلى جانب ، طلب إعفاء1718جلس األمن، عمالً بالقرار ، قدم إلى لجنة م2017لمجلس األمن الدولي في عام  إضافي

ذات ألمم المتحدة في تعاون وثيق مع الدول األعضاء في ا ت، وظلالتي سيتم استيرادها إلى البلد المعداتبقائمة محدثة 

 د.المواد الخاضعة للرقابة في البل استخدام إزالةفيما يتعلق بشراء وتصدير المعدات المصممة الصلة 

 

                                                 
 .2020 تشرين الثاني /نوفمبر 27إلى  23من   39
لعام  7ية بموجب المادة التي أبلغت عنها حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستويات استهالك وإنتاج  تتوافق 40

 .32/6واردة في المقرر مع تلك الواردة في خطة العمل للعودة إلى االمتثال ال 2020
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، وبناًء على استفسار من األمانة عن أي تطور جديد في تنفيذ خطة لالجتماع السابع والثمانين ند التحضيروع -165

، أفادت اليونيدو بعدم وجود هورية كوريا الشعبية الديمقراطيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجم

تنفيذ خطة إدارة  ولن يتمكن اليونيدو من، في االجتماع السادس والثمانين المعلومات معلومات إضافية عن تلك المقدمة

، لم تكن اليونيدو إعفاء. ومع ذلك تأو ُمنحإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال إذا رفعت عقوبات مجلس األمن 

د على أنها ليست في وضع يسمح ، كررت اليونيدو التأكيعلى هذا اإلعفاء. وبناًء على ذلكفي وضع يسمح لها بالحصول 

لها بمواصلة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وطلبت 

 توجيهات من اللجنة التنفيذية.

 

تماع الجى إلى ابناء على طلب إيضاح بشأن أي تطور جديد يسمح بتقديم الشريحة األخيرة من المرحلة األول -166

 عدم وجود معلومات إضافية لإلبالغ عنها.باليونيدو  أفادت، الثامن والثمانين

 

 توصية

 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في المعلومات المتعلقة بتنفيذ األنشطة في إطار المرحلة األولى من خطة  -167

، مع إيالء اليونيدو، المقدمة من طيةيمقرالجمهورية كوريا الشعبية الد إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة 

 األطراف. عاجتما الصادر عن 32/6االعتبار الواجب للمقرر 
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ة المواد إزالخطة إدارة المرحلة األولى / المرحلة الثانية من  إنجازالقسم الثالث: طلبات تمديد تواريخ 

 2022 كانون األول /ديسمبر 31بعد  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 خلفية

 

 بلدا 15 عددمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمديد للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة التم تقديم طلبات  -168

 /ديسمبر 31في  إنجاز، بتاريخ يدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحدوالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله

. وترى 2022كانون األول  /ديسمبر 31لب التمديد إلى ما بعد والثمانين لط، إلى االجتماع الثامن 2021 كانون األول

 19.41-كوفيد ، ألن التأخيرات ال تتعلق كلها بوباءعلى أساس كل حالة على حدة التمديداتيجب مراجعة هذه  هاألمانة أن

 

ة المواد دارة إزالالمرحلة األولى أو الثانية من خطط إ إنجازملخًصا ألسباب التأخير في  7يعرض الجدول  -169

 .5الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الستة عشر العاملة بالمادة 

 

مواد نظرة عامة على طلبات التمديد للمرحلة األولى / الثانية من خطط إدارة إزالة ال -7الجدول 

 5بلدان المادة بلداً من  16 عددالهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 الوكاالت البلد

إدارة إزالة المرحلة األولى من خطة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 طلب تمديد حتى

الموافقة على 

المرحلة الثانية / 

 الثالثة 

 )االجتماع(

الشريحة   سبب طلب التمديد

السابقة 

  )االجتماع(

الشريحة األخيرة التي 

 لم تقدم بعد

 باربادوس

المرحلة األولى من )

إزالة إدارة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليوئنديبي 

 اليونيب /

الرابع 

  نوالثمانو

 

نعم، الشريحة 

 الرابعة لليونيب

تأخير في تنفيذ تدريب الجمارك وتدريب    23-يسمبرد -31

قطاع الخدمة واالعتماد وأنشطة التوعية 

 واالنتهاء من تقرير التحقق 

 بوتسوانا 

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

UNEP / 

 اليونيدو

السادس 

 نوالثمانو

23-يسمبرد -31 ال السادس  

 والثمانين

تأخير في عملية الموافقة اإلدارية في 

الحكومة مما أدى إلى تأخيرات في 

التدريب على إنفاذ الجمارك وتدريب 

المعدات لمراكز قطاع الخدمات وشراء 

 االمتياز

 وغالكون

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

الرابع 

 نوالثمانو

الشريحة الخامسة 

 لليونيب

ك وتدريب راتدريب الجمأخر في تنفيذ ت  23-يسمبرد -31

أدت و؛ قطاع الخدمات والتوعية

الداخلية إلى  المشكالت المصرفية

 دفوعاتتأخيرات في صرف ال

 كوت ديفوار

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

الرابع 

 نوالثمانو

الشريحة الخامسة 

 لليونيب

31-Dec-23    في تنفيذ تدريب الجمارك واإلنفاذتأخير ،

دات المع، وشراء دريب قطاع الخدماتوت

، واالنتهاء لقطاع الخدمات ومراكز التميز

 من تقرير التحقق

 دومينيكا

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

الرابع  اليونيب

 نوالثمانو

الشريحة الثالثة 

 لليونيب

23-يسمبرد -31 ؛ (2017تأخيرات بسبب إعصار ماريا )  

فيذ تدريب ضباط في تنمزيد من التأخير و

، الجمارك واإلنفاذ، وتدريب فنيي الخدمة

                                                 
 كانون األول /سمبردي 31تم تناول المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر استكمالها بحلول  41

كاالت الثنائية تعلقة بالتقارير المرحلية للو، في الوثيقة الم19-كوفيد بسبب تحديات جائحة 2022 كانون األول /ديسمبر 31، التي تتطلب تمديدًا حتى 2021

مويل للمرحلة الثانية أو تطلبات التمديد للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيث يتم طلب شريحة و؛ والمنفذة المعنية

 م تناولها في وثائق المشروع ذات الصلة.يتو، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة 
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 الوكاالت البلد

إدارة إزالة المرحلة األولى من خطة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 طلب تمديد حتى

الموافقة على 

المرحلة الثانية / 

 الثالثة 

 )االجتماع(

الشريحة   سبب طلب التمديد

السابقة 

  )االجتماع(

الشريحة األخيرة التي 

 لم تقدم بعد

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

، واالنتهاء من واصلوأنشطة التوعية والت

 تقرير التحقق

 غرينادا

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

السابع 

 والسبعون

الشريحة الثالثة 

 لليونيب

32-ديسمبر -31 تأخير في االنتهاء من تقرير التحقق   

 الشريحة الثالثةطلب وتقديم 

 هايتي

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليوئنديبي/ 

 اليونيب

السادس 

  والسبعون

الشريحتان الثالثة 

 والرابعة لليونيب

24-ديسمبر -31 والكوارث الطبيعية أدى الوضع السياسي   

 إلى تأخيرات في تنفيذ المشروع

 جامايكا

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليوئنديبي/ 

 اليونيب

الخامس 

  والثمانون

23-ديسمبر -31  السادس  

 والثمانون

تأخر في تنفيذ تدريب موظفي الجمارك 

تأخر و؛ خدماتواإلنفاذ وأنشطة قطاع ال

تحويل األموال بسبب التفاصيل المصرفية 

 غير الصحيحة

 مالي

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

 

اليوئنديبي/ 

 اليونيب

الثالث 

 والثمانون

الشريحة الخامسة 

لليوئنديبي 

 واليونيب

23-ديسمبر -31 أدى الوضع السياسي واألمني إلى تأخير   

 تنفيذ المشروع

 موزمبيق

المرحلة األولى من ) 

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

الثالث 

  والثمانون

الشريحة الخامسة 

 لليونيب

23-ديسمبر -31  2020خالل عامي  19-كوفيد أدت قيود  

ة إلى تأخير تنفيذ األنشطة المتبقي 2021و 

، وال وموظفي الجماركلتدريب الفنيين 

ما أولئك الذين يتطلبون الحضور سي

 اشخصي

 سانت كيتس ونفيس

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

 

اليوئنديبي/ 

  اليونيب

الرابع 

  والسبعون

الشريحة الثالثة 

 لليونيب

23-ديسمبر -31 الهيكلية تأخير في التنفيذ بسبب التغييرات   

 شباط /في وحدة األوزون الوطنية )فبراير

( واالنتقال إلى اإلدارة الجديدة 2021

 لمحفظة بروتوكول مونتريال

 جنوب السودان

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليوئنديبي 

 اليونيب /

السابع 

 والسبعون

الشريحتان الثانية 

لليونيب والثالثة 

 واليوئنديبي

24-ديسمبر -31 أدى الوضع السياسي واألمني إلى تأخير   

 تنفيذ المشروع بما في ذلك تقرير التحقق

 جنوب أفريقيا

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

الثالث  اليونيدو

 والثمانون

الشريحة الخامسة 

 لليونيب

23-ديسمبر -31 تأخير في التفتيش الفني على تحويل قطاع   

 الرغوة وأنشطة التدريب
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 الوكاالت البلد

إدارة إزالة المرحلة األولى من خطة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 طلب تمديد حتى

الموافقة على 

المرحلة الثانية / 

 الثالثة 

 )االجتماع(

الشريحة   سبب طلب التمديد

السابقة 

  )االجتماع(

الشريحة األخيرة التي 

 لم تقدم بعد

 سورينام

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

الحادي 

  والثمانون

الشريحة الرابعة 

 واليونيدو لليونيب

23-يسمبرد -31    

، واإلنفاذفي تنفيذ تدريب الجمارك تأخير 

شراء المعدات و، تدريب قطاع الخدماتو

وتوزيعها على فنيي الخدمة وأنشطة 

 التوعية

 –فنزويال )جمهورية 

المرحلة البوليفارية()

إدارة من خطة  الثانية

إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

الثاني  اليونيدو

  والثمانون

الشريحتان الثانية 

 والثالثة لليونيدو

األزمة االقتصادية التي تؤثر على توافر   متاحغير 

واد الخام أو العمالت األجنبية الستيراد الم

، وانخفاض عدد السلع تامة الصنع

موظفي وحدة األوزون الوطنية 

 والتغيرات المؤسسية األخرى

 زامبيا

المرحلة األولى من )

إدارة إزالة خطة 

المواد 

الهيدروكلوروفلورو

 (كربونية

اليونيب / 

 اليونيدو

الخامس 

 والثمانون

23-ديسمبر -31  السادس  

 والثمانون

قطاع تأخر في تنفيذ تدريب الجمارك و

 الخدمات وشراء المعدات.

 

 ، الحظت األمانة ما يلي:تناداً إلى المعلومات المقدمةاس -170

 

أثناء عملية استعراض المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  (أ)

 أفاد، 2020تمت الموافقة عليها في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا وجامايكا وزامبيا التي

، ؛ ومع ذلك2021 كانون األول /ديسمبر 31بحلول  اتعوالمتوقع أن تكتمل المشر أنه منب اليونيب

كانون  /ديسمبر 31سيكون  اتعوالمشر إنجاز، فإن تاريخ لتأخير في التنفيذ ألسباب مختلفةوبسبب ا

 ؛2023 األول

أن أسباب التأخير في تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد ب اليونيب وأفاد (ب)

الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس وكوت ديفوار والكونغو ودومينيكا وغرينادا وموزامبيق وسانت 

العمليات يود التي يفرضها الوباء، لقاى ، باإلضافة إلس ونيفيس وجنوب أفريقيا وسورينام، تشملكيت

، المتعلقة بالمصارف المسائلبسبب  ، وتحويل األموالالمتعلقة بالموافقة على المشروع اإلدارية

 ؛إدارة أنشطة بروتوكول مونتريال /والتغييرات في وحدة األوزون الوطنية 

 

الهيدروكلوروفلوروكربونية لهايتي ومالي تأخر تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد و (ج)

ون الوطنية الوطني الخارج عن سيطرة وحدة األوزوجنوب السودان بسبب الوضع السياسي واألمني 

 والوكاالت المنفذة؛

 

كان التأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويال و (د)

البوليفارية( بسبب األزمة االقتصادية التي أثرت على توافر العمالت األجنبية الستيراد  -)جمهورية 

، وانخفاض عدد موظفي وحدة األوزون الوطنية والتغييرات المؤسسية الخام أو السلع تامة الصنع المواد

المواد المتعلقة بالتحقق من استهالك  المشكالتاألخرى وعدم القدرة على حل 

 .وفلوروكربونيةالهيدروكلور
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 تعليقات األمانة

 

 مع مراعاة أن التحديات التي تواجهها قد تكون فريدة واليونيدو اليونيبمع  مستفيضةأجرت األمانة مشاورات  -171

استكمال تنفيذ المرحلة األولى أو الثانية من خطط إدارة  بلدا وضرورة 16وعددهم  5بلدان المادة لكل بلد من  من نوعها

أن ب العلم، مع في أقرب وقت ممكن لتجنب تمديد فترات تنفيذ األنشطة المتبقية لهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد ا

يؤدي إلى تداخل األنشطة الجارية مع المراحل األخرى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  قدهذا 

 .الهيدروفلوروكربونيةبالمواد واألنشطة المستقبلية األخرى المتعلقة 

 

 ، تم االتفاق على النهج التالي:واستناداً إلى المناقشات -172

 

األنشطة المتعلقة بالشريحة النهائية من المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  إلنجاز (أ)

نية الثا، حيث تمت الموافقة بالفعل على المرحلة ونية لبوتسوانا وجامايكا وزامبياالهيدروكلوروفلوروكرب

، نجاز نهائي إلى االجتماع التسعين، ستقدم الوكاالت ذات الصلة خطة تنفيذ مفصلة مع تاريخ إ(2020)

 ؛بهدف استكمالها في أقرب وقت ممكنأن األنشطة المعلقة سيستمر تنفيذها  تبين

 

ونية يدروكلوروفلوروكرباألنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد اله وإلنجاز (ب)

لبربادوس وكوت ديفوار والكونغو ودومينيكا وغرينادا وموزامبيق وسانت كيتس ونيفيس وجنوب أفريقيا 

وجاري اإلعداد للمرحلة  2022الشريحة األخيرة من المرحلة األولى في عام  سيتم تقديم حيث  ،وسورينام

تنفيذ  المعنيةل الوكاالت المنفذة ، وستواصالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطة إدارة إزالة 

 ؛حلة األولى إلى االجتماع التسعيناألنشطة المعلقة وتقدم خطة عمل شاملة الستكمال المر

 

، تم في هايتي ومالي وجنوب السودان وجه عدم اليقين المرتبطة بالوضع السياسي واألمنيأل ونظرا (ج)

علقة في إطار المرحلة األولى من خطط إدارة رصد تنفيذ األنشطة الم اليونيباالتفاق على أن يواصل 

اجتماع للجنة كل ل، وتقديم تقارير حالة عن تنفيذها الهيدروكلوروفلوروكربونية عن كثبإزالة المواد 

المواد  اتعوويل إضافية لتنفيذ أنشطة مشر، وأنه لن يتم تقديم أي طلبات تمالتنفيذية

حتى االنتهاء التشغيلي للمرحلة األولى من  الهيدروفلوروكربونيةوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 واد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛خطط إدارة إزالة الم

 

، ستواصل البوليفارية( -ة لوضع االقتصادي والسياسي الصعب السائد في فنزويال )جمهوريونظرا ل (د)

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اليونيدو تنفيذ األنشطة المعلقة للمرحلة الثانية من خطة إدارة

 وستقدم خطة عمل شاملة الستكمالها إلى االجتماع التسعين.

 التوصيات

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن: -173

 

كانون  /ديسمبر 31إلى ما بعد  2021 كانون األول /ديسمبر 31اإلحاطة بطلب تمديد تاريخ اإلنجاز في  (أ)

المدرجة الستة عشر  5بلدان المادة ل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة لخطط إدارة  2022 األول

 ؛UNEP/OzL. Pro/ExCom/88/18من الوثيقة  7في الجدول 

 

، بمواصلة تنفيذ األنشطة المعلقة المتصلة بالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد ا، استثنائيوتسمح (ب)

، (اليونيب، والكونغو )(اليونيب واليونيدو، وبوتسوانا )(اليونيبالهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس )

موزامبيق )اليونيب و، غرينادا )اليونيب(ودومينيكا )اليونيب(، وواليونيدو(،  اليونيبوكوت ديفوار )
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سورينام و، جنوب أفريقيا )اليونيدو(و، سانت كيتس ونيفيس )اليونيب(و، جامايكا )اليونيب(و، واليونيدو(

تقديم خطة تنفيذ  المعنيةطلب من الوكاالت المنفذة ت(، وواليونيدويب واليونيدو( وزامبيا )اليونيب ن)اليو

المواد منقحة بما في ذلك طلبات الشريحة المتبقية في إطار المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة 

 ، إلى االجتماع التسعين؛الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب االقتضاء

 

، بمواصلة تنفيذ األنشطة المعلقة المتصلة بالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة ا، استثنائيلليونيب وتسمح (ج)

، وتقديم تقرير حالة إلى كل اجتماع ونية لهايتي ومالي وجنوب السودانالمواد الهيدروكلوروفلوروكرب

ات ه لن يتم تقديم أي طلب، على أساس أنة بشأن التقدم المحرز في تنفيذهامن اجتماعات اللجنة التنفيذي

المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اتعوتمويل إضافية لتنفيذ أنشطة مشر

 د الهيدروكلوروفلوروكربونية؛حتى االنتهاء التشغيلي للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة الموا

 

المعلقة المتصلة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  ، بمواصلة تنفيذ األنشطةا، استثنائيلليونيدووتسمح  (د)

البوليفارية( وتقديم خطة عمل شاملة إلى  -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويال )جمهورية 

 االجتماع التسعين.
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 األول المرفق 
 

ر عالمي استخدام غازات التبريد ذات إمكانية احتراتعزيز ب الخاصالمشروع اختبارات لخيص لنتائج ت

 التي تم تقديمه  (EGYPRA)منخفضة في تصنيع أجهزة تكييف الهواء في مصر 

 الى االجتماع الرابع و الثمانين
 

في  صنّعت خصيصا مع كباسات مقدمة من عدد من المنشئات تم اختبار تسعة عشرة نموذجا لوحدات مجزأة .1

وأعيدت  المختبرات المعتمدة المتوافرة محليا بغازات تبريد مقدمة من آركيما، وشامورز، وديكين، وهاني ويل.

 االختبارات للحصول على أفضل النتائج.

تي تعمل ببدائل وأظهرت النتائج أن هناك إمكانية لتحسين القدرة وكفاءة الطاقة للنماذج ال .2

(. واعتمدت التحسينات R-410A)مع تحسينات أعلى للبدائل العاملة بالـ R-410Aو 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 على توافر واختيار المكونات الصحيحة للوحدات التي يمكن أن تؤدي إلى األداء المطلوب.

ات تبريد واختبار الوحدات، مع غاز وهناك حاجة إلى بناء القدرات لتمكين المصنّعين من تصميم، وتعظيم، .3

لمعدات وكذلك اقابلة لالشتعال من أجل تحسين األداء وتلبية معايير كفاءة الطاقة، وتحديث مرافق اختبارها من حيث 

المشروع كانت  التعامل مع غازات التبريد القابلة لالشتعال. وأظهرت النتائج أن جميع غازات التبريد المستخدمة في

اقة في مصر، أظهرت من حيث الحرارة الدينامية، غير أنها بالمقارنة إلى وزارة المعايير الدنيا ألداء الط بدائل مجدية

وفى المتطلبات النتائج أن هناك تحديات تواجهها الصناعة في توفير الكفاءة العالية لوحدات تكييف الهواء التي تست

للمقارنة،  جدوى من حيث المعايير األخرى، مثل القابليةالصارمة في السنوات القادمة. وعالوة على ذلك، كانت ال

 والتوافر التجاري، والسالمة، والتكلفة، تحتاج إلى إجراء بحوث إضافية بشأنها.

مقارنة بين التصميم والمعايير وبروتوكوالت االختبار وغازات التبريد التي أجريت  ويقدم الجدول األول .4

 PRAHA.3و ORNL،2، وEGYPRAو II-AREP،1: ، وهيختباراختبارات لها والقيود ألربعة برامج ا

  

                                                 
 http://www.ahrinet.org/arepبرنامج تقييم غازات التبريد البديلة:  1
2 Abdelaziz 2015 Abdelaziz O, Shrestha S, Munk J, Linkous R, Goetzler W, Guernsey M and Kassuga T, 2015 

 .ORNL/TM-2015/536لمجزأة الصغيرة"، المعدات التكييف  R-410Aو R-22"تقييم غازات التبريد البديلة لبيئات الحرارة المحيطة العالية: البدائل 

 https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/10/f27/bto_pub59157_101515.pdfمتاح على: 
PRAHA :-air-refrigerants-lowgwp-vironment.org/resources/report/promotinghttps://www.unenتقرير مشروع  3

conditioning-sectors-high-ambient-temperature 
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 AREP-IIو ORNLو EGYPRAو PRAHA في ختباراالمقارنة بين برامج  - األول الجدول

 

 PRAHA EGYPRA البرنامج
ORNL – المرحلة األولى 

 (تكييف الهواء المجزأ الصغير(
AREP-II 

 نوع االختبار 1

نماذج مبنية خصيصا، المقارنة مع 

وحدات األساس: 

 و 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 R-410A 

نماذج مبنية خصيصا، المقارنة مع وحدات 

 و 22-األساس: الهيدروكلوروفلوروكربون

 R-410A 

اختبارات تعظيم طفيفة، المقارنة 

مع وحدات األساس:  مع

 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 و

 R-410A 

تعظيم طفيف أو إضافة لوحدات 

فردية مختبرة مقابل وحدة أساس 

R-410A 

 عدد النماذج 2

نموذجا، كل قدرة وغاز تبريد مبنية  13

، OEMsبواسطة واحد أو اثنين من 

المقارنة مع غازات التبريد المرجعية: 

 و 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

R-410A مجمموع النماذج ووحدات .

 22األساس = 

نماذجا، كل له قدرات واحدة وغاز تبريد  28

مبنيا بواسطة مصنّع معدات أصلية، بالمقارنة 

مع غازات التبريد المرجعية: 

 و 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

R-410A مجموع النماذج ووحدات .

  37األساس: 

وحدتان متوافرتان تجاريا، 

تعديل طفيف للمقارنة مع غازات 

التبريد المرجعية 

 22-روفلوروكربونالهيدروكلو

 و

R-410A 

 

وحدة من مختلف  22

، تتراوح بين تبريد OEMsالـ

 المباني المجزأ إلى العامل بالمياه

 عدد الفئات 3

 ميغا هرتز60  ميغا هرتز 60 ميغا هرتز 50 ميغا هرتز 50 ميغا هرتز60

 للشباك

 

مجزأة 

 صغيرة
 مغلفة بأنبوب

مجزأة 

 صغيرة
مجزأة 

 صغيرة
مجزأة 

 وحدة مجزأة وحدة مجزأة مركزي صغيرة
34 MBH chiller, 2x 36 

MBH split, 48 MBH 

packaged, 60 MBH 

packaged, 72 MBH 

packaged 

18 

MBH 

24 

MBH 

36 

MBH 
90 MBH 12 MBH 18 MBH 24 MBH 

120 

MBH 

18 MBH 

R-22 eq. 

18 MBH 

R-410a eq. 

4 
ظروف 

 االختبار

 

ANSI/AHRI Standard 210/240 

and ISO 5151 at T1, T3 and 

T3+ (50°C) , واختبار االستمرارية

  مئوية 52لمدة ساعتين في درجة حرارة 

 

EOS 4814 and 3795 (ISO 5151) 

  T1, T2, and T3 في الظروف

 

ANSI/AHRI Standard 

210/240 and ISO 5153 

T3 (2010) في ظروف 

ANSI/AHRI 210/240, at 

T1, T3,  

فهرنهايت 125ودرجة حرارة   

5 
تسليم النماذج 

وإجراء 

 االختبار

بنيت النماذج في ست من مصنعي 

المعدات األصلية ، تم االختبار في 

Intertek 

بنيت النماذج في ثماني من مصنعي المعدات 

األصلية، مشاهدة االختبار في مختبرات 

 مصنعي المعدات األصلية 

ORNL,  

تعظيم طفيف في مورد واحد، 

 الموقع

موردين فرديين، االختبار في 

 مقارهم الخاصة

6 
اختبار غازات 

 التبريد

Eq. to HCFC-22: HC-290, R-

444B (L-20), DR-3 

Eq. to HCFC-22: HC-290, R-444B 

(L-20), DR-3, R-457A (ARM-

32d) 

Eq. to HCFC-22:N-20B, 

DR-3, ARM-20B, R-

444B (L-20A), HC-290 Eq. to R-410A: HFC-32, 

DR-5A, DR-55, L-41-1, 

L-41-2, ARM-71a, 

HPR2A 

Eq. to R-410A: HFC-32, R-

447A (L-41-1), R-454B (DR-

5A) 

Eq. to R-410A: HFC-32, R-447A 

(L-41-1), R-454B (DR-5A), 

ARM-71d 

Eq. to R-410A: HFC-32, 

R-447A (L-41-1), DR-

55, ARM-71d, HPR-2A 

   2016التقرير النهائي مارس/آذار 

 القيود 7

بناء نماذج جديدة بكباسات مخصصة 

لملء غازات التبريد في صناديق بنفس 

األبعاد مثل التصميم األصلي ومقارنة 

األداء والكفاءة بالنماذج المرجعية 

 22-للوحدات بالهيدروكلوروفلوروكربون

 R-410Aو 

بناء نموذج جديد بكباسات مخصصة لغازات 

 التبريد المختارة بشرط تلبية قدرات التصميم

األصلي للنماذج المختارة بالقارنة إلى 

و  22-الوحدات بالهيدروكلوروفلوروكربون

R-410A 

تغيير بعض مكونات النموذجين 

للتكيف مع غازات تبريد مختلفة 

 ضمن عملية "التعظيم الطفيف"

 إضافة -

تعظيم طفيف عن طريق  -

تعديل جهاز التوسع، وتعديل 

كمية الشحن، وتغيير نوع 

 الزيت،

لتعديل سرعة  حالة واحدة -

الكباس باستخدام محركات 

 سرعة متفاوتة

 
  *MBP  آلف وحدة حرارة بريطانية = 
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 :في التصميم مع المشروعات األخرى، فهو به الخصائص المميزة التالية EGYPRA مشروعوبينما يتشابة  .5

هو برنامج لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مصصم إلشراك  EGYPRA )أ(

المصنّعين المحليين في عملية صنع القرار ألفضل غازات التبريد البديلة لصناعتهم. وستعطي المرحلة 

 على عملية الترشيد؛الثانية من البرنامج للمصنّعين رؤية 

، ويقوم باختبار عدد أكبر من AREPالمصنّعين، فيما عدا بالنسبة لـيشرك البرنامج عددا أكبر من  )ب(

التبريد البديلة الثمانية المستخدمة النماذج بالمقارنة إلى المشروعات الثالثة األخرى. واشتملت غازات 

 غازات التبريد المتاحة عند وقت بناء النماذج؛

عالية، بل أيضا على مجموعة كاملة من لم يركز المشروع فحسب على درجة الحرارة المحيطة ال  )ج(

 درجات الحرارة التي يمكن أن تسود في مصر؛

كانت نتائج االختبار المقدمة أسهل بكثير في تفسير العالقة بين غاز التبريد، ودرجة الحرارة المحيطة،  )د(

 وتطبيقات المعدات، واألداء.
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 الثاني المرفق

 

 بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذيةالمبرم  في االتفاق المحدثنص لإلدراج 

 للصندوق متعدد األطراف لخفض استهالك

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

 

 )التغييرات ذات الصلة بخط عريض لسهولة الرجوع إليها(

 

 بالنيابةأو  يتوالها بنفسهاالتفاق وجميع األنشطة التي  اإلدارة وتنفيذ هذ الكاملةيوافق البلد على تحمل المسؤولية         -9

الوكالة  على أن يكون )اليونيب( وافق برنامج األمم المتحدة للبيئةواالتفاق.  اموجب هذالمحددة بللوفاء بااللتزامات 

على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت  (اليونيدوالمتحدة للتنمية الصناعية )منظمة األمم المنفذة الرئيسية ووافقت 

يوافق البلد على التقييمات التي يمكن وموجب هذا االتفاق. المحددة بقيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد 

 وكالة راف أو في إطار برنامج التقييم الخاص بأيإجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم للصندوق متعدد األط

 من الوكاالت المشاركة في هذا االتفاق.

 

عن كونه الوكالة المنفذة  )اليوئنديبي( في االجتماع الثامن والثمانين، توقف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي       -16

بين حكومة  المبرماالتفاق المحدث محل االتفاق  احل هذويالمتعاونة فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق. 

 موريتانيا واللجنة التنفيذية في االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.
 

 : األهداف والتمويللفأ -2 التذييل
 

 2017 التفاصيل الصف
2018-

2019 
2020 2021 2022 

2023-

2024 
 المجموع 2025

الجدول الزمني للتخفيضات  1.1

المحدد في بروتوكول مونتريال 

لمواد المرفق واو، المجموعة 

األولى )طن من قدرات استنفاذ 

 األوزون( 

18.45 18.45 13.33 13.33 13.33 13.33 6.66 n/a 

الحد األقصى المسموح به  1.2

إلجمالي استهالك المواد 

المذكورة في المرفق واو، 

من  المجموعة األولى )طن

 قدرات استنفاذ األوزون(

6.60 6.60 5.94 5.94 5.94 5.94 2.14 n/a 

التمويل الموافق عليه للوكالة  2.1

المنفذة الرئيسة )اليونيب( )دوالر 

 أمريكي(

150,000 0 0 0 66,750 0 85,750 302,500 

تكاليف الدعم للوكالة الرئيسية  2.2

 )دوالر أمريكي(

19,500 0 0 0 8,678 0 11,148 39,325 

التمويل الموافق عليه للوكالة  2.3

( )دوالر اليونيدوالمتعاونة )

 أمريكي(

*105,000 0 0 0 200,000 0 0 305,000 

تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة  2.4

 )دوالر أمريكي(

*7,350 0 0 0 14,000 0 0 21,350 

إجمالي التمويل الموافق عليه  3.1

 )دوالر أمريكي(

255,000 0 0 0 266,750 0 85,750 607,500 

إجمالي تكاليف الدعم )دوالر  3.2

 أمريكي(

26,850 0 0 0 22,678 0 11,148 60,675 

إجمالي التكاليف الموافق عليه  3.3

 )دوالر أمريكي(

281,850 0 0 0 289,428 0 96,898 668,175 

 4.46 هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاذ األوزون( الواجب تحقيقها بموجب 22-إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.1

الواجب تحقيقها في المشروعات الموافق عليها سابقا )طن من قدرات استنفاذ  22-إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2

 األوزون(

0.0 

 2.14 األوزون(المتبقي المؤهل للتمويل  )طن من قدرات استنفاذ  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 4.1.3

 *  األموال المحولة من اليوئنديبي إلى اليونيدو في االجتماع الثامن والثمانين
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Disclaimer 

This report may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit 
purposes without special permission from United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) and United Nations Environment (UNEP), provided acknowledgement of the source is 
made. UNIDO and UNEP would appreciate receiving a copy of any publication that uses this 
publication as a source. No use of this publication may be made for resale or for any other 
commercial purpose whatsoever without prior permission in writing from UNIDO and UNEP. 

 

While the information contained herein is believed to be accurate, it is of necessity presented in a 
summary and general fashion. The decision to implement one of the options presented in this 
document requires careful consideration of a wide range of situation-specific parameters, many of 
which may not be addressed by this document. Responsibility for this decision and all its resulting 
impacts rests exclusively with the individual or entity choosing to implement the option. UNIDO, 
UNEP, their consultants and the reviewers and their employees do not make any warranty or 
representation, either expressed or implied, with respect to the accuracy, completeness or utility 
of this document; nor do they assume any liability for events resulting from the use of, or reliance 
upon, any information, material or procedure described herein, including but not limited to any 
claims regarding health, safety, environmental effects, efficacy, performance, or cost made by the 
source of information. 
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Executive Summary 
 

HCFCs are used extensively in the refrigeration and air conditioning industry, in particular in the air-
conditioning industry. Parties to the Montreal Protocol, in their 21st meeting, adopted a decision concerning 
HCFCs and environmentally sound alternatives. The decision calls for further assessment and support work 
to enable parties to find the best ways of moving forward particularly for those with forthcoming compliance 
targets related to consumption of HCFC in the air-conditioning sector. The program called Promotion of Low-
GWP Refrigerants for the Air-Conditioning Industry in Egypt (EGYPRA) was adopted to respond to this need. 

The aim of the project is to individually manufacture custom-built AC split unit prototypes and central 
unit prototypes operating with alternative refrigerants to test their performance and compare against 
baseline units operating with HCFC-22 and R-410A. The list of refrigerants used and the units produced and 
tested is as per the table below.  

 
 

Split system (mini-split) 
Central 120,000 

Btu/hr 

 
Replacement 
for  

12,000 
Btu/hr 

18,000 
Btu/hr 

24,000 
Btu/hr Std. coil 

Micro 
channel 

HC-290 HCFC-22       
HFC-32 R-410A       
R-457C (Arkema ARM-20a)  HCFC-22      
R-459A (Arkema ARM -71a) R-410A      
R-454C  (Chemours DR-3)  HCFC-22      
R-454B (Chemours DR-5A) R-410A      
R-444B (Honeywell L-20)  HCFC-22      
R-447A (Honeywell L-41)  R-410A      
HCFC-22 baseline       
R-410A baseline       

 

EGYPRA involved building and testing 19 custom built split unit prototypes with dedicated compressors 
provided by Emerson, GMCC, and Hitachi Highly, and 16 base units by five OEMs.  The refrigerants were 
provided by Arkema, Chemours, Daikin, and Honeywell.  All the prototypes and the base units were tested 
at locally available accredited labs at the time the tests were conducted and witnessed by the project’s 
Technical Consultant who also advised the OEMs during the manufacturing stage.  Tests were repeated for 
optimization by tweaking some of the components. A total of 140 witnessed tests were performed.  

The program also involved testing three central unit prototypes with dedicated refrigerants provided by 
the technology providers and three HCFC-22 base units.  All the prototypes and the base units were tested 
at an independent laboratory (the lab at MIRACO, an OEM involved in the split unit phase of the program, 
was used to test the central units). The tests were not witnessed by the technical consultant since they were 
performed at an independent lab and not at the equipment builders’ labs.  The tests were performed on 
units as received. The results from the tests were analyzed by an independent consultant.  This report 
includes the results of the two prototypes that were tested. 

The units were tested in the following conditions:  

Outdoor temperature Indoor dry bulb/wet bulb temperature Observations 
T1 (35 °C) 27/19 °C ISO 5151 condition 
T3 (46 °C) 29/19 °C ISO 5151 condition 
T High (50 °C) 32/23 °C* Maximum testing condition in ISO 5151 
T Extreme (55 °C) 32/23 °C* Max temperature in heat isles in cities 



xii 
 

* These indoor temperatures are different from the ones used by other testing programs such as PRAHA, 
AREP and ORNL 

The test results gave higher capacities at THigh than at T3.  

The casual reading of the results may establish confusion, even among specialists, in relation to the 
increase in capacity and EER at T High (50 ⁰C) compared to T3 (46 ⁰C).  This result is not witnessed in other 
similar research projects; however, by understanding the impact of changing the dry bulb and wet bulb 
indoor testing conditions i.e. Thigh (indoor dry bulb/wet bulb 32/24 ⁰C) compared to T3  (indoor 29/19 ⁰C), the 
results can be explained. These results were randomly double checked through a simulation exercise.   

The test results are presented in comparison to the baseline units and color coded to denote the 
performance over or below the performance of the comparative baseline units.  Scattered charts are plotted 
for the capacity ratio and EER ratio for the prototypes vs. the baseline units for each of the three split unit 
categories and for the HCFC-22 alternatives and the R-410A alternatives.  The red lines denote performance 
comparable to the base unit 

HCFC-22 alternatives 
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R-410A alternatives 

 

 

0.941
0.8940.886

0.853

1.007

1.188
1.130

1.193

0.967
1.027

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.100

1.200

0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.100 1.200

CA
P 

/ 
CA

P 
R-

41
0A

EER / EER R-410A

12,000 Btu/hr R-410A Capacity ratio Vs EER ratio
R-32 OEMB Opteon XL-41 DR-5

   R-454B
L-41     R447A

0.962 T1
0.967 T3   

0.958  T high

1.020 
Text

1.040 T1
1.064 T3

1.116Thigh
1.110 TExt

0.895 
T1

0.923
T3

0.976 Thigh
0.948 Text

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

CA
P 

/ 
CA

P 
R-

41
0A

EER / EER R-410A

18,000 Btu/hr R-410A Capacity ratio Vs EER ratio
ARM-71a
R-459A
OEM C

R-32 OEM
A

Opteon XL-
41 DR-5
   R-454B
OEM A



xv 
 

 

Test results for HCFC-22 alternatives refrigerants demonstrate that: 

- Several HCFC-22 alternatives showed that in 60% of the tests, capacity matching or improvement 
was achieved compared to base line units across all categories and at different testing 
temperatures.  

-  Most alternatives showed that in 50% of the tests, EER improvement across all categories and 
at different testing temperatures is possible.  

 
Test results for R-410A alternatives refrigerants demonstrate that: 

- All refrigerants showed improvement in capacity by 25 % to 67 %  
- All refrigerants showed improvement in EER by 67 % to 75 %  

 
The results show that there is a potential to improve the capacity and energy efficiency of the prototypes 

working with alternatives to HCFC-22; however, the potential for improvements for the prototypes working 
with alternatives to R-410A is much better.  This conclusion is based on the percentage of test results that 
were within plus or minus 10% of the baseline unit results in the same category of equipment.  This 
improvement is dependent on the availability and selection of the right components that can deliver the 
required performance while still be commercially viable. This conclusion is in line with the outcome of other 
testing projects like PRAHA, AREP, and ORNL shown in Annex 4 

The results of testing central units with HCFC-22 alternatives were less conclusive since only two 
prototypes of the originally planned four could be tested a couple of years after they were built.  The HCFC-
22 alternatives used are not among the main refrigerants adopted for air conditioning applications 
worldwide.  As a matter of fact, one of the two alternative refrigerants tested is not currently offered by its 
manufacturer for commercial use. 

Scattered charts plotted for the capacity and EER ratios for the prototypes vs. baseline units show a 
positive result for one refrigerant and a negative one for the other for all temperatures conditions tested.  
The analysis of the results indicated possible issues with either the baseline units or the prototypes 
contributing to the outcome since the units have not the refrigerant charge optimized before testing.   

An outcome of the project is a need for capacity building to enable the participating OEMs to design and 
test units with flammable refrigerants and optimize them in order to improve the performance and meet the 
energy efficiency standards. There is a need to upgrade their testing facilities both in terms of 
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instrumentation as well as to handle flammable refrigerants (refer to Annex 3 for a description of the OEM 
labs).  

In conclusion, test results show that all refrigerants used in the project are viable alternatives for split 
units from a thermodynamic point of view; however, when compared to MEPS (Minimum Efficiency 
Performance Standards) for Egypt - see chapter 4 - results show there are challenges faced by the industry 
to provide high efficiency AC units meeting the upcoming stringent requirements.  Moreover, the viability in 
terms of the other criteria like compatibility, commercial availability, safety, and cost among others needs to 
be further researched.  

Regarding the assessment of HCFC-22 alternatives for central units, the project was not able to have a 
robust conclusion, due to lack of sufficient number of prototypes developed and the few alternatives used 
for testing 
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Chapter 1 

1. Introduction 

HCFCs are used extensively in the refrigeration and air conditioning industry, in particular in the air-
conditioning industry.  Parties to the Montreal Protocol, in their 21st meeting, adopted a decision 
concerning HCFCs and environmentally sound alternatives. The decision calls for further assessment 
and support work to enable parties to find the best ways of moving forward particularly for those 
with forthcoming compliance targets related to consumption of HCFC in the air-conditioning sector. 
 
The PRAHA project (Promoting Low-GWP Refrigerant Alternatives for the Air Conditioning Industry in 
High Ambient Temperature Countries) was a pioneer project in testing specially built prototypes by 
local industries in the Middle East and West Asia region using alternatives refrigerants. 
 
Manufacturers of residential and commercial air conditioning equipment in Egypt met with the 
Montreal Protocol implementing agencies in July 2014 and agreed on participating in a project to 
build and test prototypes using various HCFC-22 alternatives at preset conditions in order to compare 
the performance and efficiency of those refrigerant alternatives. 
 
The project’s key elements are to: 

a) Asses available low-GWP refrigerant alternatives by building, optimizing, and testing and 
comparing prototypes using those alternatives; 

b) Asses local Energy Efficiency (EE) standards and codes and evaluate the effect of equipment 
using low-GWP refrigerant alternatives on those standards;  

c) Promoting technology transfer by examining and facilitating technology transfer through the 
HPMP. 

The last two elements are part of the Egyptian HPMP and are not included in this report.  

1.1. Egypt HPMP 

Egypt’s starting point for aggregate reductions in its HCFC consumption is the same as its HCFC 
baseline consumption of 386 ODP tonnes (ODPt).  The analysis of the data by substance and by sector 
showed that HCFC-22 is used almost entirely in the RAC sector and is the most predominant ODS in 
metric terms.  However, in terms of ODS the use of HCFC-141b is significant, being 35% of the total 
baseline consumption. Egypt reduced its consumption by 25% and 35% by 2018 and 2020 
respectively.   

The air conditioning manufacturing sub-sector accounts for about 35% of the HCFC-22 consumption.  
About 56% is used for servicing with RAC manufacturers accounting for the majority of this service 
consumption, while other service companies account for just 3% of the HCFC-22 consumption. 

The significant consumption of HCFC-22 by local AC manufacturers, especially in the room air 
conditioning sub-sector, is the reason for adopting a project for testing locally built prototypes using 
low-GWP alternatives.  The program has been given the name EGYPRA (Promotion of Low-GWP 
Refrigerants for the Air-Conditioning Industry in Egypt)  

 

1.2. Project Objectives 

The aim of the project is to individually test especially manufactured prototype split units and central 
units, to operate with alternative refrigerants and compare their performance against baseline units. 
Those baseline units are designed with either HCFC-22 or R-410A refrigerants. 
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The project objectives were decided upon in agreement with the local stakeholders and can be 
summarized as follows: 

• Guide the Egyptian air conditioning manufacturers to lower-GWP refrigerants including 
those with low and high flammability; 

• Support technical and policy decisions regarding long-term HCFC alternatives for the air-
conditioning industry as part of the of Egypt’s HPMP; 

• Streamline the HCFC phase-out program with the work on Energy Efficiency in Egypt; 
• Promote the introduction of relevant standards/codes that ease the adoption of alternatives 

needing special safety or handling considerations; 
• Exchange the experience with other relevant initiatives and programs which aim at 

addressing long term alternatives; 
• Assess the capacity building and training needs for deploying low-GWP alternatives for 

different groups dealing or handling refrigerants in Egypt. 

The outcomes from the above objectives are not presented in this report which focuses on the results 
of the tests that were carried out for the various air conditioning prototypes. 

 

1.3. Selection of Alternative Refrigerants 

The selection of the alternative refrigerants was based on the following aspects which are derived 
from decision XXIII/9 of the Meeting of Parties (MOP): 

I. Commercially available;  
II. Technically proven;  

III. Environmentally sound;  
IV. Economically viable and cost effective;  
V. Safety consideration; 

VI. Easy to service and maintain. 
 

EGYPRA took into consideration refrigerants that were still not commercially available at the time 
the prototype building and testing was done. The refrigerants were selected to replace either HCFC-
22 or R-410A as shown in Table 1 and Table 2 below, based on availability, cost, expected 
performance, and ease of handling due. It is worth noting that EGYPRA is a larger testing program 
than PRAHA; it tested a total 39 units: 19 specially made split unit and two central prototypes and 18 
baseline units,. It also witness-tested all split units at the manufacturers’ labs to ensure adherence 
to testing standards and help in guiding technicians when particular challenges arose. 

In all 156 tests were made including baseline refrigerants and eight low GWP refrigerants. Witnessing 
tests that were carried on at the respective OEM labs was needed to  

Table 1 List of HCFC-22 alternative refrigerants 

Refrigerant ASHRAE classification GWP (100 years) – RTOC 
HC-290 A3 5 
R-444B  A2L 310 
R-454C  A2L 295 
R-457A  A2L 251 
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Table 2 List of R-410A alternative refrigerants 
Refrigerant ASHRAE classification GWP (100 years)*  
HFC-32 A2L 704 
R-447A  A2L 600 
R-454B  A2L 510 
R-459A  A2L 466 

*RTOC 2018 assessment report 

While not all the selected refrigerants are commercially available or cost effective at present, they 
have all received “R” numbers as per ASHRAE standard 34.  

For testing central units, only alternatives to HCFC-22 were used since the OEMs had not built units 
with R-410A refrigerants when the units were produced in 2016/2017.  Presently, those alternatives 
are not as commercially adopted as those of R-410A; however, it was decided to continue with the 
tests in order to accomplish the planned goals.   

  

1.4. Selection of Capacity Categories 

The selection of prototypes categories to build took into consideration that the majority of the units 
produced in Egypt are of the mini-split type with capacities of 12,000 Btu/hr, 18,000 Btu/hr, and 
24,000 Btu/hr  (equivalent to 3.5, 5.25, and 7 kW).  Some of the units are still manufactured with 
HCFC-22 and some with HFC refrigerants which prompted building prototypes for alternatives to 
HCFC-22 as well as R-410A.  

Manufacturers also built what is termed as Central or Packaged units.  Several manufacturers 
produce these units in the 10 Tons (120,000 Btu/hr or 35 kW) capacity but also in larger capacities 
of 20 and 25 tons.  A 10 Ton Central unit was added to the categories to be tested.  Only HCFC-22 
alternatives were used for this category.  The Central category does not include a prototype with HC-
290 because of the higher amount of charge needed.  The stakeholders preferred to wait for the 
result of further risk assessment work related to the use of flammable refrigerants being done in the 
region. 

Table 3 below shows the matrix of the prototypes that were agreed upon.  Green highlighted areas 
are for units built, while red denotes the unused portion of the central units as mentioned above. 

Table 3 Matrix of prototypes showing refrigerants selected for each equipment category  
  Split units Central Units 

Central 
Replacement 
for 

12,000 
Btu/hr 

18,000 
Btu/hr 

24,000 
Btu/hr 

120,000 
Btu/hr 

HC-290 HCFC-22      
HFC-32 R-410A      
R-457C  HCFC-22     
R-459A  R-410A     
R-454C   HCFC-22     
R-454B  R-410A     
R-444B  HCFC-22     
R-447A  R-410A     
HCFC-22 base      
R-410A      
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OEMs were asked to supply baseline units from their standard manufacturing line with equivalent  
capacity to each prototypes in order to compare units built by the same OEM. 

 

1.5. Stakeholders: 

The project stakeholders comprises the following entities: 

The Ministry of Environmental Affairs. The following entities at the ministry provided overall 
supervision and monitoring of the project: 

• The Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA):  The Chief Executive Director of EEAA 
has direct responsibility for the supervision of the activities of the National Ozone Unit. 

• The National Ozone Unit (NOU): The NOU as an integral part of the Ministry for 
Environmental Affairs may draw on the legal and technical expertise and resources of the 
Ministry to undertake its responsibilities. It cooperates with other relevant divisions and field 
offices of the Ministry and EEAA for carrying out its activities. 

The Manufacturers (OEMs): Local manufacturers cooperated with Technology Providers to build and 
test agreed upon prototypes.  Eight OEMs participated in the project, listed below in alphabetical 
order: 

• DCM: (Delta Construction Manufacturing): a manufacturer of central air conditioning 
equipment; 

• EGAT (Egyptian German Air Treatment Company): a manufacturer of ducted split and 
central air conditioners along with airside equipment for commercial and industrial air 
conditioning; 

• Elaraby Company for Air Conditioning: a manufacturer of air conditioners and home 
appliances, Elaraby partners with Sharp on technology for air conditioning equipment; 

• FRESH Electric for Home Appliances: a manufacturer of air conditioners and home 
appliances; 

• Miraco Carrier: a manufacturer of residential and commercial air conditioning equipment.  
Miraco also partners with Midea.  The lab of Miraco was used to test the central units of the 
three OEMs 

• Power Egypt: a manufacturer of small and central commercial & residential air conditioning 
equipment; 

• Unionaire: a manufacturer of air conditioners and home appliances; 
• Volta Egypt: a manufacturer of central air conditioning equipment. 

Note on Confidentiality: To ensure the confidentiality of results, OEMs were given random 
designations from A to H and the results were reported under this designation. 

The Technology Providers: Provided components (refrigerants, compressors, and micro-channel 
coils) in addition to technical support when needed; 

• Chemours (ex-DuPont): Provided refrigerants R-454C and R-454B; 
• Daikin: Provided refrigerant HFC-32; 
• Danfoss: provided components for a central unit; 
• Emerson: provided compressors for some split systems and all central units; 
• GMCC: Provided compressors for some of the split systems; 
• Hitachi Highly: provided compressors for some of the split systems; 
• Honeywell: provided refrigerants R-444B and R-447A. 
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1.6. Methodology 

The local manufacturers volunteered to build a certain number of prototypes and provided standard 
units from their production line with baseline refrigerants against which the particular prototypes were 
compared.  Baseline units are with either HCFC-22 or R-410A refrigerants. 

The assignment of categories and refrigerants to each of the OEMs was based on a questionnaire in 
which they listed their preferences and their capabilities to take on the work.  The questionnaire can be 
found in Annex 2.  Coordination meetings were held with the OEMs in which some of the technology 
providers were also present. These meetings and the subsequent contacts with the OEMs facilitated the 
logistics of shipping both the compressors and the refrigerants to the different OEMs 

The prototypes were built with the following constraints: 

• Using dedicated compressors provided by the project for each type of alternative refrigerant; 
• Using the same baseline-unit overall dimensions, i.e. the heat exchangers could not be oversized 

in order to compare with the baseline unit.  The overall dimensions of the unit were hence kept 
the same; 

• Prototypes needed to meet the MEPS as set out by the Egyptian Organization for Standards EOS 
3795:2013 equivalent to ISO 5151 at T1 conditions as a minimum. 

• OEMs provided throttling devices (capillary tubes, flow controls…) according to guidance from 
refrigerant manufacturers for optimization. 

EOS 3795:2013 stipulates for split units less than 65,000 Btu/hr capacity an EER of 9.5 equivalent to a 
COP of 2.78  at T1 conditions.  

The OEMs optimized the prototypes using dedicated compressors and by changing the refrigerant charge 
and the expansion devices.  No special coil designs were made for this project.  The constraint of keeping 
the same coils has an effect on the optimization of the prototype; however, since the purpose of the 
tests is to compare to a baseline unit using HCFC-22 or R-410A refrigerants with the same dimensions, 
this constraint was accepted by the stakeholders. 

The selection of the baseline units and the categories was agreed upon with the OEMs to represent the 
current market landscape and trend in Egypt. 

Table 4  and Table 5 below show the number and type of prototype built by each of the OEMs 

Table 4 Prototypes and type of refrigerant built by the different OEMs (split systems) 
Category 12 000 Btu/hr 18 000 Btu/hr 24 000 Btu/hr 

OEM HCFC-22 
Alternatives 

R-410A 
Alternatives 

HCFC-22 
Alternatives 

R-410A 
Alternatives 

HCFC-22 
Alternatives 

R-410A 
Alternatives 

A R-444B R-447A R-290 HFC-32 and 
R-454B 

- - 

B R-454C HFC-32 R-457A - R-444B - 
C R-290 and 

R-457C 
- R-457A R-459A - HFC-32 and  

R-454B 
D - - R-444B - R-457C - 
E R-454C R-454B - - - - 
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Table 5: Prototypes and refrigerants for 120,000 Btu/hr central units 

OEM Central units 
X R-454C   
Y R-457C  
Z R-444B  

 

1.7. Testing Parameters and Facilities 

EGYPRA testing protocol followed the following testing conditions, for both split systems and central 
units: 

Table 6 Testing conditions for outdoor and indoor dry and wet bulb temperatures 
 T1 T3 T High T Extreme 
Outdoor ᵒC   db/wb 35/24 46/24 50/24 55/24 
Indoor    ᵒC   db/wb                   27/19 29/19 32/23 32/23 

 

The indoor conditions at THigh and TExtreme are not the same as those at T3 conditions, they were chosen in 
agreement with the OEMs and are in conformity with ISO 5151 which is followed in Egypt.  These indoor 
conditions are also not the same as in the other testing projects shown in Annex 4.  Since the objective 
of EGYPRA is to compare the performance of AC units with medium and low-GWP alternative refrigerants 
against units with baseline refrigerants, this comparison remains true as long as the conditions of testing 
are consistent.  

EGYPRA testing facilities: The project managers wanted to use one independent testing lab for testing 
all units in order to provide a continuity and similitude of testing.  The government’s accredited lab was 
contacted for that purpose; however, the lab did not have the capability of testing flammable 
refrigerants.  Efforts at upgrading the lab capabilities could not be finished in time for the project timeline 
and the project adapted the strategy of witness testing at the manufacturers’ testing facilities.  The 
Technical Consultant witnessed all the tests and verified the results.  A brief description of the OEM 
testing facilities can be found in Annex 3. 

The independent lab selected to test the central units, Miraco, is one of the OEM participants for the 
split units.  Miraco’s lab accommodates central units in both packaged and split configurations.  Central 
units can be installed in the field either as packaged units or as split depending on the application.  The 
units were tested in the split configuration. a. 

Testing Methodology:  

Testing of the units followed the Egyptian standard EOS 4814, non-ducted AC & HP testing and rating 
performance.  The standard is derived from ISO-5151 and is followed by all manufacturers.  The 
standard stipulates that, 

“4.1.1.2.5 Machines manufactured for use in more than one of the climatic conditions as T3, T2 and T1 
shall be rated and recorded at each of the conditions for which the unit was designed.” 

The Egyptian standards do not stipulate testing at temperatures higher than T3.  The THigh and TExtreme 

conditions were derived from ISO 5151 with the agreement of the OEMs. 

For the room splits, the tests were witnessed by the Technical Consultant.  Re-testing the units was 
permitted when the results were inconsistent or did not meet the minimum EER stipulated in EOS 3795.  
In these cases, the Technical Consultant advised the OEMs on possible modifications to the design and 
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helped them in the determination of the charge and the expansion device setting to achieve better 
results. 

For the central units, the testing at the independent lab were not witnessed by the technical consultant 
as modifications could not be done at the independent lab. 

Testing procedure 

Table below describes the testing procedure applied by all OEMs 

Table 7: Testing procedure 

No. Item Description 
1 Testing lab infrastructure: 

 
• Testing chamber description 

 
Note: 
(Typical testing laboratory’s testing chambers 
schematic diagram shown. Dimensions and 
arrangement of equipment are for indicative 
purposes only.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptions 

I. Laboratory consists of two thermally insulated 
chambers (indoor and outdoor chambers). Both 
chamber’s temperature and humidity can be 
controlled precisely to achieve the required required 
testing conditions (as per standards) using AC units, 
humidifiers and electric heaters. 

II.  
III. Laboratory is used for measuring capacities less than 

1, 1, 1.5, 2 TR. Laboratory of the psychometric type 
where the air conditioner cooling capacity, heating 
capacity and efficiency (EER, COP) can be measured 
accurately. 

 
IV. Other parameters such as unit working pressure, 

superheat, subcooling and state point’s temperature 
of the refrigeration cycle could also be measured. 

 
 

V. The accuracy of temperature control for dry and wet 
bulb temperatures are in the range 0.01 ᴼC or better. 

 
VI. The indoor room to have a thermal insulated code 

tester to collect all outlet air from the air 
conditioner, measuring its dry bulb and wet bulb 
temperatures and volumetric flow rate. 
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• Parameters measured & instrumentation 
used 
 

 
 

• All temperature sensors for inlet and leaving air in indoor 
room as well as outdoor room air temperatures are to be 
measured.  

• Surface temperatures to be measured by sensors - 
accuracy 0.1 oC or better-for both indoor and outdoor 
chambers. A minimum of 15 measuring points to be used 
for each room at various locations on the air conditioner. 

• All data gathered during an experiment to be read by a 
computer through a specialized program with multi 
channels data acquisition to get the required data in a live 
format fashion. 

• Factory supplied control panel located outside the 
chambers space to have all necessary control switches to 
operate the laboratory and set the required conditions 
with power meters for single phase and 3 phase and all 
electrical data for tested units. Data to be measured and 
transferred to computer system. 

2 Standards to be used: 
 

 

All tests for cooling and heating performance to be performed 
according to the following standards: 
• EOS 4814 non-ducted AC & HP testing and rating 

performance 
• ASHRAE testing standards 
• ISO 5151 for non-ducted air conditioners 
• ISO 13253 for ducted type split 
• EOS 3795-1/2016 
• EOS 3795-2/2017 

3 Description of the testing procedures: 
• Description of testing method 

 
 
 
• Method of selection of capillary tube and 

choosing refrigerant charge.  This 
information was used by OEMs to help 
select the right expansion device 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Achieving steady state for outdoor and 
indoor conditions (description, time 
needed…) 

 
• Psychometric testing method is used as per ISO 5151-

2017 annex C, G. 
Nozzles were used to measure for both entering and 
leaving dry and wet bulb temperatures. 
 

• Optimum selection of capillary size, length, number and 
refrigerant charge to achieve good matching and 
improved performance for the unit according to the 
following: 
 

i) Select from preliminary capillary chart size, 
number and length of the required capillary to 
match the specified load.  

ii) Accumulated experience plays an important role in 
determining the preliminary refrigerant charge. 

iii) Testing the unit based on pervious selections give 
an indication for system optimization including 
increasing or decreasing the charge and/or the size 
of the capillary. 

iv) System pressure, superheat, subcooling, power 
consumption, cooling capacity and refrigerant 
temperature at various points of the cycle give a 
strong indication on how the matching is 
proceeding. 
 

• 2 hours’ time are needed as a minimum to achieve the 
steady state condition for testing cooling capacity of the 
unit 
as well as EER or COP. 

4 Calculating EER and capacity: 
• How the EER is calculated measurements 

used and formula  
 

• How the capacity was calculated 
measurements used and formula  
 

 
EER= cooling capacity/ total power consumed by the system in 
Btu/hr/W or equivalent. 
 
As per ISO 5151 equations in annex C 
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Chapter 2 

2. Results  

The results of the various tests were combined under two major headings: results of alternatives to HCFC-22 
and results of alternatives to R-410A.  

The casual reading of the results may establish confusion, even among specialists, in relation to the increase 
in capacity at T High compared to T3.  This result is not witnessed in other similar research projects; however, 
by understanding the impact of changing the dry bulb and wet bulb indoor testing conditions i.e. Thigh 
(outdoor 50/24 ⁰C, indoor 32/24 ⁰C) compared to T3 (outdoor 46/24 ⁰C, indoor 29/19 ⁰C), the results can be 
justified since the indoor temperatures both for dry and wet bulb have increased in T High compared to T3 
which has a larger effect on the capacity rather than the outdoor temperature. 

 

Modeling Using ORNL Heat Pump Design Model 

Since the measurements provided by the labs were somehow limited, it was difficult to explain the 
hypothesis for the increase in performance under T High conditions.  As such, a full-scale modeling using the 
ORNL Flexible Heat Pump Model was performed on a sample packaged air conditioning system and the 
indoor and outdoor conditions were changed according to the EGYPRA conditions: T1, T3, T High, and TExtreme. 
Table 6above provides a summary of the indoor and outdoor conditions for the four simulations along with 
the capacity ratio (capacity/capacity at T1), compressor mass flow rate, compressor power, sensible heat 
ratio (SHR), and evaporator overall area integral heat transfer for the vapor (UA_vap) and the 2 phase (UA_2-
ph) portions respectively. 

The T High condition was selected to simulate the same ambient conditions as that tested by the OEMs but 
with the same indoor conditions as T1 and T3. The result from this simulation follows the simple intuition that 
as the outdoor temperature increases, the performance degrades at a rough order of magnitude of 1% point 
per 1°C of outdoor temperature increase. However, when examining the performance of the T Extreme 
condition; we notice a sudden increase in capacity – coupled with an increase in refrigerant mass flow rate, 
and reduction in SHR. The simulation results show that for T1, T3 and T High conditions, the suction saturation 
temperature change was less than 1°C, while when the indoor conditions were changed to the THigh condition, 
the suction saturation temperature changed by more than 4°C. This has an impact on the compression ratio, 
compressor suction density, and compressor performance (volumetric and isentropic efficiencies). 
Furthermore, the higher humidity associated with the T Extreme condition induces the evaporator coil to 
become wetter and as such results in higher airside performance and higher SHR. 

Table 8: Conditions and relevant results for the rooftop unit simulated using the ORNL Flexible HPDM simulation tool 
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°C °C °C % g/s W % W/K W/K 

T1 29 19 35 100% 379.8 14,074.9 88% 5.6 265.7 
T3 29 19 46 89% 383.7 16,952.9 93% 6.7 265.1 
T High 29 19 50 86% 384.6 18,077.2 95% 6.7 265.2 
T Extreme 32 24 50 94% 433.9 18,693.8 78% 9.4 261.3 
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Hypothesis summary 

When the indoor dry bulb and wet bulb temperatures are increased from the T3 conditions to the THigh 
conditions; the sensible heat ratio of the AC system is reduced, and a large portion of the evaporator is 
wetted by the water vapor condensate. This results in heat transfer enhancement due to reduced free flow 
area and increased surface velocity and the concurrence of heat and mass transfer at the tubes and fin 
surfaces. From further analysis provided by the detailed study from OEM C; the evaporator log mean 
temperature difference is also increased due to the increased air inlet temperature. Hence on the air side, 
both the increase in overall heat transfer coefficient along with the increased evaporator LMTD and increased 
latent capacity contribute directly to the increased heat capacity between T3 and T3 with elevated indoor 
conditions (subsequently also the increased capacity at the THigh conditions). 

At the refrigerant side, when the indoor conditions are changed from the T3 to the THigh conditions – the 
compressor pressure ratio is reduced while the refrigerant density at the compressor inlet is increased. The 
refrigerant flow rate also increases which further justifies the increased cooling capacity from the refrigerant 
side analysis. 

 

2.1 Presentation and Analysis of Results for Split Units  

The analysis of the results is presented in table form.  The complete results and comparative bar charts are 
found in Annex 1. 

The Results for capacity in Btu/hr and energy efficiency in EER (energy efficiency ratio in Btu/hr/1,000 or 
MBH output/kW input) are given for the four testing temperatures. The tables show the test results and the 
percentage increase or decrease in capacity and EER compared to the baseline unit.  As a reminder, each 
OEM was asked to test a baseline unit from their own standard production for each prototype built in order 
to compare with the prototype testing results. 

The analysis uses shades of color to denote the performance comparison to the baseline unit as follows: 

No shading Performance is same as base unit – for capacity and EER 
Green Increase in EER or cooling capacity over baseline unit 
Yellow Decrease in EER or cooling capacity by - 0.01 % to - 5 % 
Orange Decrease in EER or cooling capacity from -5 % to - 10 % 
Red Decrease in EER or cooling capacity over -10 % 

 

The results are then plotted on a scattered chart for the ratio of capacity of the prototype to that of the 
baseline unit vs. the EER ratio at the four testing temperatures.  The baseline unit performance is denoted 
by the two red dotted lines at a ratio of one for both capacity and EER. 

The analysis is presented for the alternatives of HCFC-22 and R-410A separately.  Some results for 
inconclusive tests mentioned in the Annex were not used in the analysis. 

2.1.1. Analysis of Capacity and EER Performance for HCFC-22 Alternatives  

The tables in this section are for alternatives to HCFC-22 for the three categories of mini-split units: 12,000 
Btu/hr, 18,000 Btu/hr, and 24,000 Btu/hr.  
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Results for the 12,000 Btu/hr category 

Table 9 Comparison of HCFC-22 alternatives for 12,000 Btu/hr split units  

 

The table shows that for HC-290, the capacity of the prototype at all four temperatures is less than that of 
HCFC-22 baseline, while the EER is higher at T1 and within 1% at T3 and THigh. The results for R-457A and R-
454C show results for capacity up to 10% less than the baseline with R-457A showing a better capacity at 
Thigh which is not the case for R-454C.  For R-444B, capacity is better than the baseline at both T1 and TExtreme 

but around10% worse at THigh which cannot be explained.  EER for R-444B is more than 10% worse than the 
baseline for all testing conditions. The comparison is plotted on a scattered chart as follows  

  

Figure 1 Capacity vs. EER ratio for HCFC-22 alternatives in 12,000 Btu/hr split units 
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R-290 OEMC ARMA-20a (R-457A)  OEMC
L-20 R444B OEMA OPTEON XL-20   DR-3 R-454C   OEMB
OPTEON XL-20   DR-3 R-454C   OEME

HFCF-22 
12,000 
Btu/hr  

T1 T3 T High T Extreme T1 T3 T High T Extreme 

 Capacity in Btu/hr EER 

Base Units 
R-22(OEM C) 
R-22(OEM B) 
R-22(OEM A) 

11,452 
11,410 
11,479 

9,960 
9,988 
9,699 

10,560 
10,900 
11,353 

10,181 
10,035 
8,407 

10.0 
8.4 
9.7 

7.25 
6.4 
6.9 

6.98 
6.3 
7.3 

6.23 
5.5 
5.6 

Prototypes 
HC-290 
(OEMC) 

10,219 
(-10.8%) 

8,677 
(-12.9%) 

9,289 
(-12.0%) 

7,747 
(-23.9%) 

10.4 
(+3.53%) 

7.17 
(-1.1%) 

7.0 
(-0.23%) 

 5.2        
(-16.2%) 

R-457A   
(OEM C) 

11,023 
(-3.8%) 

9,376 
(-5.9%) 

10,892 
(+3.1%) 

9,517 
(-6.5%) 

8.4 
(-16.4%) 

6. 
(-13.3%) 

6.6 
(-5.6%) 

5.6 
(-10.8%) 

R-454 C  
(OEM B) 

10,968 
(-3.9%) 

9,349 
(-6.4%) 

9,946 
(-8.8%) 

9,042 
(-9.9%) 

8.0 
(-5.2%) 

6.0 
(-6.0%) 

5.9 
(-7.4%) 

5.1 
(-7.7%) 

R-444 B 
(OEM A) 

11,790 
(+2.7%) 

9,661 
(-0.4%) 

10,241 
(-9.8%) 

8,881 
(+5.6%) 

8.4 
(-13.5%) 

5.7 
(-16.2%) 

5.5 
(-24.4%) 

4.5 
(-20.3%) 
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Results for 18,000 Btu/hr Splits 

Table 10 Comparison of HCFC-22 alternatives for 18,000 Btu/hr split units  
18,000 
Btu/hr T1 T3 T High T Extreme T1 T3 T High T Extreme 

Refrigerant Capacity EER 
Baseline Units 
HCFC-22 
OEM A 
OEM B 
OEM C 
OEM D 

 
18,659 
16,433 
18,160 
17,548 

 
16,799 
14,545 
16,182 
16,422 

 
17,543 
13,718 
17,632 
14,624 

 
15,046 
15,350 
16,292 
13,948 

 
9.4 
8.9 
10.0 
10.5 

 
7.2 
6.7 
7.4 
8.8 

 
7.0 
6.4 
7.4 
7.2 

 
5.6 
5.33 
6.5 
6.0 

Prototypes 
R-290 
(OEM A) 

16,111 
(-13.66%) 

14,067 
(-16.26%) 

15,343 
(-12.54%) 

13,442 
(-10.66%) 

9.1 
(-1.06%) 

7.1 
(-2.34%) 

7.2 
(+2.72%) 

5.9 
(+5.59%) 

R-457 A 
 (OEM B) 

15,257 
(-7.2%) 

12,672 
(-13.0%) 

13,418 
(-2.2%) 

12,149 
(-20.9%) 

9.3 
(+3.7%) 

6.6 
(-0.9%) 

6.3 
(-0.9%) 

5.3 
(0.00%) 

R-454 C 
 (OEM C) 

16,510 
(-9.1%) 

14,327 
(-11.5%) 

15,619 
(-11.4%) 

14,250 
(-12.3%) 

9.3 
(-6.88%) 

7.0 
(-5.43%) 

7.0 
(-4.88%) 

6.0 
(-6.67%) 

R-444 B 
 (OEM D) 

17,098 
(-2.6%) 

15,746 
(-4.1%) 

13,498 
(-7.7%) 

13,047 
(-6.5%) 

10.0 
(-4.76%) 

7.8 
(-11.01%) 

6.3 
(-12.47%) 

5.4 
(-10.00%) 

 
The results for HC-290 for capacity are consistent with the results of the 12,000 Btu/hr category, while the 
EER shows better results than the baseline at T High and T Extreme.  The results for R-457C capacity compared to 
the 12,000 Btu/hr category show a further degradation compared to the baseline for the 18,000 Btu/hr 
category, while the EER results at the four temperatures are better than the 12,00 Btu/hr category.  The same 
can be said about R-454C, while R-444B has comparable results with the 12,000 Btu/hr category with a 
variation with temperature.  The results of this category show higher values for both capacity and EER for T 
High results compared to T3 in line with the discussion at the beginning of this chapter.  
 

 
Figure 2 Capacity vs EER Ratio for HCFC-22 alternatives in 18,000 Btu/hr split units  
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Results for 24,000 splits 
 

Table 11 Comparison of HCFC-22 alternatives for 24,000 Btu/hr split units 
24,000 
Btu/hr 

T1 T3 T High T Extreme T1 T3 T High T Extreme 

Refrigerant Capacity EER 
Baseline 
HCFC-22 
OEM B 
OEM D 

 
22,782 
22,318 

 
N/A 
21,202 

 
N/A 
20,144 

 
N/A 
19,148 

 
9.27 
9.3 

 
N/A 
7.3 

 
N/A 
6.0 

 
N/A 
5.7 

Prototypes 
R-444 B 
 (OEM B) 

23,436 
(+2.87%) 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

7.38 
(-20.39%) 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

R-457 A 
 (OEM D) 

21,758 
(-2.5%) 

20,670 
(-2.5%) 

19,636 
(-2.5%) 

18,657 
(-2.6%) 

8.8 
(-5.6%) 

6.9 
(-6.4%) 

5.8 
(-4.6%) 

5.3 
(-8.4%) 

 
Unfortunately, the data for R-444B at temperatures other than T1 were not available.  Data for R-457A as a 
percentage of the baseline by the same OEM show a better trend than for the other two categories; however, 
in absolute terms the EER of the baseline of the 24,000 Btu/hr category is lower than the other two categories 
which explains the higher percentage. 
 

 
Figure 3 Capacity vs. EER ratio for HCFC-22 alternatives in 24,000 Btu/hr split units  
 
Note that the results for the capacity for R-457A at the four temperatures are similar and hence the yellow 
circle label points seem almost concentric.   
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2.1.2. Analysis of Capacity and EER Performance for R-410A Alternatives  
 
Results for 12,000 Btu/hr splits 

Table 12 Comparison of R-410A alternatives for 12,000 Btu/hr split units 
12,000 T1  T3  T High T Extreme T1  T3  T High T Extreme 
Refrigerant Capacity EER 
Baseline         
R-410A 
OEM A 
OEM B 
OEM E 

 
10,307 
12,068 
11,905 

 
N\A 
10,343 
9,369 

 
8,313 
11,089 
10,848 

 
N\A 
9,968 
9,299 

 
8.77 
10.17 
10.88 

 
N\A 
7.31 
7.3 

 
5.43 
7.2 
7.4 

 
N\A 
5.9 
5.9 

Prototype         
HFC-32 
(OEM B) 

11355 
(-5.9%) 

9,249 
(-10.9%) 

9,822 
(-11.4) 

8,499 
(-14.7%) 

11.5 
(+13.2%) 

7.5 
(+3.0%) 

7.3 
(+1.5%) 

5.7 
(-4.1%) 

R-454B 
(OEM E) 

11,987 
(+0.7%) 

11130 
(+18.8%) 

12,257 
(+13.0%) 

11,094 
(+19.3%) 

9.9 
(-8.82%) 

8.0 
(+9.05%) 

7.7 
(+3.27%) 

6.7 
(+14.90%) 

R-447A 
(OEM A) 

9963 
(-3.3%) 

N\A 
N\A 

8539 
(+2.2%) 

N\A 
N\A 

8.4 
(-4.4%) 

N\A 
N\A 

5.6 
(+2.2%) 

N\A 
N\A 

 
The results for R-454B compared to the baseline is better except for the EER at T1.  Results for HFC-
32 compared to the baseline show a higher performance for EER but lower for capacity. 

 

Figure 4 Capacity vs EER ratio for R-410a alternatives in 12,000 Btu/hr split units  

 
 

T1T3

Thigh
TExt

T1

T3

Thigh

Text

T1

Thigh

0.600

0.700

0.800

0.900

1.000

1.100

1.200

0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1.000 1.100 1.200

CA
P 

/ 
CA

P 
R4

10
A

EER / EER R410A

12K Capacity ratio Vs EER ratio
R-32 OEMB Opteon XL-41 DR-5

   R-454B
L-41     R447A



15 
 

Results for 18,000 Btu/hr 

Table 13 Comparison of R-410A alternatives for 18,000 Btu/hr split units 
18,000 T1  T3 T High T Extreme T1  T3 T High T Extreme 
Refrigerant Capacity EER 

Baseline 
R- 410 A 
OEM A 
OEM C 

 
16,938 
17,800 

 
14,337 
14,924 

 
14,123 
16,075 

 
12,441 
13,746 

 
9.8 
9.2 

 
6.8 
6.5 

 
6.3 
6.5 

 
5.1 
5. 

Prototype 
R-459A 
(OEM C) 

17,115 
(-3.9%) 

14,430 
(-3.3%) 

15,392 
(-4.3%) 

14,023 
(+2.0%) 

9.28 
(+1.4%) 

6.54 
(+0.7%) 

6.27  
(-3.4%) 

5.32 
(+4.0%) 

HFC-32 
(OEM A) 

17616 
(+4.0%) 

15,255 
(+6.4%) 

15,761 
(+11.6%) 

13,809 
(+11.0%) 

10.03 
(+2.4%) 

7.10 
(+4.4%) 

6.65 
(+5.6%) 

5.29 
(+3.7%) 

R-454B 
(OEM A) 

15,167 
(-10.5%) 

13,229 
(-7.7%) 

13,782 
(-2.4%) 

11,800 
(-5.2%) 

9.5 
(-3.1%) 

6.90 
(+1.5%) 

6.50 
(+3.2%) 

5.20 
(+2.0%) 

 
The results for R-454B show a similar trend of higher values against the baseline to the 12,000 Btu/hr 
category for EER but lower for capacity.  Results for HFC-32 are higher than the baseline for both 
capacity and EER, which is different from the 12,000 Btu/hr category. 
 

 

Figure 5 Capacity vs EER ratio for R-410A alternatives in 18,000 Btu/hr split units  
 

The plot shows that most of the results are on the positive side when compared to the baseline units for 
EER with some results for capacity showing lower values.  
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Results for 24,000 Btu/hr 

Table 14 Comparison of R-410A alternatives for 24,000 Btu/hr split units 
24,000 T1  T3 T High T Extreme T1  T3 T High T Extreme 
Refrigerant Capacity EER 
Baseline 
R- 410 A 
OEM C 

23022 
 

19531 
 

20534 
 

18379 
 

10.6 
 

7.5 7.4 
 

6.2 
 

Prototype 
HFC-32 
(OEM C) 

23310 
(+1.3%) 

19522 
(-0.1%) 

21876 
(+6.5%)    

19035 
(+3.6%) 

10.62 
(-0.5%) 

7.228 
(-3.9%) 

7.459 
(+1.1%) 

5.988 
(-2.1%) 

R-454B 
(OEM C) 

23766 
(+3.2%) 

20241 
(+3.6%) 

22268 
(+8.4%) 

20160 
(+9.7%) 

10.653 
(+0.8%) 

7.516 
(-0.03%) 

7.515 
(+1.9%) 

6.224 
(+1.0%) 

 
Results are mostly positive for the two refrigerants tested at this category. 
 

 

Figure 6 Capacity vs EER ratio for R-410A alternatives in 24,000 Btu/hr split units  
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2.2. Presentation and Analysis of Results for the central units 

The central units were tested in the only commercial units accredited lab in Egypt with the OEMs’ technicians 
attending the tests. The testing procedure was approved the technical consultant, and explained to the lab 
operators.  Although optimization was allowed, the tests were carried on the units as received from the OEMs 
with no optimization at the facility, except adjusting the charge in the case of HCFC-22 baseline unit by OEM 
X.  Optimization of refrigerant charge was the practice used for the split units at each OEM lab and witnessed 
by the technical consultant. 

The Results for capacity in Btu/hr and energy efficiency in EER (energy efficiency ratio in MBH output/ kW 
input) are given for the four testing temperatures. The tables show the test results and the percentage 
increase or decrease in capacity and EER compared to the baseline unit.  Each OEM was asked to provide a 
baseline unit from their own standard production in order to compare with the results. Red highlight denotes 
performance more than 10% below those of the baseline unit, while green is better performance as shown 
in the color code chart. 

The results from only two prototypes were available.  The third prototype working with R-444B could not be 
tested due to a technical problem with the prototype and the base  unit that the OEM could not be solved in 
time.  Table 15 shows the results for R-454C and R-457A.  

Table 15: Presentation and comparison of results for the central units 

120,000 Btu/hr T 1 T 3 T HIGH T Extreme T 1 T 3 T High T Extreme 

 Capacity in BTU/h EER in BTU/Watt.h 
Baseline 
R-22 (OEM-X) 84,330 76,030 81,860 76,430 7.0 5.4 5.6 4.6 
R-22 (OEM-Y) 55,210 48,270 49,060 41,910 4.4 3.4 3.3 2.6 
Prototypes 

R-454C (OEM-X) 
69,010 64,530 66,600 66,070 5.36 4.48 4.32 3.98 
(18.2%) (15.1%) (18.6%) (13.6%) (23.1%) (16.9%) (23.0%) (13.3%) 

R-457A (OEM-Y) 
77,160 63,280 65,490 57,670 5.9 4.1 4.0 3.3 
39.8% 31.1% 33.5% 37.6% 33.4% 21.8% 21.9% 27.8% 

 

It is evident from the table that: 

- The two baseline units do not meet the nameplate capacity at design conditions that was selected 
for the project. OEM X is at 70% while OEM Y is at 46% of the designated capacity at T 1 conditions; 

- EER values at 7.0 and 4.4 (at T 1  conditions) also fall short of the comparative results of baseline units 
of split systems tested in the project; 

- The prototypes’ capacities are closer to each other but still around 60% of the designated capacity.  
It is this noteworthy that the OEM with the higher capacity baseline unit had a lower capacity 
prototype (OEM X), while OEM Y with the lower capacity base unit had the higher capacity prototype.  
The same trend was also demonstrated for EER. 

Figure 7 shows the scatter graph for capacity vs. EER plotted against a reference for the baseline units at the 
value of one shown by the dotted lines.  The results for R-457A are in the upper right hand quadrant indicating 
better performance than the corresponding HCFC-22 unit, while those for R-454C are in the bottom left hand 
quadrant indicating worse results than the base HCFC-22 unit built by the same OEM. 
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Figure 7: Capacity vs. EER ratio for HCFC-22 alternatives for the 120,000 Btu/h central units 

In light of the above, it is difficult to draw a conclusion from the two set of tests since it was not possible to 
analyze the reason behind the performance of the baseline units which reflects on the comparison with the 
prototypes. On the other hand, the following facts might have a bearing on the results: 

a) The prototypes were built in 2016 to 2017.  The delay in testing was due to the unavailability  of a 
test lab to test units of that capacity; 

b) A lack of consistency in the production of the prototypes due to the high OEM technician rotation 
and lack of training in the period between 2016 to 2021; 

c) In practice, units are normally optimized (charge mass) on site during installation rather than at the 
OEM facility. This practice is mainly due to a lack of proper well equipped labs for commercial units 
at the OEMs and the absence of MEPS for commercial units in Egypt; 

d) The central unit can be installed in two configurations, either as a packaged unit or as a split.  The 
unit was tested as a split unit; 

e) The refrigerant charge of OEM X for the prototype unit needed further optimization; 
f) R-454C is mainly used as a replacement for HCFC-22 and R-404A in refrigeration applications.  

Chemours advises that the refrigerant is also sometimes used for air conditioning applications; 
g) R-457A has not been commercialized yet by its manufacturer. 
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Chapter 3 

 

3. Analytical comparison & way forward 

The purpose of the comparative analysis in this section is to determine the potential for improvement 
for the different alternative refrigerants at the different testing temperatures and for the three split 
system categories.  Since there are three variables: type of refrigerants, testing temperatures, and 
category of equipment, the analysis fixed one of the variables and then calculated the percentage of 
incidence of cases where either the capacity or the EER as compared to the baseline unit falls in the five 
color categories defined earlier and repeated here for ease of reference.  

No shading Performance is same as base unit 
Green Increase in performance or cooling capacity over base unit 
Yellow Decrease in performance or cooling capacity by - 0.01 % to - 5 % 
Orange Decrease in performance or cooling capacity from -5 % to - 10 % 
Red Decrease in performance or cooling capacity over -10 % 

 

As an example, consider the 12,000 Btu/hr category for all refrigerants and at all testing temperatures 
for the capacity comparison.  We come up with the following table: 

Table 16 Example of calculation of the comparative pie charts  

12,000 Btu/hr category Capacity     
Refrigerant T1 T3 THigh TExtreme  

R-290 10,219 8,677 9,289 7,747  
(OEM C) (-10.8%) (-12.9%) (-12.1%) (-23.9%)  
R-457 A  1,1023 9,376 10,892 9,517  
(OEM C) (-3.7%) (-5.9%) (+3.1%) (-6.5%)  
R-454 C  10,968 9,349 9,946 9,042  
(OEM B) (-3.9%) (-6.4%) (-8.7%) (-9.9%)  
R-444 B  11,790 9,661 10,241 8,881  
(OEM A) (+2.7%) (-0.4%) (-9.8%) (+5.6%)  
  Calculation of incidence percentage  
 Green  Yellow  Orange  Red  No shading 
Incidence: number of 
entries per color 3 3 6 4 0 

Percentage of the 16 
entries 18.7% 18.7% 37.5% 25.0% 0% 

      
And the respective pie chart will look as in Figure 7 with the percentage of each incidence marked on the 
respective color.  The pie chart indicates that when considering all the HCFC-22 refrigerant alternatives 
at all testing temperatures for the 12,000 category, there is  

• 18.7% certainty that the result is better than the base,  
• 18.7% that the result is up to 5% less compared to the base,  
• 37.5% that the result between 5 and 10% less, and  
• 25% that the results is over 10% less than the base. 

Similar comparative analysis will be made for the different cases for HCFC-22 alternatives and R-410A 
alternatives. The analysis clarifies the way forward and recommendations can be made for all the cases.  
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Figure 8 Example of pie chart for HCFC-22 alternatives in the 12,000 Btu/hr category 
 

3.1. Capacity and EER behaviour of HCFC-22 Alternatives for each category across all 
refrigerants and testing temperatures 

 

 
Figure 9 capacity and EER Performance of HCFC-22 alternatives for each category across all refrigerants and all testing 
temperatures 

This analysis shows the following key observations: 

For 12,000 Capacity: 
- There is, certainly, potential to improve the capacity across 75% of refrigerants and at different 

testing temperatures 
- On the EER side, the potential improvement drops down to 50% 

For 18,000 Capacity: 
- There is less potentiality to improve capacity across all refrigerants and at different testing 

temperatures compared to the 12,000 category. 
- However, opportunities to improve EER is much higher reaching over 85% across all refrigerants and 

at different testing temperatures 
 

The 24,000 prototypes results were disregarded, since only one OEM tested one refrigerant across all test 
temperatures conditions. The other OEM tested another refrigerant at only one testing temperature 
condition. Therefore, a comparison of the results would be misleading. 
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3.2. Capacity and EER behaviour of HCFC-22 Alternatives for each refrigerant across all 
categories and testing temperatures 

 

 
Figure 10 capacity and EER performance for HCFC-22 alternatives for each refrigerant across all categories and all testing 
temperatures 
 

• Several alternatives to R-22 shows 60%, or above, chance for Capacity matching or improvement 
across all categories and at different testing temperatures. 

• Most alternatives to R-22 shows 50%, or above, chance for EER improvement across all categories 
and at different testing temperatures. 

 

3.3. Capacity and EER behaviour of HCFC-22 Alternatives for each testing temperature across 
all categories and refrigerants 

 

 
Figure 11 Capacity and EER performance of HCFC-22 alternatives for each testing temperature across all categories and all 
refrigerants  
 

• As expected, moving from T1 to T3 testing temperatures, both capacity and EER deteriorate, at 
different levels, across all categories and refrigerants 

• At T High, the increased indoor wet bulb testing condition, as per EOS & ISO-5151, leads to better 
results for EER and capacity compared to T3 
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• Since T Extreme testing condition is similar to T High, with regard to indoor wet bulb testing condition, 
both EER and capacity re-deteriorate. 

• In general, there are candidates with potential improvement, more than 50%, across all categories 
at all high temperature testing conditions i.e. T3, T high & T extreme. 

 
3.4. Capacity and EER behaviour of R-410A Alternatives for each category across all 

refrigerants and testing temperatures 

 

 
Figure 12 capacity and EER performance of R-410A alternatives for each category across all refrigerants and all testing 
temperatures 
 

• Increase in capacity as category size increases, across all refrigerants and all testing temperate 
conditions. 

• Capacity increases are from 50 % to 87.5 %. 
• However, EER decreased as category size increases. 
• EER improvement decreases from 70 % to 50 %. 
• 18,000 showed capacity readings for all ranges similar to EER readings. 
• 18,000 in the range (-0.1 % to - 5 %) readings for both capacity and EER were the same, 33.33 % 

instead of 10 % and 20 % in 12,000 size. 
• The possibility of improving by optimization capacity and EER compared to R-410A are high 

 

3.5. Capacity and EER behaviour of R-410A Alternatives for each refrigerant across all 
categories and testing temperatures 
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Figure 13 Capacity and EER performance of R-410A alternatives for each refrigerant across all categories and all testing 
temperatures 
 

• All refrigerants showed improvement in capacity by 25% to 67 % and 50 % to 75 % in EER. 
• One refrigerant was excluded from the comparison because of lack of data. 
• All refrigerants have excellent chances of improvement in capacity and EER by optimization. 

 
3.6. Capacity and EER behaviour of R-410A Alternatives for each temperature across all 

categories and refrigerants 

 

 
Figure 14 Capacity and EER performance of R-410A alternatives for each testing temperature across all categories and refrigerants 
 

• At T1:  50 % of all test readings show better capacities than R-410 A for all refrigerants and categories 
and 50% better EER. 

• At T3 : 42.86 % decrease in capacity improvement to 42.86% and then improvement rose to 62.5% 
and 71.43 % at Th and Text. 

• At T3 : 87.5 %improvement in EER. Improvement diminished slightly to 71.43 % for both Th and Text. 
Excellent prospects for improvement in capacity and EER by optimization compared to R-410 A across all 
temperature testing conditions for all categories and all refrigerants. 

3.7. Capacity and EER behaviour of HCFC-22 alternatives for 
central units 

For central units, only two tests were carried out for two refrigerant 
alternatives; consequently, the charts for the different variables all 
show the same result as shown in Figure 15 where one result is better 
than the base unit (green) and the other is more than 10% below the 
base unit (red). 

A more significant way of analysing the result for central units is to 
compare with the results for split units for the same alternative 
refrigerants tested in the project. 
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Table 17 below shows the result for R454C.  The table shows a consistent performance below that of HCFC-
22 base units for both capacity and EER.  The results for the central unit are however all in the red category, 
i.e., more than 10% below. 

Table 17: Comparison of results for R-454C across all categories 

 

Table 18 below shows the results for R-457A.  The extremely good results for the central unit stand out in 
contrast to those of the split unit which indicates a problem with the results of the central unit. 

Table 18: Comparison of results for R-457C across all categories 

 

  

R-454C  T1 T3 T High T Extreme T1 T3 T High T Extreme 
 Capacity in Btu/hr EER 

12,000 
Btu/hr 

10,968 
(3.9%) 

9,349 
(6.4%) 

9,946 
(8.7%) 

9,042 
(9.9%) 

7.97 
(5.2%) 

6.00 
(6.0%) 

5.86 
(7.4%) 

5.05 
(7.7%) 

18,000 
Btu/hr 

16,510 
(9.1%) 

14,327 
(11.5%) 

15,619 
(11.4%) 

14,250 
(12.5%) 

9.31 
(6.9%) 

6.97 
(5.4%) 

7.01 
(4.9%) 

6.02 
(6.7%) 

Central unit 69,010 
(18.2%) 

64,350 
(15.1%) 

66,600 
(18.6%) 

66,070 
(13.6%) 

5.36 
(23.1%) 

4.48 
(16.9%) 

4.32 
(23.0%) 

3.98 
(13.3%) 

R-457A T1 T3 T High T Extreme T1 T3 T High T Extreme 
 Capacity in Btu/hr EER 

12,000 
Btu/hr 

11,023 
(3.7%) 

9,376 
(5.9%) 

10,892 
+3.1%) 

9,517 
(6.5%) 

8.36 
(16.4%) 

6.24 
(13.9%) 

6.58 
(5.6%) 

5.56 
(10.8%) 

18,000 
Btu/hr 

15,257 
(7.2%) 

12,672 
(12.9%) 

13,418 
(2.2%) 

12,149 
(20.9%) 

9.3 
+3.7% 

6.6 
(0.9%) 

6.3 
(0.9%) 

5.3 
0.00% 

24,000 
Btu/hr 

21,758 
(2.5%) 

20,670 
(2.5%) 

19,636 
(2.5%) 

18,657 
(2.5%) 

8.78 
(5.6%) 

6.85 
(6.4%) 

5.82 
(4.6%) 

5.25 
(8.4%) 

Central unit 77,160 
39.8% 

63,280 
31.1% 

64,490 
33.5% 

57,670 
37.6% 

5.9 
 33.4% 

4.1 
 21.8% 

4.0 
 21.9% 

3.3 
 27.8% 
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Chapter 4 

4. Energy Efficiency and Progressive Changes in MEPS for Egypt 

Egypt’s MEPS (Minimum Energy Performance Standards) energy efficiency label requirement for mini 
split air conditioning units and window type, ES: 3795-/2013 and ES: 3795-/2016 Part 1-for constant 
speed compressors- define EER (BTU/W.hr) at T1 condition (ISO 5151) across several efficiency classes, A 
5+ to E as listed in the tables below according to regulation years, 2014 to 2021. 

MEPS progression across the years:  

The standards, starting June 2014, lists EER values for energy efficiencies that define a certain class, 
termed calibration level, starting from E to A++, see table below.  

Table 19: Egypt Energy Ratings per 2014 Standard 

Calibration  Energy Efficiency ratio of a room air conditioner (Split AC)  
Watt/ Watt B.T.U/ Watt/h 

A++ Higher or equal to 4.1 Higher or equal to 14 
A+ Higher than or equal to 3. 81 and less 

than 4.1  
Higher or equal to 13 and less than 14 

A Higher than or equal to 3.51 and less 
than 3. 81  

Higher or equal to 12 and less than 13 

B Higher than or equal to 3.22 and less 
than 3.51  

Higher or equal to 11 and less than 12 

C Higher than or equal to 3.08 and less 
than 3.22  

Higher or equal to 10.5 and less than 11 

D Higher than or equal to 2.93 and less 
than 3.08  

Higher or equal to 10 and less than 10.5 

E Higher than or equal to 2.78 and less 
than 2.93  

Higher or equal to 9.5 and less than 10 

 

Those EER classes’ changes to become progressively stricter, as of June 2017, see table shown below, 
new class created A+++ and class E removed: 

Table 20: Egypt Energy Ratings per 2017 Standard 

Calibration  Energy Efficiency ratio of a room air conditioner (Split AC)  
Watt/ Watt B.T.U/ Watt/h 

A+++ Higher or equal to 4.4 Higher or equal to 15 
A++ Higher than or equal to 4,1 and less than 

4.4 
Higher or equal to 14 and less than 15 

A+ Higher than or equal to 3.81 and less 
than 4.1. 

Higher or equal to 13 and less than 14 

A Higher than or equal to 3.51 and less 
than 3.81  

Higher or equal to 12 and less than 13 

B Higher than or equal to 3.22 and less 
than 3.51  

Higher or equal to 11 and less than 12 

C Higher than or equal to 3,08 and less 
than 3.22  

Higher or equal to 10.5 and less than 11 

D Higher than or equal to 2,93 and less 
than 3.08  

Higher or equal to 10 and less than 10.5 
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And in June 2019 as shown below, new class created A++++ and class D removed: 

Table 21: Egypt Energy Ratings per 2019 Standards 

Calibration  Energy Efficiency ratio of a room air conditioner (Split AC)  
Watt/ Watt B.T.U/ Watt/h 

A++++ Higher or equal to 4.69 Higher or equal to 16 
A+++ Higher or equal to 4.4 and less than 

4.69 
Higher or equal to 15 and less than 16 

A++ Higher than or equal to 4.1 and less 
than 4.4 

Higher or equal to 14 and less than 15 

A+ Higher than or equal to 3.81 and less 
than 4.1  

Higher or equal to 13 and less than 14 

A Higher than or equal to 3.51 and less 
than 3.81  

Higher or equal to 12 and less than 13 

B Higher than or equal to 3. 22 and less 
than 3.51  

Higher or equal to 11 and less than 12 

C Higher than or equal to 3. 08 and less 
than 3.22  

Higher or equal to 10.5 and less than 11 

 

Finally in June 2021 it becomes as shown below, new class created A+++++   and class C removed: 

Table 22: Egypt Energy ratings per 2021 Standard 

Calibration  Energy Efficiency ratio of a room air conditioner (Split AC)  
Watt/ Watt B.T.U/ Watt/h 

A+++++ Higher or equal to 4.98 Higher or equal to 17 
A++++ Higher or equal to 4.69 and less than 

4. 98 
Higher or equal to 16 and less than 17 

A+++ Higher or equal to 4.4 and less than 
4.69 

Higher or equal to 15 and less than 16 

A++ Higher than or equal to 4.1 and less 
than 4.4 

Higher or equal to 14 and less than 15 

A+ Higher than or equal to 3. 1 and less 
than 4.1  

Higher or equal to 13 and less than 14 

A Higher than or equal to 3.51 and less 
than 3.81  

Higher or equal to 12 and less than 13 

B Higher than or equal to 3.22 and less 
than 3.51  

Higher or equal to 11 and less than 12 

 

When the EER values are tabulated according to efficiency class (calibration) versus the year(s) when 
standards come into operation, the below table is obtained, where the most efficient class for each 
year(s) is in red followed by green, violet, sky blue, orange, light blue and navy blue as the class of 
efficiency becomes less and less . For all years there are 7 classes of efficiency. 

The highest EER in 2014-2016 was 14 for class A2+ while in 2021 the highest EER will be 17 and a new 
classis created; A5+. This continuous progression to more efficient systems is reflected in the graph below, 
where EERs are plotted across all years from 2014 to 2021. The top line denotes the highest EER for each 
regulation year, while the other lines are in descending order.  The colors of the rows in the table 
correspond to the colors of the lines of efficiency classes for each year(s) in Figure 16. 
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Table 23: EER Values at T1 according to the Egyptian Standard ES: 3795/2016 

Eff. class /yr. 2014-2016 2017-2018 2019-2020 2021 
A5+ 

   
17 

A4+ 
  

16 16 
A3+ 

 
15 15 15 

A2+ 14 14 14 14 
A+ 13 13 13 13 
A 12 12 12 12 
B 11 11 11 11 
C 10.5 10.5 10.5 

 

D 10 10 
  

E 9.5 
   

 

The table shows how the energy efficiency classes are increasing progressively with the years.  

EER versus years: 

The graph below shows the highest to lowest EER plotted against the years it came/comes into effect. 
The graph shows the progression to higher EER with the years. The values are taken from the table above. 
Seven classes are represented for each year. 

 

Figure 16: EER curves for the highest in each class plotted vs. the standard regulation year 

When the results of the Egyptian program for testing alternative low-GWP refrigerants for the Egyptian 
air conditioning industry, EGYPRA, are plotted on the graph as straight lines showing the best EER 
achieved for HCFCs, HFCs, HC and HFO, the following is shown: 

• The highest EER of prototypes using HC-290 refrigerant is 10.35 
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• The highest EER of tested units using HCFC refrigerant is 10.5 

• The highest EER of tested units using HFC refrigerant is 10.88 

• The highest EER of prototypes using HFO refrigerant is 11.5 

 EGYPRA prototypes, especially made for the program, were optimized by choosing an optimum 
refrigerant charge and suitable selection of capillary tube (expansion device). No changes were made to 
either evaporator or condenser.  

The best EER of alterative refrigerants cannot achieve at current optimization more than class B (light 
blue) for MEPS 2019-2020 and class B (navy blue) for 2021.  

However, there is potential for improvement. The potential for improvement is based on the fact that 
the prototypes were built with many constraints (size and type of heat exchangers, size if the units, etc…). 
In future further optimization through the selection of compressors better suited to alternative 
refrigerants and the selection of heat exchangers that can improve the efficiency of the units will increase 
EER of the systems. 

it is unlikely that EER improvement can be made from the current 11.5 to 16 in 2019 and 17 in 2021. The 
extent of EERs improvement is related to the optimization process which requires research and 
development capabilities and capital cost and time. This might be beyond the capability of the majority 
of the manufacturers.   

Further results of this correlation is as follows: 

  Shifting to variable speed split units is inevitable if the higher efficiency EER standards are to be 
achieved by 2019 and beyond, with the resultant additional incremental costs associated with this 
shift, in manufacturing equipment and end product cost i.e., USD 50 to 100 (TEAP 2019) 

 The introduction of Not-In-Kind cooling technology must be accelerated if energy efficiency rates 
are to be improved for the air conditioning sector. 
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Chapter 5 

5. Conclusion 

EGYPRA is funded from Egypt’s HCFC Phase-out Management Plan (HPMP) as an enabling activity for the 
benefit of the Egyptian air conditioning industry to help local manufacturers experiment working with 
new alternative lower-GWP refrigerants. 
 
EGYPRA tested refrigerants with medium pressure characteristics similar to HCFC-22 and others with 
high pressure similar to R-410A in split system units.   
 
This conclusion is in two parts: technical and institutional regarding capacity building requirements. 
 
5.1. Technical Conclusion 

EGYPRA results lead to the following conclusions: 

• As expected, and for all refrigerants, moving from T1 to T3 testing temperatures, both capacity 
and EER deteriorate, at different levels, across all categories and refrigerants; 

• At T High, the increased indoor wet bulb testing condition, as per EOS & ISO-5151, leads to better 
results for EER and capacity compared to T3; 

• Since T Extreme testing condition is similar to T High, with regard to indoor wet bulb testing condition, 
both EER and capacity re-deteriorate; 

• In general, there are candidates with potential for improvement; however, since high pressure 
refrigerants show better results vs. R-410A, the potential for improvement is higher. 

 
Almost all of the OEMs who have participated in EGYPRA have already introduced R-410A units into 
the split unit market.  One uncorroborated study shows that more than 10% of the units sold in 2017 
were with R-410A.  This might make it easier for OEMs to leap-frog solutions for HCFC-22 and pass 
directly to high pressure alternatives to R-410A as the possibility for performance and EER 
improvement is higher for those alternatives.  

Split unit results also show that the potential for improvement applies also at higher ambient 
temperatures, an important factor for some of the regions in the south of Egypt that experience 
higher ambient temperatures than 35 °C.  This is also important for the export market as some 
manufacturers export to neighboring HAT countries in the region. 

Central units results do not lead to a definite conclusion. The main reason for not having a more 
robust conclusion on performance is the absence of enough tests involving refrigerants that are 
being used or considered today. The air conditioning market has adopted alternatives to R-410A 
rather than those equivalent to HCFC-22 used in the project.  At the time the prototypes were built, 
the OEMs were only using HCFC-22 for their central units and hence alternative equivalent to HCFC-
22 were selected.  A couple of years later, when the units were going to be tested, it was not possible 
to rebuild new prototypes with R-410A alternatives and the decision was made to go ahead with the 
HCFC-22 alternatives. 

Additionally, the central units were tested as received (except for baseline unit of OEM X) which 
affected the results since no optimization of charge was made.   

5.2. Capacity Building Requirements 

The conclusion from chapter 4 is clear: at the current optimization level, none of the prototypes 
tested will be able to meet more than class B of the 2021 MEPS values; however, the fact is that 
prototypes were built with many constraints 
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• The prototypes could be further optimized through the selection of compressors better suited 
to the tested refrigerants and the selection of heat exchangers that can improve the efficiency 
of the units, as well as the use of electronic expansion valves instead of capillary tubes for split 
units which has an effect on the cost of the unit;   

• Variable speed technology would improve the Seasonal EER of the units where applicable; 
• The optimization process requires research and development capabilities that might go beyond 

those available at some of the manufacturers;  
• A further conclusion concerns the testing facilities of the EGYPRA OEMs.  Witness testing has 

enabled the Technical Consultant to carefully assess the capabilities of each lab, especially for 
testing flammable refrigerants.  For confidentiality purposes, the general description of the lab 
facilities given in Annex 2 does not aim to critique the individual labs or divulge where the 
individual labs need to be upgraded; however, the fact remains that some of the labs could 
benefit from an upgrade program; 

• Test results show that all refrigerants used in the project are viable alternatives from a 
thermodynamic point of view.  The viability in terms of the other criteria like commercial 
availability, cost, and safety – among others - needs to be further researched.  
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Annex 1: Test Results 
 

The annex includes tables and charts from the test results. All OEMs results were compiled by category, for 
HCFC-22 equivalent refrigerants and for R-410A equivalent refrigerants. 

The tables show the results for capacity in Btu/hr and EER at the four testing temperatures.  The tables are 
per category of 12,000 Btu/hr split units, 18,000 split units and 24,000 Btu/hr split units.  They include all 
alternatives refrigerant tested by each OEM. 

The equivalent bar charts reflect the results in the tables: one bar chart for capacity and one bar chart for 
EER. 

The sequence in which they are presented is: 

• Table and bar chart equivalents for HCFC-22 alternatives in the 12,000 Btu/hr category; 
• Table and bar chart equivalents for HCFC-22 alternatives in the 18,000 Btu/hr category; 
• Table and bar chart equivalents for HCFC-22 alternatives in the 24,000 Btu/hr category; 
• Table and bar chart equivalents for R-410A alternatives in the 12,000 Btu/hr category; 
• Table and bar chart equivalents for R-410A alternatives in the 18,000 Btu/hr category; 
• Table and bar chart equivalents for R-410A alternatives in the 24,000 Btu/hr category. 
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Table 24 A1: Capacity and EER Results for HCFC-22 alternatives in 12,000 Btu/hr category 
HCFC-22 eq. 

12,000 Btu/hr OEM A OEM B OEM C OEM E 
Ambient T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext 

R-22 
CAP 11479 9699 11353 8407 11410 9988 10900 10035 11452 9960 10560 10181 10753 10415 10352 9381 

EER 9.74 6.88 7.31 5.61 8.410 6.380 6.330 5.470 10.002 7.249 6.975 6.231 10.290 8.300 7.380 6.230 

R-290 
CAP                 10219 8677 9289 7747         

EER                 10.355 7.171 6.959 5.217         
ARM-
20a 

R-457A 

CAP                 11023 9376 10892 9517         

EER                 8.358 6.239 6.582 5.556         

Opteon 
XL-20  

R-454C 

CAP         10968 9349 9946 9042         6980.6 4958.27 5762.15 4489.25 

EER         7.970 6.000 5.860 5.050         8.150 5.200 5.600 4.180 

L-20 
R-444B 

CAP 11790 9661 10241 8881                         

EER 8.43 5.73 5.53 4.47                         

 
Figure 17 A1 - Equivalent capacity charts for HCFC-22 alternatives in 12,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results    
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Figure 18 A1 - Equivalent EER chart for HCFC-22 alternatives in 12,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results 
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Table 25 A1- Capacity and EER results for HCFC-22 alternatives in 18,000 Btu/hr category 
HCF-22 eq. 

18,000 Btu/hr OEM A OEM B OEM C OEM D 
Ambient T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext 

R-22 
CAP 18659 16799 17543 15046 16433 14545 13718 15350 18160 16182 17632 16292 17548 16422 14624 13948 
EER 9.410 7.260 6.980 5.550 8.930 6.650 6.370 5.330 10 7.372 7.371 6.445 10.500 8.750 7.220 6.00 

R-290 
CAP 16111 14067 15343 13442                         
EER 9.310 7.090 7.170 5.860                         

R-457A 
CAP         15257 12672 13418 12149                 
EER         9.260 6.590 6.310 5.330                 

R-454C 
CAP                 16510 14327 15619 14250         
EER                 9.312 6.972 7.011 6.015         

R-444B 
CAP                         17098 15746 13498 13047 
EER                         10.000 7.780 6.320 5.400 

 

Figure 19 A1 - Equivalent capacity charts for HCFC-22 alternatives in 18,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results 
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Figure 207 A1 - Equivalent EER charts for HCFC-22 alternatives in 18,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results 
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Table 26 A1 - Capacity and EER results for HCFC-22 alternatives in 24,000 Btu/hr category 

HCFC-22 eq. 24,000 Btu/hr OEM B OEM D 

Ambient T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext 

R-22 
CAP 22782       22318 21202 20144 19148 
EER 9.270       9.300 7.320 6.100 5.73 

R-290 
CAP                 
EER                 

ARM-20a 
R-457A 

CAP         21758 20670 19636 18657 
EER         8.78 6.85 5.82 5.25 

Opteon XL-20   DR-
3    R-454C 

CAP                 
EER                 

L-20 
R-444B 

CAP 23436               
EER 7.38               

 

Figure 21 A1 - Equivalent capacity charts for HCFC-22 alternatives in 24,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results 
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Figure 22 A1 - Equivalent EER chart for HCFC-22 alternatives in 24,000 Btu/hr category plotted vs HCFC-22 results  
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Table 27 A1 - Capacity & EER results for R-410A alternatives in 12,000 Btu/hr category 

R-410 A eq. OEM A OEM B OEM E 
12,000 Btu/hr 

Ambient T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext 

R-410A 
CAP 10307 - 8313 - 12068 10343 11089 9968 11905 9369 10848 9299 
EER 8.77 - 5.43 - 10.17 7.31 7.15 5.93 10.88 7.29 7.42 5.89 

ARM-71a 
R-459A 

CAP                         
EER                         

R-32 
CAP         11355 9249 9822 8499         
EER         11.51 7.53 7.26 5.69         

Opteon XL-41 
DR-5 

R-454B 

CAP                 11987 11130 12257 11094 

EER                 9.92 7.95 7.66252 6.7676 
L-41 

R447A 
CAP 9963 - 8539 -                 
EER 8.38 - 5.55 -                 

 

Figure 23 A1 - Equivalent capacity chart for R410A alternatives in 12,000 Btu/hr category plotted vs R-410A results 
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Figure 24 A1 - Equivalent EER chart for R-410A alternatives in 12,000 Btu/hr category plotted vs R-410A results 
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Table 28 A1 - Capacity & EER results for R-410A alternatives in 18,000 Btu/hr category 

R-410 A eq. 18,000 Btu/hr OEM A OEM C 
Ambient T 1 T 3 T high T Ext T 1 T 3 T high T Ext 

R-410A 
CAP 16938 14337 14123 12441 17800 14924 16075 13746 
EER 9.8 6.8 6.3 5.1 9.152 6.497 6.485 5.116 

ARM-71a 
R-459A 

CAP         17115 14430 15392 14023 
EER         9.282 6.544 6.265 5.32 

R-32 
CAP 17616 15255 15761 13809         
EER 10.03 7.1 6.65 5.29         

Opteon XL-41 DR-5 
R-454B 

CAP 15167 13229 13782 11800         
EER 9.5 6.9 6.5 5.2         

L-41    R447A 
CAP                 
EER                 

 

Figure 25 A1- Equivalent capacity charts for R-410A alternatives in 18,000 Btu/hr category plotted vs R-410A results 
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Figure 26 A1 - Equivalent EER chart for R-410A alternatives in 18,000 Btu/hr category plotted vs R-410A results 
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Table 29 A1 - Capacity & EER results for R-410A alternatives in 24,000 Btu/hr category 

R-410 A eq. 24,000 Btu/hr OEM C 
Ambient T 1 T 3 T high T Ext 

R-410A 
CAP 23022 19531 20534 18379 
EER 10.57 7.518 7.376 6.161 

ARM-71a 
R-459A 

CAP         
EER         

R-32 
CAP 23310 19522 21876 19035 
EER 10.62 7.228 7.459 5.988 

Opteon XL-41 DR-5 
R-454B 

CAP 23766 20241 22268 20160 
EER 10.653 7.516 7.515 6.224 

L-41    R447A 
CAP         
EER         

 

Figure 27 A1 - Equivalent capacity charts for R-410A alternatives in 24,000 Btu/hr category plotted vs R-410A results 
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Figure 28 A1 - Equivalent EER chart for R-410A alternatives in 24,000 category plotted vs R-410A results 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

T 1 T 3 T high T Ext

OEM C

24K R410a EQUIVELANT EER CHART 
R-410A R-32 Opteon XL-41 DR-5…



45 
 

Annex 2: Sample Questionnaire for Local Manufacturers 
 

Goal:   

The Initiative objective is to test prototype air-conditioning units using low-GWP alternative technologies and 
share recommendations with manufacturers and decision makers in Egypt 

 

Questionnaire:  

This questionnaire is aimed at selected air-conditioning manufacturers in Egypt.  The purpose of the 
questionnaire is to ask the preferences of the selected manufacturers in as far as technology selection and 
partnership with other stakeholders as well as getting a confirmation on their willingness to participate.  All 
information complied of this questionnaire will be treated as confidential.  

 

A. General Conditions  Participant response 
My company is willing to participate in the project.   If you answer 
YES, please proceed to rest to questionnaire.  

YES                                  NO 

 

B. Technology Selection Participant response 
1. Do you have a preference for the alternative refrigerant? YES                                  NO 
2. Alternative refrigerant choice (you can provide more than one 

selection by deleting what is not applicable) 
 HFO Honeywell 
 HFO DuPont 
 R-32 
 Hydrocarbon 

3. Do you have a preference for the compressor manufacturer? YES                                  NO 
4. Provide name of compressor manufacturer(s)  

 

C. Application Selection Participant response 
5. Do you have a preference for the type and capacity of 

equipment for which you will build the prototype?   
YES                                  NO 

6. My selection of equipment: (you can provide more than one 
selection) 

 Decorative split 
 Ducted split 
 Rooftop package 
 Self-contained 

7. My selection of cooling capacity   1 – 5 tons 
 6 – 10 tons 
 No preference 

 

 

D. Building Prototypes Participant response 
8. My company can design and/or build prototypes YES                                  NO 
9. How many prototypes are you willing to build?  One 

 More (pls specify 
number) 

 

E. Testing Prototypes Participant response 
10. Which type of testing do you prefer?  Independent 3rd party 

Testing 
 Witness Testing at 

own premises 
11. If you answered 3rd Party Testing, are you willing to pay the 

cost for the test? 
YES                                  NO 
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12. If you answered Witness Testing, is your lab certified and by 
whom? 

YES                                  NO 
Certified by: 

 

F. Logistics Participant response 
13. My company will allow independent consultants appointed by 

UNEP/UNIDO to oversee the development of the prototypes. 
YES                                  NO 

14. If NO, pls describe what limitations you want to impose.  
15. My company will allow independent consultants appointed by 

UNEP/UNIDO to oversee the testing of the prototypes. 
YES                                  NO 

16. If NO, pls describe what limitations you want to impose.  
 

G. Information about the Company Participant response 
17. Company Name  
18. Brand names used in market  
19. Company headquarters location  
20. Manufacturing location where prototype will be built  
21. Ownership percentage pertaining to the nationality where 

prototype is manufactured (This information is needed to 
determine whether the limitations for project participation set by 
the Ozone Secretariat of the Montreal Protocol are applicable) 

 

22. Name and title and Contact details of designated contact person 
for this project 
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Annex 3: Brief description of Manufacturers’ testing labs 
 

The test labs of the different OEMs had varying capabilities.  The best equipped labs have the following 
characteristics:  

• Psychrometric type laboratory in which the air enthalpy test method is used to determine the 
cooling and heating capacities from measurements of entering and leaving wet-and dry-bulb 
temperatures and the associated airflow rate; 

• Air sampling devices in each room (indoor room, code tester and outdoor room) are used to 
measure an average temperature. The airflow induced using blower through the tree (photo on 
left) and insulated duct passing over the temperature instruments (photo on the right) at velocity 
of 4-5 m/s. 

               

• Air flow measuring apparatus (code tester) is attached to air discharge of UUT by insulated duct. 
The first section (receiving chamber) delivers air from UUT and contains the static pressure 
measuring instrument.  The air is then mixed by a mixer in next section to measure its 
temperature by the air sampling device installed inside the code tester. 

 

• Nozzles section, consisting of a receiving chamber and a discharge chamber separated by a 
partition in which four nozzles are located (see photo below).  Air passes through the nozzles and 
is then exhausted to the test room. The pressure drop across the nozzles is measured using 
differential pressure transmitter. Air flow rate is calculated according to ISO 5151:2017. 
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• Voltage stabilizer(photo on left) is used to adjust the applied voltage for UUT, and the Power 
meter device is used to measure electrical parameters for it like applied voltage, power 
consumption, current consumption and power factor. 

 

   

• Most labs are capable of testing up to 5 TR capacity (17.5 kW of cooling) measuring unit working 
pressure, super-heat, sub-cooling, and various temperature points on the refrigeration cycle;  

• Lab consists of two well thermally insulated rooms: indoor room and outdoor room. In both 
rooms, temperature and humidity can be controlled accurately to achieve the required 
environment, as per different standards, thru refrigeration units, humidifiers and electric 
heaters; 

• The accuracy of temperature control for dry and wet bulb temperature is 0.01 °C; 
• In the indoor room there is a thermal insulated code tester where outlet air dry bulb, wet bulb 

and volume are measured;  
• Thermocouple sensors with accuracy of 0.1 °C are used for measuring surface temperatures at 

various points; 
• Information gathered during the test are monitored on a computer screen, using a data 

acquisition screen; 

 

The table below shows the parameters that are shown on the monitor  
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Table 30 A3: Typical parameters shown on a testing lab monitoring screen 

Test Screen Display  
Inlet DB 
Inlet WB 
Inlet Enthalpy 
Outlet DB 
Outlet WB 
Outlet Enthalpy 
Enthalpy Differential 
Specific Density 
Air velocity 
Air volume 
Standard air volume 
Atmospheric pressure 
Differential pressure 
Heat Loss 
Total capacity 
Capacity ratio 
EER 
EER ratio 
COMPRESSOR  
FM surface temperature 
high pressure 
low pressure 
Super-heat 
Sub-cooling 
ADDITIVE TEMP. 
Accumulator outlet temp 
Outlet air temperature 
Evaporator coil sensor temp 
Compressor inlet 
O/D Motor surface 
OUTDOOR UNIT  
Inlet DB 
Inlet WB 
POWER  
Voltage  
Current 
Wattage 
Power Factor 
Frequency 
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Annex 4: Other Research Programs 
 

Research at High Ambient Temperature 

The dedicated research on the performance of refrigerants at High Ambient Temperatures (HAT) 
was driven by the need to find low-GWP alternative refrigerants that have no or lower capacity 
and efficiency degradation than the commercial HFCs that are replacing HCFCs in the HAT 
countries.  The need to meet higher Minimum Efficiency Performance Standards (MEPS) while 
phasing out the current production of HCFC-based units was a challenge facing both the local 
industry in the HAT countries and the global exporters to those markets. 

Three research programs were announced and completed in the time period between 2013 and 
2016.  While the three programs had a common goal in testing the refrigerant alternatives at 
temperatures higher than the standard T1 testing conditions, they were distinct in their 
protocols, approach, and the entity who was behind the project. 

The PRAHA program mentioned in Chapter 1 is a Multilateral Fund financed project to test 
custom-built prototypes in four equipment categories that built by manufacturers located in 
HAT countries and testing them all at one independent lab.  The results were compared to base 
units running with HCFC-22 and R-410A refrigerants. 

The AREP (Alternative Refrigerant Evaluation Program) is an industry association program by the 
Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) to test various categories of 
equipment, by various manufacturers, at their own labs by either dropping in the refrigerant or 
“soft” optimizing the unit. 

The Oak Ridge National Laboratory (ORNL) program by the United States Department of Energy 
(DoE) tested two similar capacity standard units running with HCFC-22 and R-410A and soft 
optimizing them for the various alternative refrigerants.  All tests were carried on at ORNL labs. 

In the next sections of this chapter is a resume of the test results for the three programs and a 
comparison of these results. 
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PRAHA program 

Six local Original Equipment Manufacturers (OEMs) built 14 prototypes running with five 
refrigerant alternatives and shipped 9 other “base units’ operating with HCFC or HFC for direct 
comparison purposes. Testing was done at 35, 46, and 50 °C ambient temperatures with an 
“endurance” test at 55 °C ambient to ensure no tripping for two hours when units are run at 
that temperature.  The indoor conditions will be kept the same for all tests; dry bulb 
temperature of 27 ⁰C and a relative humidity of 50 % as per AHRI test procedures for T1 
conditions (35 ⁰C), and 29 ⁰C and 50% for T3 (46 ⁰C and 50 ⁰C) conditions. A memorandum of 
understanding (MOU) was signed with AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigerating 
Institute) for exchanging experience on the testing methodology benefiting of AHRI relevant 
research project known as AREP. 

The project compares the following refrigerants: R-290, HFC-32, R-444B (herein referred to as 
L-20), R-447A (L-41), and DR-3 to HCFC-22 or R-410A.  Prototypes operating with R-290, R-444B, 
and DR-3 are compared with HCFC-22 as they portray similar characteristics to HCFC-22, while 
HFC-32, and R-447A are compared with R-410A.   

All the prototypes in every category were built to have the same cooling capacity and fit in the 
same box dimensions as their respective base units, and they were all required to meet the 
minimum energy efficiency (EER) of 7 at 46 °C.  Tests were performed at an independent 
reputable lab for result consistency; Intertek was selected through competitive bidding. 
Verification for repeatability was performed to ensure that results are within the acceptable 
accuracy levels. 

Table 31 A4 - Results for PRAHA-I program 
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AREP Program 

The Alternative Refrigerant Evaluation Program (AREP) by the Air Conditioning, Heating, and 
Refrigeration Institute (AHRI) tested several refrigerants either as a drop-or in soft optimized 
units built and tested at various manufacturers who are members of AHRI (AREP 2014). Testing 
was done in two phases for several applications including refrigeration and at various 
temperatures.  

Table 32 A4 - Results for the AREP program 
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ORNL Program 

The Oak Ridge National Laboratory (ORNL) program consisted of testing alternatives of HCFC-
22 and R-410A in two units of the same capacity (Abdelaziz, et al 2015).  Testing was done at 
the ORNL labs at various temperatures.  Table below shows the criteria and a comparison of 
the result. 

Table 33 A4 - Results for the ORNL program  
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