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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الرابع والثمانوناالجتمــــــاع 
 2019 ديسمبر/كانون األول 20إلى  16مونتريال، من 

  
 
 

 التي لديها متطلبات إبالغ محددة المشروعاتتقارير عن 

 
تقارير محددة  إعداد المشاريع واألنشطة التي ُطلبيتعلق ب مافي التي أثيرت للمسائلهذه الوثيقة متابعة تمثل  .1

 االجتماعات السابقة.في  بشأنها

 تنظيم الوثيقة 
 
منخفضة  بدائللل إيضاحية (مثل مشاريع .اريعالمشأنواع مختلفة من  حولهذه الوثيقة تقارير إلزامية  تتضمن .2

خطط إدارة إزالة المواد والتخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون، واالحترار العالمي،  القدرة على إحداث
(على سبيل المثال، االستخدام المؤقت  لالهيدروكلوروفلوروكربونية) التي تتناول مجموعة واسعة من المسائ

، ونتائج منخفضة عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي، وتغيير الوكالة المنفذة، ومستويات تنفيذ تلتكنولوجيا
  )، والتي ال يُطلب تمويل بشأنها.اإليضاحية المشاريع

النهج الصارم  ذات، تتبع األمانة محددةالمشاريع التي لديها متطلبات إبالغ  حولاستعراض كل تقرير  لدى .3
كل تقرير وصف موجز للمشروع/الخلفية،  يتضمنذلك،  بناًء على طلب تمويلها.التي يُ  المشاريع باستعراض قيامها عند

 .وتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذيةتعليقات األمانة؛ و النتائج؛/وتقدم سير العمل

، تمت المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددةببير من التقارير المتعلقة أنه بالنسبة لعدد ك تشير األمانة .4
المضي  في هذه الحاالت للجنة التنفيذيةحيث يمكن ؛ مشاكلفيها أي أو أنه ال توجد  معالجة جميع القضايا بشكل مرٍض 

ومع  في االجتماع. منفردقدماً في اعتماد جميع التوصيات المرتبطة بهذه التقارير دون الحاجة إلى النظر فيها بشكل 
وفي هذه الحالة سيتم النظر فيها  ،ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في طلب مزيد من التوضيح بشأن أي من هذه التقارير

بما فيها توفير مزيد من الوقت لمناقشة بنود جدول األعمال األخرى،  جنة التنفيذيةلل وستتيح هذه الطريقة. منفردبشكل 
 .بمسائل السياساتتلك المتعلقة 
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 التاليين. والمرفقين ، نظمت األمانة هذه الوثيقة في القسمينبناء على ذلك .5

سياسات أو  بشأنهاتوجد والتي ال المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة يتضمن تقارير عن   القسم األول: 
بشأنها بناًء على توصيات األمانة دون مزيد من  قرارتكاليف معلقة أو قضايا أخرى قد ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ 

ً ، منفردرير وارد في هذا القسم بشكل سيقدم تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية كل تقو )."شموليةالمناقشة ("موافقة   مشفوعا
 .الذي اعتمدته اللجنة بالمقرر

  لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية بشكل المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة يتضمن تقارير عن   :القسم الثاني
 منفرد    

 1بالصين تتعلقتكون من تقارير ي   -األول المرفق

 األوليةتطبيقات المواد واستخدامه في الصين  رابع كلوريد الكربون فيإنتاج  حول من دراسة يتكون  -الثاني المرفق
  2)2019 تشرين األول/أكتوبر 21في الدراسة األمانة  استلمت(    

 
إلى االجتماع  تم تقديمها المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددةالتقارير الخاصة قائمة ب األولالجدول  يورد .6

 الشمولية.للموافقة  ابه تي أُوصيال الرابع والثمانين

  ليةالشموللموافقة بها تي أُوصي الالمشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة تقارير عن الجدول األول: 

 الفقرات اسم المشروع البلد

  التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون مشاريع

 12-8 رحليمالتقرير الوالتخلص منها:  لألوزون المستنفدةنفايات المواد بشأن إدارة  تجريبي إيضاحيمشروع  البرازيل

 المعتمدة. المشاريعفي  على إحداث االحترار العالميذات القدرة العالية  تاالستخدام المؤقت للتكنولوجيا

 شركتينالتقرير عن حالة تحويل (المرحلة األولى):  خطة ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كوبا
FRIARC وIDA  

13-20 

 لشركاتاتقرير عن حالة تحويل (المرحلة الثانية):  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  لبنان
  الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواءالمستفيدة المتبقية في كل من قطاعي تصنيع 

21-29 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقارير المتعلقة بخطط إدارة 

تائج الدراسة نعن  ثحدّ مُ  تقرير نهائية (المرحلة األولى): خطة ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني البهاماجزر 
مي تكييف لتقييمها، ورصد وإجراء تعديل تحديثي لنظا التجريبيالستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع 

  الهواء. 

30-35 

لمؤقتة االستخدامات اتقرير عن  (المرحلة األولى) الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ادارة إزالة المواد  البرازيل
المرحلي  روالتقري ،U Tech النظمشركة ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في  تلتكنولوجيال

2018/2019 

36-58 

لمشاريع في قطاع حالة تنفيذ اتقرير عن (المرحلة الثانية):  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  البرازيل
ريد في قطاع التب .Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda شركةفي  هواء الغرفأجهزة تكييف تصنيع 

  .المساعدة الفنية مجال صغيرة ومتوسطة الحجم في منشآتوتغيير ثالث  الصناعي التجاري
 

59-68 

ت استهالك (المرحلة األولى): تقرير مرحلي عن اتجاها دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  غينيا االستوائية
ة وفي معالج، ن نظام الترخيص والحصص التشغيليةفي ضما وتقدم سير العمل، هيدروكلوروفلوروكربونال

  ونيبللي المساعدة على االمتثال والمساعدة المقدمة من برنامجتوصيات تقرير التحقق 
 

69-74 

ميع األنشطة تنفيذ ج(المرحلة األولى): تقرير مرحلي عن  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  هندوراس
  مكونات اليونيب بموجب

75-84 

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1الوثيقة  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2الوثيقة  2
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 الفقرات اسم المشروع البلد

األلواح  تصنيع تمنشآبشأن تقييم  تحديث(المرحلة الثانية):  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإ خطة الهند
  ثانيوريرغاوي البولوقائمة الشركات في قطاع تصنيع  بالحظرفيما يتعلق بااللتزام  الممتدة الرغوية

85-97 

   

 111-98  مرحليالتقرير ال :(المرحلة األولي) دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  ليبيا

 الخالية من للبدائل إيضاحيمشروع  :(المرحلة األولى) الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إزالة المواد إخطة  المالديف
د يفي مجال التبريد في قطاع مصاعلى إحداث االحترار العالمي  منخفضة القدرةالهيدروكلوروفلوروكربون 

 مرحليالتقرير ال :األسماك

112-121 

 136-122  مرحليالتقرير ال(المرحلة األولى):  :الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إزالة المواد إخطة  المكسيك

 140-137 نهائيال مرحليالتقرير ال(المرحلة األولى):  :دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  قطر

(المرحلة الثانية): تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ تحويل  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارةخطة  األوروغواي
  شركات الرغاوي

141-147 

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق على إحداث االحترار العالميذات قدرة منخفضة لبدائل  إيضاحيةمشاريع 

 قطاع لألوزون في مستنفدةولوجيات غير للتحول إلى تكنخيارات منخفضة التكلفة  بشأنمشروع إيضاحي  مصر
 صغار المستخدمين: التقرير النهائي لدىوريثان رغاوي البولي

148-160 
 )ُمرفق(تقرير 

منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير رغوة البنتان  تمشروع إيضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا المغرب
: التقرير في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجميوريثان لرغاوي البوقطاع تصنيع وزون في لأل مستنفدة
 النهائي

161-179 
 (تقرير ُمرفق)

المملكة العربية 
 السعودية

الهيدروفلوروأوليفين باستخدام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من التدريجي للتخلص إيضاحيمشروع 
 .في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة رغوي نفخكعامل 

180-183 

التي ترتفع فيها درجة حرارة تكييف الهواء في البلدان  قطاع بديلة فيال التبريدلغازات لترويج مشروع إيضاحي ل منطقة غرب آسيا:
  ): التقرير النهائيPRAHA-IIفي غرب آسيا (البيئة 

184-187 

المنخفضة على إحداث  القدرةذات البدائل  واستحداث ،واحتواءها ،غازات التبريدبشأن جودة  إيضاحيمشروع  عالمي
 مرحليال تقريرال): االحترار العالمي (مناطق شرق إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي

188-200 

 بروميد الميثيل

 203-201 إعفاءات االستخدامات الحرجة األرجنتين

 الُمنفذة الرئيسية تغيير الوكالة

 208-204 طلب تغيير الوكالة الُمنفذة الرئيسية :(المرحلة األولى) دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  السنغال

 211-209 طلبات تمديد األنشطة التمكينية

 
مقدمة لالجتماع ال إبالغ محددةالمشاريع التي لديها متطلبات بالتقارير المتعلقة ب الثاني قائمةالجدول  يدرج .7

 وتوضيحات موجزة للقضايا ذات الصلة. منفردوالثمانين للنظر فيها بشكل  الرابع

   فيها بصورة منفردةللنظرالمشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة : تقارير عن الثانيالجدول 

 القفرات القضية اسم المشروع البلد

 المعتمدة اريعاالحترار العالمي العالي في المشالقدرة على إحداث  عالية تاالستخدام المؤقت لتكنولوجيا
 دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  ترينيداد وتوباغو

المرحلة األولى): تقرير عن االستخدام المؤقت (
 قدرة على إحداث االحترار العالميال عالية تلتكنولوجيا

 نفحبسبب استخدام عامل  الشركةسحب مقترح 
 رغوي عالي القدرة على إحداث االحترار العالمي

212-217 

 التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإخطة  إندونيسيا
 تحول(المرحلة األولى): تقرير مرحلي وتقرير حالة عن 

وتحويل رغوة التبريد وتكييف الهواء  شركات
  يوريثانالبول

  

حالة التحويل، والسحب المقترح لبعض  حولتحديث 
 ، والتمديد المقترح للمرحلة األولىالشركات

218-241 
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 الشموليةبها للموافقة  موصىالقسم األول: تقارير عن المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة 
 

 نفايات المواد المستنفدة لألوزون مشاريع التخلص من
 

 )اليوئنديبي(لألوزون والتخلص منها (تقرير مرحلي)  المستنفدةبشأن إدارة نفايات المواد  إيضاحيالبرازيل: مشروع 

 الخلفية

 اإليضاحي التجريبيتنفيذ المشروع  حولالوكالة المنفذة المعينة، التقرير المرحلي  ا، بوصفهاليوئنديبي تقدم .8
  .3)3((ج)79/18وفقاً للمقرر بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل، 

 التقرير المرحلي

قطاع  إعادة التدوير فيمراكز  ه تم تزويدالتقرير المقدم إلى االجتماع الثاني إلى أنفي اليوئنديبي  اشارت  .9
مختبرية  تتجهيزا فضالً عنلتخزين الغازات المجمعة،  غازات التبريد ع وتخزين نفاياتيجمت تتيح بتجهيزاتالخدمات 

تدريب الموظفين على إجراءات والمختبرات في بعض المراكز  تجهيزاتتم االنتهاء من تركيب و .تإلجراء االختبارا
 ،والمعايير ،والسالمة المهنية ،والممارسات الجيدة المتعلقة باالختبارات، معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد

على  رافيا الغازغكروماتوتقنية  تجهيزاتتلقت  إعادة تدوير أخرىثالثة مراكز  عمالتدريب  وقد تم والتشريعات.
بعد ذلك إجراء حيث سيتم  2019مماثلة قبل نهاية عام  تجهيزاتمركز آخر تركيب  فيما يتوقع؛ هذه التجهيزات استخدام

 التدريب.

 منشأة تحرق، وضعال الختبار طرقهاء من األنشطة والبروتوكوالت الخاصة بالمتطلبات البيئية بعد االنت .10
اختبارات  تلألوزون وأجر المستنفدة) اللمسات األخيرة على تعديالت العملية الخاصة بحرق المواد Essencisالحرق (

 إشراف تحت)، 2019 تشرين األول/اختبار الحرق الرسمي (أكتوبر ت) وأكمل2019 أيلول/ما قبل الحرق (سبتمبر
 ،تشير النتائج األولية إلى االمتثال لمعايير االنبعاثات في الغالف الجويو .4شركة تكنولوجيا الصرف الصحي البيئي

سيسمح و ع البرازيلي.ظهر المزيد من االختبارات امتثالها لمستوى كفاءة التدمير الذي أوصى به التشريأن تُ  فيما يُتوقع
 بالحصول على إذن نهائي من شركة تكنولوجيا الصرف الصحي البيئي لتدمير المواد المستنفدة لألوزون. للمنشأةذلك 

لتدمير المواد المستنفدة لألوزون في الربع  ةمعتمد كمنشأة Essencis شركةمن المتوقع أن يصدر ترخيص التشغيل لو
  .2020األول من عام 

 األمانةتعليقات 

ً  التجريبي اإليضاحيالمشروع  سير العمل في أن أشارت األمانة إلى .11 بناًء على طلب للتوضيح، و. يمضي قُدما
وأن نموذج ، 2020بحلول منتصف عام  جاهزاً للعمل بشكل كامل مرفق التدمير اليئنديبي أنه يتعين أن يكون أفادت

يتم تقديم تقرير س كما المستنفدة لألوزون في البرازيل سوف يكتمل.األعمال المقترح لإلدارة المستدامة لنفايات المواد 
ً تقييم يتضمناللجنة التنفيذية  إلى كامل عند االنتهاء من  منها إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص ا

  المشروع.

                                                      
مشاريع لديها مبيا باعتبارها اليوئنديبي تقديم تقارير مرحلية سنوية لمشاريع تجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في البرازيل وكولوالطلب إلى  3

  المشاريع.حتى اكتمال متطلبات إبالغ محددة 
وحدة األوزون  مثابةبالتي تعتبر أنشطة ملوثة؛ وهي  للمشاريعشركة تكنولوجيا الصرف الصحي البيئي: مؤسسة بيئية تراقب وتمنح التراخيص في الدولة  4

  الوطنية في البرازيل.
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  التوصية

ترغب اللجنة التنفيذية بأن تشير إلى التقرير المرحلي حول المشروع التجريبي اإليضاحي بشأن إدارة نفايات   .12
 UNEP / Ozl.Proالمواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل، المقدم من اليوئنديبي، الوارد في الوثيقة 

/ ExCom / 84/22. 

  

 مدةالمعت المشاريعفي  العالمي ت القدرة العالية على إحداث االحترارللتكنولوجيات ذااالستخدام المؤقت 

لشركتين اتقرير عن حالة تحويل  –كوبا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
FRIARC وIDA( )اليوئنديبي(  

 
 الخلفية

 
ً السابع والسبعين، طلب االجتماعقدمت حكومة كوبا في  .13 للموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من  ا

وهما (شركتي رغاوي البوليوريثان  تلقي رغمإلى أنه  منوهةً ، 5خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
Friarc وIDA فقد كانتا)، منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي(تقنية  تقنية النفخ بالمياه) مساعدة للتحويل إلى 

ً مزيج بشكل مؤقت تستخدمان القدرة  (تقنية عالية 227ea-الهيدروفلوروكربونو 365mfc-من الهيدروفلوروكربون ا
التي تم اختيارها في البداية لم تكن متوفرة ولم توفر أداء العزل  تاالحترار العالمي) ألن التكنولوجيا على إحداث

 المطلوب.

مواصلة مساعدة الحكومة في ضمان توفير  اليوئنديبيت اللجنة التنفيذية من النظر في هذه القضية، طلب لدى .14
المؤقتة في  تمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي وتقديم تقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا تتكنولوجيا

ة على إحداث االحترار أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدر المحددة تكل اجتماع حتى يتم إدخال التكنولوجيا
تكاليف رأس المال والتكاليف عن إلى جانب تحليل مفصل ، (ب))77/50(المقرر  بشكل كامل الشركتينتحويل والعالمي 

تحديث من الموردين  فضالً عن المشروع، إقرارعند  المحددةغير تلك  تالتشغيلية اإلضافية في حال استخدام تكنولوجيا
، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، في البلد على أساس المحددةالتكنولوجيات  توفرالمحرز نحو ضمان  التقدم بشأن

 (ب)).81/10تجاري (المقرر 

 تشرين/نوفمبرجانب التجارب األولية في  ه إلىأن اليوئنديبي ت(ب) أبلغ81/10(ب) و77/50لمقررين وفقاً ل .15
مجموعة ثانية من التجارب بمساعدة الشركتان  ، أجرتروفلوروأوليفينالمعتمد على الهيدالنظم  على 2018 الثاني

في  من تجربته بعد أربعة أشهر بسبب تدهور محفز النظام، لم تنجح التجارب الشركتينفي كلتا و المورد اإلقليمي.
المدرجة في المشروع واستكشاف إمكانية استخدام  الرغاويشراء وحدة حقن  الشركةقررت ، Friarc في حالةو النظام.
 للمشروع. المعتمدةعلى الماء، أي التكنولوجيا  المعتمدةالنظم 

من أجل معالجة تدهور النظام الناجم عن المحفز، يدرس المورد إمكانية توفير البوليول دون خلط المحفز   .16
ً مسبق عينات من النظم المعتمد ت اليوئنديبي كما طلب .غاويالر شركة، وإضافة المحفز فقط بمجرد إنتاج الرغوة في ا

فر فترات تسليم واألخرى في المنطقة التي ت شركات النظمعلى المياه من  المعتمدةعلى الهيدروفلوروأوليفين والنظم 
  أقصر، لكن العوامل السياسية الخارجية منعت بعض الموردين من تسويق منتجاتهم في كوبا.

  
 على إحداث االحترار العالمي. عالي القدرةالشركات في استخدام عامل نفخ  في غضون ذلك، تستمر  .17

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39الوثيقة:  5
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 تعليقات األمانة 

 
في كوبا لتأمين إمدادات عوامل نفخ  الشركتينلمواصلة مساعدة  اليوئنديبي تبذلها الجهود التيب نوهت األمانة .18

تدهور النظام بسبب  إلى أنه لم يتم اإلبالغ عن األمانةوإذ تشير  القدرة على إحداث االحترار العالمي. منخفضةالرغاوي 
الهيدروفلوروأوليفين  مشاريع(على سبيل المثال،  الهيدروفلوروأوليفين مركبات األخرى التي تختبر المشاريعفي  المحفز

ن هذه إلى أاليوئنديبي  تأشارفقد في المملكة العربية السعودية وتايالند)،  البوليوريثان قطاع رغاويالتجريبية في 
في  اإليضاحيويشير تقرير مشروع الهيدروفلوروأوليفين ، األخرى شركات النظمبل قِ  قد تم تحديدها من المشكلة

ً كولومبيا أيض ً حالي المستخدمة مركب األمين المعتمدة على المحفزاتإلى أن بعض  ا في الصناعة قد تتفاعل مع  ا
في بلدان أخرى، قد ال تكون وأطول).  تجمدتدهور تفاعل النظام (أوقات  ما من شأنه أن يسببالهيدروفلوروأوليفين، 

 في كوبا.المطلوب الوقت الالزم الستيراد واستخدام األنظمة قد يكون أقصر من الوقت  نظراً ألنهذه مشكلة 

ة، األساسي للتجهيزاتبشراء جهاز حقن جديد يرجع إلى األداء الضعيف  Friarc أن قرار شركةالتوضيح بتم  .19
تتصور ال  .على الهيدروفلوروأوليفين ت التي تعتمدحقن جديدة للعمل مع التكنولوجيا تجهيزاتبدالً من الحاجة إلى 

الخاصة أي حاجة لتمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اليوئنديبي وجود
 بشكل جيد.تسير  Friarc شراء وحدة الحقن الجديدة من قبل عملية )، حيث أن2021 كانون األول/(أي، ديسمبر بكوبا

على  منخفضة القدرةوالعمل مع موردي األنظمة المحتملين العتماد بدائل  الشركتينمساعدة  اليوئنديبي وستواصل
 إحداث االحترار العالمي.

  
 توصيةال
 

 ترغب اللجنة التنفيذية في: .20

 توالجهود المبذولة لتيسير توفير التكنولوجيا اليوئنديبي قدمتهبالتقرير الذي  تنوه، مع التقدير،أن   )أ(
، الممولة في إطار المرحلة IDو Friarc لشركتياالحترار العالمي  إحداث علىمنخفضة القدرة 

لكوبا، الوارد في الوثيقة  يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد إزالة إدارة  خطة األولى من
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛ و 

بديلة منخفضة  تمواصلة مساعدة حكومة كوبا في ضمان توفير تكنولوجيا اليوئنديبي الطلب إلى   )ب(
القدرة على إحداث االحترار العالمي وتقديم تقرير إلى االجتماع الخامس والثمانين عن حالة تحويل 

ً  المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) الشركتين  المحددةغير تلك  تبما في ذلك استخدام تكنولوجيا ،آنفا
تحديث من ب ، مشفوعةً تحليل مفصل لتكاليف رأس المال والتشغيل اإلضافيةوالمشروع،  إقرار لدى

، بما في ذلك المكونات المحددةالتكنولوجيات  توفير التقدم المحرز نحو ضمان حيالالموردين 
 المرتبطة بها، في البلد على أساس تجاري.

  
المستفيدة  الشركات تقرير عن حالة تحويل –لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 

 )اليوئنديبيتكييف الهواء) (وتصنيع أجهزة  الرغاوي تصنيعالمتبقية في كل من قطاعي 

  
 الخلفية 

ً مرحلي اً تقرير ،ة المنفذة المعينةالوكال ابصفتهو عن حكومة لبنان بالنيابة اليئنديبي، تقدم  .21 عن تنفيذ تحويالت  ا
ً  وتكييف الهواء، يتصنيع الرغاو قطاعيالشركات في   المحرز نحو ضمان التقدم بشأنتحديث من الموردين ب مشفوعا
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المرحلة الثانية  إطار، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، في البلد على أساس تجاري، في المحددةالتكنولوجيات  توفير
  .6(ب)83/14مقرر وفقاً للمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 التقرير المرحلي

التحويالت مما  أكملتا) قد Frigo Libanو Iceberg(تكييف الهواء أن شركتين في قطاع  اليوئنديبي تأبلغ .22
طن  1.54و 22-من الهيدروكلوروفلوروكربون األوزون استنفادقدرات  طن من 1.61أدى إلى التخلص التدريجي من 

) UNICأخرى ( لشركةبالنسبة  من المتوقع بينما ب141-وفلوروكربونكلوراألوزون من الهيدرو استنفادقدرات  من
زالت الشركتان في حين ما .2019 كانون األول/ديسمبر بحلول 32-إلى تقنية الهيدروفلوروكربون تحويلها تستكملأن 

، أو كغاز تبريد 32-الهيدروفلوروكربون انستستخدم اإذا كانت ما تدرسان) ICRو CGI Halawanyتان (المتبقي
ً التي تجري دراستها حالي R-454bو R-466Aخيارات أخرى مثل  عن كثب مع وحدة  الشركاتتعمل هذه حيث  ؛ا

  .2019األوزون الوطنية وستقوم باالختيار النهائي قبل نهاية عام 

النهائي للبدائل، سيتم االنتهاء من التحويالت بناًء على التمويل المنقح المعتمد  التحديدهذه التأخيرات في  رغم .23
التمويل  في إطارمراقبة التحويل الفعال من حيث التكلفة للقطاع بأكمله  واليوئنديبيتواصل حكومة لبنان  لتلك الشركات.

 متعدد األطراف.الأي تمويل متبٍق في نهاية التحويالت إلى الصندوق  إذ ستتم إعادةالمتفق عليه، و المعتمد الكلي

صغيرة ومتوسطة الحجم  منشأة أحد عشرفيما يتعلق بقطاع الرغاوي، الذي تضمن مساعدة تقنية لتحويل   .24
للعزل في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن استنفاد األوزون)  قدرات طن من 4.17طن متري ( 37.9باستخدام 

مركبات الهيدروفلوروأوليفين التأكيد على أن توافر  جددت اليوئنديبيسخانات المياه بالطاقة الشمسية والكهربائية،  إنتاج
ً ال يزال يمثل تحدي لذلك قررت وحدة األوزون الوطنية العمل عن كثب مع مورد أنظمة الرغاوي الستكشاف الخيارات  .ا

ً أيض وإنما فحسب داث االحترار العالمي، ليس فقط للشركات الصغيرةعلى إح منخفضة القدرةالممكنة للبدائل األخرى   ا
بعد التشاور مع مختلف موردي المواد الكيميائية، يجري و ).Prometalو SPECلشركتي تصنيع الرغاوي المتبقيتين (

  في السوق المحلية. توفيرهاالنظر في فورمات الميثيل و/أو الميثيل حيث يمكن 

، وسيتم إجراء تجارب الرغاوي قطاعخبير استشاري في  اختصاصاتكذلك أنه قد تم إعداد اليوئنديبي  تأفاد .25
 متاحة نتائج هذه التجارب وستكون ها.الضمان قبول البدائل وجدو المحددةفي الموقع في عدد قليل من الشركات 

 .والثمانينلالجتماع الخامس 

  
 تعليقات األمانة

سيصبح ساري المفعول في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى ض الحظر المفرو أشارت األمانة إلى أن  .26
، لليوئنديبيوفقًا و ، مما يؤكد أهمية إكمال هذه االختبارات والتجارب في الوقت المناسب.2020 كانون الثاني/يناير
تشعر بالقلق  الوطنية وحدة األوزون إذ كانتالتكلفة،  فيالدافع وراء االنتقال إلى دراسة فورمات الميثيل والميثيل  يكمن
عندما تصبح أنظمة الهيدروفلوروأوليفين  الصغيرة والمتوسطة للمنشآتتكون باهظة للغاية بالنسبة س أن التكاليفمن 

-في تأخير تنفيذ الحظر على الهيدروكلوروفلوروكربوناً تفكر الحكومة أيض احتمال بأنكان هناك  .مسبقة المزج متاحة
  .بسبب هذه التحديات المستمرة بدالً من بداية العام 2020ب حتى منتصف عام 141

لمساعدة شركات الرغاوي المتبقية الستكمال تحويالتها إلى اليوئنديبي  تبذلهاالجهود التي كذلك ب األمانة نوهت .27
ثيل) الختبار البديلين (فورمات الميثيل والميوضع اختصاصات البدائل غير المستنفدة لألوزون بما في ذلك االنتهاء من 

 .الخامس والثمانينكتمل قبل االجتماع تالمتوقع أن 

                                                      
لمي وتقديم تقرير إلى بديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العا تمة لبنان في ضمان توفير تكنولوجياالطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكو 6

ي ذلك الشركات الرغوية االجتماع الرابع والثمانين عن حالة تحويل الشركات المستفيدة المتبقية في كٍل من قطاعي تصنيع الرغاوي وتكييف الهواء، بما ف
ترار العالمي، مشفوعاً أصالً أو تطبيق تقنية أخرى منخفضة القدرة على إحداث االح المحددة تاع الحٍق إلى حين تطبيق التكنولوجياالصغيرة، في كل اجتم

  على أساس تجاري. ، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، في البلدالمحددةبتحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان توفير التكنولوجيات 
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) ال تزاالن تواجهان صعوبات ICRو CGI Halawanyأن الشركتين المتبقيتين ( إلى كذلك األمانة أشارت .28
استكمال  الشركتين عما إذا كان بمقدور اليوئنديبيوسألت  32-الهيدروفلوروكربون طوضواغ غازات تبريدفي استيراد 

ً ووفق .الثالث والثمانينعلى النحو المشار إليه في االجتماع  2020التحويالت بحلول نهاية عام  ، فإن الحكومة لليوئنديبي ا
 .2020، مما سيتيح استكمال التحويل في عام 2019بحلول نهاية عام  سيتم اختيار غاز تبريد بديل هواثقة من أن

  
 التوصية

  ترغب اللجنة التنفيذية: .29

وحكومة لبنان، الوارد في الوثيقة  اليوئنديبيالتقرير المقدم من أن تشير إلى ب  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في ،

ً الحترار العالمي ا منخفضة القدرة على إحداثبدائل  تأمين مواد  مثل ،وتكون متاحة تجاريا
 منخفضة تلتسهيل توفير التكنولوجيا واليوئنديبيجهود التي تبذلها الحكومة ، والالهيدروفلوروكربون

 إزالةالممولة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة  للشركاتعلى إحداث االحترار العالمي  القدرة
  ،والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في لبنان؛ 

منخفضة القدرة  تمواصلة مساعدة حكومة لبنان في تأمين توريد تكنولوجيا اليوئنديبي الطلب إلى  )ب(
على  وتقديم تقرير إلى االجتماع الخامس والثمانين عن نتائج اختبار على إحداث االحترار العالمي،

 SPEC( الرغاويالمستفيدة المتبقية لتصنيع  الشركاتبديلين في قطاع الرغاوي، وحالة تحويل 
 CGIالهواء ( مكيفات وشركات تصنيعالصغيرة؛  الرغاوي شركاتفي ذلك  بما )Prometalو

Halawany وICR،(  أصالً أو  المحددة تحتى يتم إدخال التكنولوجيا الحقفي كل اجتماع
 .أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل تاتكنولوجي

  
 7إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة طخطالتقارير المتعلقة ب

ي المحدث عن نتائج التقرير النهائ –جزر البهاما: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
ظامي تكييف ستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييمها، ورصد وإجراء تعديل تحديثي لنالالدراسة 

 )اليونيبلهواء) (ا
 

 الخلفية
 

طلب الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة  فيالثمانين، في اجتماعها  ،نظرت اللجنة التنفيذية  .30
إلى  ، االنتباهفي االستعراض الذي أجرته ،األمانة واسترعت إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما.

ألجهزة التي تستخدم تعديل تحديثي لإلجراء ، القابل لالشتعال، R-22a غاز التبريدالسالمة المرتبطة باستخدام  قضايا
من أجل هذا دراسة الستكشاف أفضل الخيارات المتاحة  ستجري اليونيب، وأبلغت أن 22-هيدروكلوروفلوروكربونال

تحديث لنتائج الدراسة الستكشاف أفضل  تقديم اليونيبن في ضوء ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية مو. التعديل التحديثي
 .8)83/16(ب) و80/62لتقييم ومراقبة وتعديل نظامي تكييف الهواء (المقرران  التجريبيالخيارات المتاحة للمشروع 

والثمانين، دراسة  الرابع، بعد التشاور مع وحدة األوزون الوطنية، إلى االجتماع اليونيب ت، قدموفقاً للمقررين .31
على  المعتمدةنظمة التكييف إلجراء تعديل تحديثي أل المتاحة تمفصلة عن خيارات التكنولوجيا نظرية

                                                      
ع، تم إدراجها في وثائق بالنسبة لتقارير خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالدول التي قدمت مقترح مشروع إلى هذا االجتما 7

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42مقترحات المشاريع المتعلقة: الوثائق (
  ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51و
  لم يتم تقديم التقرير في االجتماع الثاني والثمانين وال في االجتماع الثالث والثمانين. 8
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 يعتمدانجهازين على  إلجراء تعديل تحديثي التجريبيالمشروع  إقرارإلى  أشارتإذ  ،22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ،األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة في إطار 22-الهيدروكلوروفلوروكربون على

اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثمانين على قضايا السالمة المرتبطة باستخدام  من قبلتسليط الضوء  تم أنه فضالً عن
 النظريةالدراسة  أُجريت .22-ألجهزة التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربونل عند إجراء تعديل تحديثي ،R-22a غاز

، حيث لم تعد وحدتا التكييف 22-على الهيدروكلوروفلوروكربون التي تعتمد للتجهيزات التحديثيبدالً من التعديل 
بعض  إمكانية استخدامأشارت االستنتاجات الرئيسية للدراسة إلى و .متوفرتين إجراء تعديل تحديثي عليهماالمطلوب 

ً متاحة تجاريالعالية القدرة على إحداث االحترار العالمي وال غير القابلة لالشتع غازات التبريد  ، وR-407C: مثل( ا
R-427Aو ، R-422Dو ، R-438Aو ، R 453A ( غازات التبريد  وأن ؛إلجراء تعديالت تحديثية عليهاكخيارات

ً استخدام الحترار العالمي التي يمكنا منخفضة القدرة على إحداث على  المعتمدة تجهيزاتها أيضا
 غازات التبريد هذهمثل  تأمين ، وكانقابلة لالشتعالكانت  إلجراء تعديل تحديثي 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ً تحدي يمثل البلدالقدرة على إحداث االحترار العالمي في  منخفضة  .ا

 تبريد تجهيزات أيعلى  تحديثي أن حكومة جزر البهاما ال تقترح إجراء تعديل اليونيب تعالوةً على ذلك، أكد .32
على النحو المقترح أصالً في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  22-الهيدروكلوروفلوروكربون على تعتمد

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، في ضوء نتائج هذه الدراسة.

  
 تعليقات األمانة

 
 ومة ال تنوي إجراء أي تعديلإلى أن الحك اليونيب تبناًء على طلب توضيحي بشأن الخطوات التالية، أشار .33

واحتواء  ،تركيز الجهود على الممارسات الجيدة في مجال التبريد تواقترحالمشروع،  مكونات هذافي إطار  تحديثي
دورة أنظمة تكييف الهواء في نهاية  إجراء تعديل تحديثي علىبدالً من و، وإعادة تدويرها، واستردادها غازات التبريد،
 تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي. غازاتبوحدات تعتمد على  هاالاستبدحياتها، يمكن 

ً  تأبلغ  .34 جوانب السالمة  وبغية ضمان في جزر البهاما. R-22aلغاز  بيعأنه ال يوجد استيراد أو  اليونيب أيضا
قابلة لالشتعال، عقدت وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع اليونيدو (بصفتها  لغازات تبريدالمتعلقة باالستخدام المحتمل 

المتعاونة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) ورشة عمل حول االستخدام اآلمن المنفذة الوكالة 
ورات تدريبية أخرى من خالل وستنظم وحدة األوزون الوطنية د ؛2019بديلة لفنيي التبريد في أغسطس  لغازات تبريد

 المدارس المهنية.

  
  التوصية

 
 :بأنترغب اللجنة التنفيذية   .35

 :تشير إلى  )أ(

 حولعن حكومة جزر البهاما،  بالنيابة اليونيبمن  المقدم، النظريةالدراسة ب المتعلق التقرير )1(
على  المعتمدةأنظمة تكييف الهواء  إلجراء تعديل تحديثي على تخيارات التكنولوجيا

 المواد إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة  في إطار 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 وارد في الوثيقةالجزر البهاما، ية لالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

تكييف الهواء  من أنظمة نظامينل إجراء تحديث تعديليأن حكومة جزر البهاما قررت عدم  )2(
 تعتمد على الهيدروكربون؛ و تتكنولوجيا إلى 22-كلوروفلوروكربونالهيدروعلى  يعتمدان
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تقديم خطة عمل منقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  اليونيب الطلب إلى  )ب(
الذي تمت الموافقة عليه أصالً  التحديثي مكون التعديل مع التنويه إلى أنالهيدروكلوروفلوروكربونية، 

كجزء من المرحلة األولى لن يتم تنفيذه مع طلب شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  
مات المؤقتة تقرير عن االستخدا – خطة ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولىالبرازيل: 

رحلي ، والتقرير المU Techنولوجيات ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في شركة النظم لتكل
  )وحكومة ألمانيا ) (اليوئنديبي2018/2019

 الخلفية

الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الرابع  ابصفتهو عن حكومة البرازيل بالنيابة اليوئنديبي، تقدم  .36
التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة  9والثمانين

ً ، 10إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .11(ب)75/53 للمقرر وفقا

طة إدارة إزالة لمرحلة األولى من خلعلى تمديد تاريخ االنتهاء  ،في اجتماعها الثمانين ،وافقت اللجنة التنفيذية .37
أنه لن يطلب أي تمديد تفهم  ، على أساس2019 كانون األول/ديسمبر 31المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

 (ب)).80/12إضافي لتنفيذ المشروع (المقرر

 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

من  األوزون استنفادطن من قدرات  826.26أبلغت حكومة البرازيل عن استهالك قدره  .38
 االمتثال الستهالك خط أساس عن مستوىفي المائة  38 دونبنسبة ، 2018في عام الهيدروكلوروفلوروكربون 

بموجب تقرير تنفيذ  كما أبلغت الحكومة عن بيانات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون .لهيدروكلوروفلوروكربونا
 من البروتوكول. 7ها بموجب المادة الذي يتسق مع البيانات المبلغ عن 2018طري لعام البرنامج القُ 

طن من قدرات  55بمقدار  2018إلى عام  2017من عام  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونازداد استهالك  .39
الزيادة في االستهالك  وجاءت عدد كبير من شركات الرغاوي إلى تكنولوجيات بديلة. تحويل رغم، األوزون استنفاد
ً لتخزي الشركاتزيادة واردات  نتيجة مما  ،2020 كانون الثاني/يناير 1الواردات حيز التنفيذ في  حظر دخولل نها تحسبا

  في الوقت الحالي.المتدني للغاية ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون سعر انخفاض يزيد في

 التقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة الخامسة

 قانونيال طاراإل

لمواد المستنفدة لألوزون، با ذات الصلة الملوثة المشبوهةالحكومة الئحة لتعزيز الضوابط البيئية لألنشطة  أقرت .40
الالئحة التي تحدد  وحدثتالمبادئ التوجيهية واإلجراءات التنسيقية المتعلقة بحماية طبقة األوزون،  وقامت بتحديث

 بخصوصكما تواصل الحكومة دعم الرابطة البرازيلية للمعايير الفنية . 2021و 2018حصص االستيراد بين عامي 

                                                      
  اليوئنديبي. الموجه إلىمن وزارة البيئة في البرازيل  2019 تشرين األول/أكتوبر 2 في مؤرخحسب الخطاب ال 9

لخامس والسبعين بتكلفة ارحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع تم إقرار الشريحة الخامسة واألخيرة من الم 10
دوالر أمريكي  110,303تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  1,470,700دوالر أمريكي، تتألف من  2,035,094إجمالية قدرها 

  دوالر أمريكي للحكومة األلمانية. 45,000تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىأمريكي،  دوالر 409,091، وئنديبيلليو
لخامسة واألخيرة على اُطلب من حكومة البرازيل، واليوئنديبي، والحكومة األلمانية تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة  11

دروكلوروفلوروكربونية، المشروع، وتقارير التحقق حتى الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيأساس سنوي إلى حين االنتهاء من 
  .2018وتقرير إنجاز المشروع لالجتماع النهائي للجنة التنفيذية في 
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في  األمان مثل( قابلة لالشتعال غازات تبريدالتي تستخدم  التجهيزاتوصيانة  ،وتركيب لمعالجة،وضع معايير محددة 
 ).ت التبريدلغازا العكسيواإلنتاج ؛ المجزئة والمدمجة السكنية أنظمة التبريد؛ وتركيب أنظمة تكييف الهواء

 قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان

 )طن من قدرات استنفاد األوزون 71.79( البوليوريثان مستقلة في قطاع رغاوي شركة اثنتا عشرةتحويل 

األوزون من  استنفادطن من قدرات  76.74 إجمالي قدره شركة (باستهالك إحدى عشرةقامت  .41
الرغاوي الجلدية التكاملية و الممتدةالرغوية  األلواحتعمل في مجال تطبيقات  )ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

، فورمات المثيل وثالثالهيدروكربون،  امنه ثالث استخدمتحيث ( قبل فترة اإلبالغ الحالية اتحويالته بإكمال المرنة
 على الماء). المعتمدة تتكنولوجياال أخرىو ،كلوريد الميثيليناستخدمت  واحدة وشركةميثيل، ال منها وثالث

األوزون) من خطة إدارة إزالة المواد  استنفادطن من قدرات  Panisol  )3.0شركةانسحبت  .42
 الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنها لم تتمكن من الحصول على تصاريح السالمة بسبب موقع الشركة في منطقة حضرية.

من أجل االختبارات  اعتمادهدوالر أمريكي، تم  333,800من أصل  ،دوالر أمريكي 32,104 مبلغ تم صرفوقد 
 أثبتكالهما  إال أن وفورمات الميثيل.، على الهيدروفلوروأوليفين المعتمدة التكويناتعلى  التي تم إجراؤها والتجارب

دوالر أمريكي  301,695 المبلغ المتبقي البالغ إعادة وستتمبسبب موقع الشركة.  متهءوعدم مال جدواه االقتصاديةعدم 
 متعدد األطراف.الإلى الصندوق 

  
 )طن من قدرات استنفاد األوزون 1.89( مستخدم نهائي 380مع ما يقرب من  شركة نظم عشرة إحدىتحويل 

تحويالتها وطورت وأدخلت تركيبات منخفضة القدرة  شركة عشرة ىحدإمن أصل  شركات نظم، ثمانأكملت  .43
ً  حيث تخلصت، النهائية الرغاوي يمستخدم من 171على إحداث االحترار العالمي في  طن من  69.36من  تدريجيا

 .ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  األوزون استنفادقدرات 

 االحترار العالمي  ت عالية القدرة على إحداثاالستخدام المؤقت لتكنولوجيا

ا استخداماً مؤقتاً ت) قد طلبU-Techو Shimtek(شركتي نظم أن ، الثمانينفي الجلسة اليوئنديبي،  تأوضح .44
على إحداث االحترار العالمي، حيث  عالية القدرة النفخِ ذات عوامل  على الهيدروفلوروكربون المعتمدة البوليولألنظمة 

 على التزامٍ  شركتي النظمكال  توقد وقَّع بلد.التاحة بعد على نطاق تجاري في م لم تكن مركبات الهيدروفلوروكربون
ً بمجرد توفر مركبات الهيدروفلوروأوليفين تجاري بوقف االستخدام المؤقت لمزائج مركبات الهيدروفلوروكربون  ا

 األطراف. المتعددوتطوير النظم وتحسينها دون أي تكلفة إضافية للصندوق 

في  U Techو Shimtek تقديم المساعدة لشركةمواصلة من اليوئنديبي لبت اللجنة التنفيذية بناًء على ذلك، ط .45
حتى يتم إدخال  تسديدها، على أساس أن تكاليف التشغيل اإلضافية لن يتم المحددةالبديلة  التكنولوجياتتأمين 

وقد  أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل. المحددة تالتكنولوجيا
 المحددة تتطبيق التكنولوجيا حينالمؤقتة إلى  تتقريراً عن حالة استخدام التكنولوجيا تقدمأيضاً أن  اليوئنديبي إلىُطلب 

 تحديثٍ بالتوازي مع ، )80/121عالمي (المقرر أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار ال تأصالً أو تكنولوجيا
، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، في البلد المحددةالتكنولوجيات  توفرالتقدم المحرز نحو ضمان  بشأنمن الموردين 

اختارت  Shimtekأن شركة  اليوئنديبي ت، أبلغالثالثة والثمانينفي الجلسة و ).81/9(المقرر  على أساس تجاري
شركة باستخدام موارد  على الماء لتحل محل استخدام الهيدروفلوروأوليفين إلنتاج رغوة مرنة، المعتمدة تنولوجياالتك

 مركباتاستمرار ارتفاع أسعار وذلك بسبب  ،التكويناتإلجراء التعديالت الالزمة في  النظُم الخاصة
تستخدم مركبات  الشركة لم تعدو تزويد األنظمة بأسعار تنافسية. إتاحةالهيدروفلوروأوليفين في السوق، مما أدى إلى عدم 

  .كربونالهيدروفلورو
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ً للمقرر  .46 ً مؤقت أ134-تستخدم الهيدروفلوروكربون U Techأن  اليوئنديبي ت، أبلغ83/121وفقا  بدالً عن ا
ً ، الذي كان يستخدم سابق22-الهيدروكلوروفلوروكربون باختبار التركيبات  شركات النظمقوم ت .الرغوينظام الفي إنتاج  ا

) على مدى فترة ستة كغدوالر أمريكي/  22.00إلى العينات المستلمة بسعر  اً باستخدام الهيدروفلوروأوليفين (استناد
) الترتيبات النهائية لتوريد Honeywellوالمورد ( الشركةناقش تفي الوقت الحالي، و أشهر لتقييم استقرار المنتج.

ً من قبل المورد بأن خالل المناقشات  U Techحيث تم إبالغ كونات الكيميائية المرتبطة به؛ عامل النفخ والم شفهيا
بناًء على هذا السعر، ستزداد التكلفة و .كغدوالر أمريكي/ 19.75هيدروفلوروأوليفين سيكون حوالي للالسعر النهائي 

اإلبالغ  اليوئنديبي وستواصل .مجديةفي السوق غير في المائة، مما يجعل حصتها  33بنسبة البوليول النهائية ألنظمة 
 .U Tech شركة عن أي تقدم إضافي من

 قطاع خدمة التبريد

لتحسين احتواء  اإليضاحية المشاريعاستمرت األنشطة في قطاع خدمة التبريد في التركيز على تنفيذ  .47
  وأنشطة التوعية المفصلة في التقارير السابقة. األسواق المركزيةفي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

  
   المشاريع ورصد وحدة تنفيذ

دعم وحدة األوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد  تنفيذ ورصد المشاريعواصلت وحدة   .48
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 األموالصرف مستوى 

 ) من مبلغالمائةفي  86دوالر أمريكي ( 16,731,876 ، تم صرف مبلغ2019 تموز/من يوليو اً اعتبار .49
دوالر  571,072,4و لليوئنديبيدوالر أمريكي  305,659,12( 12للمرحلة األولى معتمددوالر أمريكي  19,417,866

 (الجدول الثالث).  2020دوالر أمريكي في عام  2,685,990وسيتم صرف الرصيد البالغ  ).لحكومة ألمانياأمريكي 

  المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل الثالث: التقريرالجدول 

 الوكالة
  المعتمدةاألموال 

 (بالدوالر األمريكي)
الرصيد (بالدوالر  األموال المصروفة

 (%) (بالدوالر األمريكي) األمريكي)
 2,667,652 83 12,659,305 15,326,957اليوئنديبي

 18,338 99 4,072,571 4,090,909 الحكومة األلمانية
 2,685,990 86 16,731,876 19,417,866 المجموع

 
 المرحلة األولى إكمال

 
وفقاً ، 2019 كانون األول/أن جميع األنشطة في إطار المرحلة األولى ستكتمل بحلول ديسمبر اليوئنديبي تأكد .50

 (ب).80/12لمقرر ل

  
 األمانةتعليقات 

 األنظمة

  :قرارالكيانين التاليين المشاركين في تنفيذ بروتوكول مونتريال بموجب  ، تم حلُّ 2019 نيسان/في أبريل .51

                                                      
غير  بشركةالمرتبط ق إلى الصندو ستتم إعادتها، دوالر أمريكي 448,13دعم الوكالة البالغة  تكاليف باإلضافة إلى، يدوالر أمريك 300,179باستثناء  12

  .مؤهلة
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لوضع مبادئ  1995اللجنة المشتركة بين الوزارات لحماية طبقة األوزون، التي أنشئت في عام   )أ(
 توجيهية وتنسيق األنشطة لحماية طبقة األوزون؛ و

من الهيئات الخاصة  2010الهيدروكلوروفلوروكربون، الذي أنشئ في عام بالفريق العامل المعني   )ب(
 والعامة للمساعدة في تنفيذ إجراءات حماية طبقة األوزون.

 تبناًء على طلب للتوضيح بشأن التأثير المحتمل على تنفيذ أنشطة التخلص التدريجي في البرازيل، أوضح .52
 ستضطلعالجديدة قررت أن وزارة البيئة، بمساعدة من الوزارات األخرى حسب االقتضاء، أن الحكومة  اليوئنديبي

ولن يكون هناك أي آثار سلبية على تنفيذ جميع ، كاملة عن جميع المسائل المتعلقة بحماية طبقة األوزونالمسؤولية بال
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.متعدد األطراف، بما في ذلك خطة إدارة الاألنشطة الممولة في إطار الصندوق 

 قطاع رغاوي البوليوريثان

 المحددة في مشاريع المجموعة المسائل

 الشركات النهائية الرغاوي شركاتفي قائمة  تدرجأن  اليوئنديبي إلىبعد تقديم التقرير المرحلي السابق، ُطلب  .53
ً من استهالك  والشركات كل عام،التي يتم تحديثها و ،في المرحلة األولى التي تتلقى المساعدة التي تتخلص تدريجيا

التي لم تكن  الشركات باإلضافة إلى متعدد األطراف،البدون مساعدة الصندوق ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 .ذي الصلة ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون  مناستهالكها ب مشفوعة ،مؤهلة للتمويل

للتحقق من أهلية عدد كبير من  واليوئنديبيبه حكومة البرازيل  اضطلعتالشامل الذي  بالعملنوهت األمانة  .54
تتمكن الحكومة من تقديم قائمة  ذلك، لمومع  الصغيرة والمتوسطة المدرجة في المرحلة األولى. الرغاويمنشآت إنتاج 

ضيق الوقت أيضاً. في البلد وبسبب  الرغاويإنتاج  شركاتنظراً للعدد الكبير من  في هذا االجتماع بالشركاتنهائية 
 تعد المالحظات التالية وثيقة الصلة:بناًء على المعلومات األولية المقدمة حتى اآلن، 

ً مستخدم 171أكمل   )أ( عدد كبير إضافي من فيما يعكف تحويالتهم؛  النهائية الرغاويمستخدمي من  ا
بحلول و شركات النظم.بمساعدة من  اتحويالتهتنفيذ للغاية على الصغيرة  الرغاويإنتاج  شركات

أن هذا الرقم ب التنويهإضافي على األقل (مع رغوة نهائية مستخدم  27، سيتم تحويل 2019نهاية عام 
 )؛رقد يتغي

ً  سيتم التخلص  )ب( من  ،ضئيل للغايةالستهالك االذات  الرغاوي،شركة إلنتاج  130 في التدريجي تقريبا
 ؛شركات النظم المقدمة من التكنولوجيةموارد ال بمساعدة، ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 األوزون استنفادطن من قدرات  1.62استهالك إجمالي قدره ذات شركة،  12حدد التقرير السابق   )ج(
متعدد األطراف، ولكن يبدو ال، والتي تم تمويلها من الصندوق ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن 

 على تأكيدالتم و تاريخ التأسيس، والملكية األجنبية).مثل بجميع متطلبات أهلية التمويل ( يأنها لم تف
 إلى الصندوق؛ ذي الصلةالتمويل  إعادة، سيتم اغير مؤهلة؛ لذ الشركاتأن هذه 

) عدم المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد Polisystem( النظم إحدى شركاتقررت    )د(
لهذا المشروع، والذي يقدر بمبلغ  المعتمدةرصيد األموال  وستتم إعادة .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ذوي الصلة النهائية الرغاويدوالر أمريكي، إلى الصندوق، ويمكن مساعدة مستخدمي  100,000
  ؛ وشركات النظم األخرىمن خالل  Polisystem شركةب

 والشركاتغير المؤهلة للحصول على التمويل  بالشركاتإلى أن التمويل المرتبط  اليوئنديبي تأشار  )ه(
لمرحلة األولى (بعد االكتمال المالي لإلى الصندوق عند  يُعادالتي لم تشارك في المرحلة األولى سوف 

المرحلة  إذ تشير إلى أن تقترح األمانة إعادة األرصدة في الجلسة السادسة والثمانين ).2020ديسمبر 
 والثمانين.وأن تقرير إنجاز المشروع سيقدم إلى االجتماع الخامس  األولى قد مددت بالفعل مرتين،
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ً  تأثناء تنفيذ الشريحة األخيرة من التمويل، قدم  .55 توقيع اتفاقيات طويلة  بنموذج تنفيذياً جديداً  اليوئنديبي نمطا
قد  االتفاقات طويلة األجل إلى أن ت اليوئنديبي، أشارالنمط التنفيذي هذاشرح  وفي إطار النظم. شركاتمع  األجل

لديه، من بين تلك المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد  ةالمفضل شركة النظم اختيار ةالنهائي الرغوة أتاحت لمستخدم
بتوقيع بيان  إنتاج الرغوةتقوم شركة حيث لتنفيذ عملية التحويل، و؛ التحويلالهيدروكلوروفلوروكربونية، للمساعدة في 

المطلوب  إنتاج الرغوة شركةبموجب عقود الخدمة السابقة، كان يتعين إدراج اسم و لنظم التي اختارتها.قبول مع شركة ا
، فيجب نقل موارد التحويل إلى عقد النظم شركةتغيير  الشركةقررت  وفي حالالنظم في العقد؛  شركةتحويلها من قبل 
ً تنفيذ العقد ويستغرق وقتمن  يبطئخدمة آخر، مما   .طويالً  ا

، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى ثالث سنوات، بطريقة تتسم بالمرونةاالتفاقيات طويلة األجل  تم إعداد .56
الممولين في إطار  الرغاوي النهائيةمستخدمي وسوف تسمح بمواصلة تنفيذ المشاريع مع نفس شركات النظم لدى 

 المرحلة الثانية.

  
 االنتهاء من المشروع وإعادة األرصدة

ً مع  .57  380تمويل لتحويل ما يقرب من تقديم أن اللجنة التنفيذية وافقت، في المرحلة األولى، على ب اإلحاطة علما
التي ال  بالشركاتالتمويل المرتبط  ه يتعين إعادةتحويلها بالكامل، شددت األمانة على أن قد ال يتم رغاوي نهائية شركة

في ختام المناقشات مع األمانة، و إلى الصندوق. ،تبين أنها غير مؤهلةأو التي  ،تقوم بالتحويل في إطار المرحلة األولى
المدرجة في المرحلة األولى سيتم توقيعها  الرغاوي شركات إنتاجالشراء لجميع  وأوامرأن جميع العقود  اليوئنديبي تأكد

النهائية المعلقة  دفعات، مما يجعل المشروع مكتمالً من الناحية التشغيلية على الرغم من بعض ال2019قبل نهاية عام 
تقريراً إلى االجتماع الخامس والثمانين عن العدد اإلجمالي  اليوئنديبي سترفعكما  .2020التي يتعين سدادها في عام 

المحولة بمواردها الخاصة،  الشركةفي إطار المرحلة األولى، بما في ذلك  تلقت المساعدةالتي  الرغاوي لشركات إنتاج
ً بيان وسيقدمُ ؛ ذي الصلة ب141-من الهيدروكلوروفلوروكربون واستهالكها ً مالي ا بإجمالي التمويل المصروف  ا
  .متعدد األطرافالإلى الصندوق  إعادتها الواجبواألرصدة 

  
 التوصية

  ترغب اللجنة التنفيذية بأن:  .58

 تشير إلى:  )أ(

تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  حول 2018التقرير المرحلي لعام  )1(
، والوارد في الوثيقة اليوئنديبي(المرحلة األولى) للبرازيل، المقدم من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2؛ 

لن تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Panisol شركةأن  )2(
دوالر أمريكي،  301,695البالغ  األموالرصيد  وستتم إعادة ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

أمريكي، إلى الصندوق دوالر  22,627 قدرها باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ
طة إدارة إزالة المواد متعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خال

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  Polisystemالنظم  شركةأن  )3(
إلى  Polisystem لشركةالمخصص  التمويلعاد يُ وس ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة إزالة المواد متعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة الالصندوق 
 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية
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مؤهلة  كانت غير النهائيةريثان والبولي وةرغ تبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج )4(
سوف تعاد إلى  الشركاتللتمويل أثناء تنفيذ المشروع، وأن األموال المخصصة لتلك 

إدارة إزالة المواد متعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة الالصندوق 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 مع حكومة البرازيل:بالتعاون ، إلى اليوئنديبي بأن تقومأن تطلب   )ب(

تنفيذ برنامج العمل المرتبط  حول، بالشراكة مع الحكومة األلمانية، تقديم تقرير نهائيب )1(
تى االنتهاء من ح بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛والثمانينتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس تقديم المشروع، و

 ، قائمة تتألف من:)1(أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) )2(

الصندوق المتعدد األطراف في  التي يساندها الرغوة النهائية إنتاجشركات كافة   .أ
ً منإطار المرحلة األولى،   مرفقةً باستهالكها المخفض تدريجيا

األساسية  تجهيزاتوال ،الفرعي وقطاعها ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 والتكنولوجيا المعتمدة؛

ً  الرغاوي شركات  .ب  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن  التي تخلصت تدريجيا
متعدد األطراف أو انسحبت من المرحلة األولى إلى جانب الق دون مساعدة الصندو

 ؛ذي الصلة استهالكها

متعدد األطراف الالتي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق  الرغاوي شركات  .ج
 ؛ وذي الصلة ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونها من استهالكو

 من قبلاإلضافية التي تم تحديدها على أنها مؤهلة للتمويل  الرغاوي شركات  .د
في إطار المرحلة األولى أو  التطرق لهاتم يمتعدد األطراف ولكن لم الالصندوق 

 ؛المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التي قررت  ركاتالشاألرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل   .ه
االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من الصندوق 

 متعدد األطراف؛ال

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )3(
 السادس والثمانين؛االجتماع  أقصاه في موعد

 إحداث على منخفضة القدرةاالستمرار في مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة  )4(
أي تكاليف ه لن يتم دفع أن تفهم ، على أساسU Techالنظم شركة االحترار العالمي إلى 

أخرى منخفضة  تلوجياأصالً أو تكنو المحددة تيتم إدخال التكنولوجيا إلى أنتشغيل إضافية 
وتقديم تقرير لكل اجتماع عن حالة تحويلها  القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل،

 القدرة أخرى منخفضة إدخال تكنولوجياتأصالً أو  ت المحددةالتكنولوجيا إدخال حينإلى 
ً  ،بالكامل على إحداث االحترار العالمي تحديث من الموردين حول التقدم المحرز ب مشفوعا

، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، على أساس تجاري المحددة التكنولوجيات رتوف ضمانل
 في البلد.
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حالة تنفيذ المشاريع في تقرير عن  – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانيةالبرازيل: 
. في قطاع التبريد Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaالهواء للغرف في شركة  كييفقطاع تصنيع أجهزة ت

، واليوئنديبي(اليونيدو،  التجاري الصناعي وتغيير ثالث منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال المساعدة الفنية
 ألمانيا وإيطاليا). وحكومتي

 
 الخلفية

 
 تكييفأجهزة ، أبلغت حكومة البرازيل واليونيدو اللجنة التنفيذية أن شركات الثاني والثمانينفي االجتماع   .59

لم تبدأ  الهيدروكلوروفلوروكربونية،الغرف الثالث المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  هواء
قبول السوق ولة لالشتعال، القاب غازات التبريداستخدام  حولبسبب عدم اليقين بشأن اللوائح  R-290تحويالتها إلى 

الخوف من ارتفاع أسعار وحدات التكييف المحولة، وعدم التوافر المحتمل لمكونات التكييف في و، غازات التبريد تلكل
) Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaتبريد تجارية واحدة ( شركةاللجنة أيضاً أن  كما تم إبالغ السوق.

، طلبت اللجنة التنفيذية من عليهوبناًء  لم توضح بعد ما إذا كانت ستشارك في المشروع. مدرجة في المرحلة الثانية،
عن حالة  الرابع والثمانينأن تقدم تقريراً في االجتماع  ،عند الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ،اليونيدو

 .)(ج)82/62تصنيع التبريد التجاري (المقرر  كةشرالغرف وفي هواء  أجهزة تكييففي قطاع تصنيع  المشاريعتنفيذ 

  
 التقرير المرحلي

 ما يلي:وفق  تقريرها اليونيدو قدمت(ج)، 82/62استجابة للمقرر  .60

 ،R-290 تخال تكنولوجيافيما يتعلق بإد تكييف هواء الغرف تصنيعشركات  مخاوفمن أجل معالجة   )أ(
ممثالً عن قطاع تكييف الهواء حول  60ورشة عمل ألكثر من  2019نظمت اليونيدو في مارس 

ورشة عمل ثانية  ومن المزمع عقد التبريد البديلة في أجهزة تكييف الهواء السكنية؛ غازاتاستخدام 
 .2019م ، في نهاية عابالفعل التي تم تحويلها التجهيزات باالعتماد علىلممثلي الشركات التي تعمل 

. 2020تتوقع اليونيدو أن تسهم هذه األنشطة في تسهيل التقدم في أنشطة التحويل الصناعي في عام و
جملة من عالوة على ذلك، ستقوم اليونيدو، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بإجراء دراسة للسوق تتناول، 

السوق، وتقييم تصور المستهلك، وتقييم معايير السالمة الحالية، وتكلفة المكونات  تقبلأمور، 
 ؛ وأيلول/سيتم االنتهاء من الدراسة في سبتمبرووتوافرها، والعقبات المحتملة. 

أنشطتها المتعلقة بتصنيع  وتوقفت Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda تم بيع شركة  )ب(
 0.93( متري مليون طن 17؛ لذلك، تم التخلص التدريجي من استهالك التبريد التجارية تجهيزات

منذ توفير هذه المعلومات، و .22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون) من  طن من قدرات
 ،مؤهلة للتمويلال 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالمعتمدة على التبريد التجاري  شركةحددت اليونيدو 

 Freeart Seralالمخصصة أصالً لشركة  األموال بتقديم التمويل لها من ،والتي يمكن تحويلها
Brasil Metalurgica Ltda. االجتماع السادسفي  اإلجراءاتتقرير نهائي عن هذه  وسيتم تقديم 

 .والثمانين

 المساعدة التقنية للتبريد التجاري مكونفي  الشركاتطلب المرونة في استبدال 
 

 للمنشآتمدرجة في مكون المساعدة التقنية في المرحلة الثانية  شركاتأبلغت اليونيدو األمانة أن ثالث   .61
أخرى مؤهلة للتمويل  شركاتالصغيرة والمتوسطة في قطاع التبريد التجاري لن تشارك في المشروع، وحددت ثالث 

 اً (استناد 22-ستهالك الهيدروكلوروفلوروكربونمعلومات عن المستوى المقدر ال الرابعالجدول  يورديمكن مساعدتها. 
باعتبارها السنة المرجعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2013إلى البيانات المبلغ عنها في عام 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية) من جانب الشركات الست.
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  الشركةب حس 22-: االستهالك المقدر لـلهيدروكلوروفلوروكربونالرابعالجدول 

 جديدةمنسحبة

 طن متري الشركة
قدرات استنفاد 
األوزون باألطنان

 طن متري الشركة
قدرات استنفاد 
 األوزون باألطنان

CMR Refrigeration0.660.04Refriac 1.220.07
Fermara 0.810.04Auden 0.740.04
Polifrio 0.590.03Ingecold 2.200.12

   
4.160.23 المجموع2.060.11 المجموع

 
التبريد مبلغ  معالجةدوالر أمريكي، وشملت حزمة  198,000الثالث  للشركات المعتمدبلغ إجمالي التمويل  .62

لكل منها، وحاالت الطوارئ مبلغ  أمريكي دوالر 10,000تدابير السالمة مبلغ ودوالر أمريكي لكل منها؛  50,000
 لكل منهما. أمريكي دوالر 6,000

  
 تعليقات األمانة

 
 تكييف هواء الغرف

الغرف في اختيار  هواء بالجهود التي تبذلها حكومة البرازيل واليونيدو لمساعدة شركات تكييف تنوه األمانة .63
بمجرد توفر الوثيقة النهائية، و .2020 أيلول/التي ستكتمل في سبتمبر يةدراسة السوقال والسيمالتحويلها،  تالتكنولوجيا

ً توصي األمانة بأن تقدم الحكومة واليونيدو  ونيدو مع األمانة.ستشاركها الي حالة اختيار التكنولوجيات  حول تقريراً مرحليا
ال ينبغي صرف أي تمويل على البنود  وأنه، والثمانينإلى االجتماع الخامس  الغرف هواء من جانب شركات تكييف

 .ت المحددةاستجابة الشركات بشأن التكنولوجيا أن تنظر اللجنة التنفيذية في حين المتعلقة بالتحويل إلى

  
 )الشركات وتغييرات Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaالتبريد التجاري (

مؤهلة للتمويل يمكن مساعدتها في التمويل الذي تم  شركة، حددت اليونيدو الثالث والثمانينمنذ االجتماع   .64
اقتراح  السادس والثمانينكما أشارت اليونيدو إلى أنها ستقدم إلى االجتماع . Freeart Seral Brasil شركةتخصيصه ل

ً  التي حددتها عن الشركةمفصل  مشروعٍ   طلب الشريحة التالية لتنظر فيه اللجنة التنفيذية.ب مرفقا

جاري، الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التبريد الت بالمنشآت ذي الصلةفيما يتعلق بعنصر المساعدة التقنية  .65
العمل واالجتماعات المنفذة في  ورشعيت للمشاركة في المدرجة في القائمة قد دُ  الشركاتأكدت اليونيدو أن جميع 

 Refrimateو JJ Instalações Comerciais، شرعت خمس شركات (مثل تاريخهحتى و نطاق المشروع.
 ،خطوط التجميع الخاصة بها ) في تحويلKitfrigorو KLIMA Refrigeração Ltdaو Chopeiras CCITTIو

جميع  اختارت، التي اختارت الهيدروفلوروأوليفين، Kitfrigor شركة باستثناءو وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
 .R-290 التحويل إلىالشركات 

الصغيرة والمتوسطة التي تم تضمينها في  المنشآتفي التقريرين المرحليين األخيرين، تم سحب أربعة من   .66
تقديم  لدىأخرى صغيرة ومتوسطة الحجم لم يتم تحديدها  بمنشآتفي مكون المساعدة الفنية، واستعيض عنها  األصل

 افادتهذه التغييرات،  بتوضيح بناًء على طلبٍ و المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
، 2014قد تم تحديدها من خالل مسح أجري في عام  22-وكربوناليونيدو أن الشركات التي تستخدم الهيدروكلوروفلور

 هي صغيرة ومتوسطة الحجم كمنشآتفقط؛ حيث أن هذه الشركات المصنفة  2019بدأ تنفيذ المشروع في عام  في حين
ألسباب مختلفة، بما في ذلك األزمات و أكثر عرضة للتغيرات االقتصادية والسياسية من الشركات الصناعية الكبرى.

 بيد أن منشآتالصغيرة والمتوسطة،  المنشآتأغلقت بعض  فقد تأثير كبير على اقتصاد البرازيل، كان لهاالمالية التي 
الخاص  22-نمط استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون وبالتالي عدلت ،وانتقلت إلى قطاعات السوق المختلفة نمت أخرى
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التي أغلقت أو لم تعد مهتمة بالمشروع، حددت اليونيدو  للشركاتعملية البحث عن بدائل محتملة  وفي إطار .بها
 ،تاريخ التأسيس مثلمتعدد األطراف (الالتبريد التجارية التي تفي بمعايير أهلية الصندوق  لتجهيزاتالشركات المصنعة 

 ).%100بنسبة  ملكية وطنيةو ،2007قبل عام  22-واستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

ر الجهود التي قدّ الصغيرة والمتوسطة تتطلب المرونة، وتُ  المنشآتالتي تتناول  المشاريعبأن األمانة  تدرك .67
ً بذلتها حكومة البرازيل واليونيدو لإلبالغ عن هذه التغييرات مقدم تقترح األمانة كما  كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ا

 .من التقارير المرحلية للشريحة كجزءٍ  اعدتهاالتي تتم مس الشركاتعن أي تغيير في  استمرار اإلبالغ المسبق

  
 توصية األمانة

 :بأنترغب اللجنة التنفيذية   .68

 تشير إلى:  )أ(

هواء حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف  حولالمقدم من اليونيدو،  ،التقرير )1(
 تصنيعفي قطاع  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda شركةوفي  الغرف،

(ج))، الوارد في الوثيقة 82/62التبريد التجاري (المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2؛ 

التبريد التجارية وانسحبت من  تجهيزاتصنع تُ  لم تعد Freeart Seral Brasil شركة أن )2(
ذي  اأن استهالكهو؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية الموالد إزالةالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

) من األوزون استنفادطن من قدرات  0.93طن متري ( 17.00البالغ  الصلة
متعدد القد تم التخلص منه دون مساعدة من الصندوق  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

حددت  في حالوأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق، إال  ؛األطراف
في إطار المرحلة  اتتم مساعدته لم ،إضافية مؤهلة للحصول على تمويل شركاتاليونيدو 

 والتي ،األولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
اللجنة أي إعادة تخصيص إلى  ه يتعين اإلبالغ عنيمكن إعادة تخصيص هذه األموال لها؛ وأن

  ؛السادس والثمانين في االجتماع بشأنهالتنفيذية للنظر 

 
طن  2.06، التي تستهلك Polifrioو Fermaraو CMR Refrigerationت أن شركا )3(

، قد 22-الهيدروكلوروفلوروكربون) من األوزون استنفادطن من قدرات  0.11متري (
ه انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن

 4.16، التي بلغ إجمالي استهالكها Ingecoldو Audenو Refriacالشركات  قد تم إدراج
 ،22-) من الهيدروكلوروفلوروكربوناألوزون استنفادطن من قدرات  0.23طن متري (

 متعدد األطراف؛ال لصندوقا منأي تكلفة إضافية  تكبد دونفي المرحلة الثانية، 

 CMR Refrigerationدوالر أمريكي من الشركات  198,000لموافقة على إعادة تخصيص مبلغ ا  )ب(
مبين في ال على النحو، Ingecoldو Audenو Refriacإلى الشركات  Polifrioو Fermaraو

 أعاله؛ و) 3(الفقرة الفرعية (أ)

عن حالة تنفيذ المشاريع في قطاع  والثمانيناليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس  الطلب إلى  )ج(
 .هواء الغرفتصنيع أجهزة تكييف 
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لي عن اتجاهات تقرير مرح – المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  االستوائية:غينيا 

الجة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، وتقدم سير العمل في ضمان نظام الترخيص والحصص التشغيلية، وفي مع
  ) (اليونيب)على االمتثال لليونيبتوصيات تقرير التحقق والمساعدة المقدمة من برنامج المساعدة 

  
 الخلفية

 مجمعتينالثالثة والرابعة  حتينالشريدمج جملة أمور، من ، والثمانينالتنفيذية في اجتماعها الثاني أقرت اللجنة   .69
أن  تفهم لغينيا االستوائية، على أساس من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

، الهيدروكلوروفلوروكربون ، تقريراً مرحلياً عن اتجاهات استهالك2019الحكومة ستقدم، في االجتماع الثاني في عام 
بما في ذلك  ،وتقدم سير العمل في ضمان نظام الترخيص والحصص التشغيلية، وفي معالجة توصيات تقرير التحقق

وحدة األوزون  من قِبلالهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها الحاجة إلى تحسين قدرات اإلبالغ عن بيانات المواد 
المساعدة لدعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  تقدمسوف أن اليونيب إلى  أشارت اللجنةكما  الوطنية.

عدة المقدمة الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب، وتقديم تقرير عن المسا
 )).2(و(ج)  )2((ب)82/73(المقرر 

ً للمقرر .70 المركبات ، أن استهالكها من اليونيب، أفادت حكومة غينيا االستوائية، من خالل ووفقا
)، وهو االوزون استنفادقدرات  طن من 1.20طن متري ( 21.86 بلغ 2018بحلول عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

) لذلك األوزون استنفادطن من قدرات  2.25طن متري ( 123.75 والبالغأقل من الحد األقصى المسموح به لالستهالك 
لتتوافق مع الحد األقصى  2020و 2019مراجعة الحصص السنوية لعامي  تكما تم .االتفاقيةالعام على النحو الوارد في 

طن من قدرات استنفاد  1.63( 2020) ومن قدرات استنفاد األوزونطن  2.25( 2019المسموح به لالستهالك لعام 
 ).األوزون

 تضمنت اإلجراءات المتخذة لمعالجة توصيات تقرير التحقق ما يلي: .71

 المعتمدة والتجهيزاتمن موظفي الجمارك على مراقبة وتحديد المواد المستنفدة لألوزون  22تدريب   )أ(
اثنين من المدربين على جمع البيانات وتحليلها وإعداد تدريب وعلى المواد المستنفدة لألوزون؛ 

 التقارير، وكذلك على رموز النظام المنسق؛

مطارات الدخول الرئيسية /في كل من موانئ العاملينلغازات التبريد لموظفي الجمارك  توفير معّرفاتٍ   )ب(
 األربعة في البلد؛

 ؛2019بحلول نهاية عام  كتمالهاحوسبة لنظام ترخيص االستيراد/التصدير المتوقع ال استحداث  )ج(

التي فريقيا إلمجموعة االقتصادية والنقدية لوسط ل الفرعية المنطقةمواصلة اإلنفاذ الصارم للوائح   )د(
 ؛الفرعيةتنسق إدارة المواد الخاضعة للرقابة في المنطقة 

، اليونيبمع عقد اجتماع رفيع المستوى مع وزير البيئة والمديريات العامة للجمارك والتجارة،    )ه(
 لضمان إنفاذ نظام ترخيص المواد المستنفدة لألوزون؛ و الجهتينلتعزيز التنسيق بين هاتين 

لمواد المستنفدة لباإلتجار غير المشروع المعلومات المتعلقة  توعوية تسلط الضوء علىأنشطة إجراء   )و(
تثال ألحكام نظام التخفيف من ذلك، مع عقد جلسات محددة للمستوردين لتشجيع االم يةلألوزون وكيف

لتكنولوجيات اوألعضاء البرلمان لتشجيع استخدام حوافز ، الحصص واستخدام البدائل الصديقة للبيئة
 البديلة.

 في هذه الفترة ما يلي: المساعدة على االمتثال لليونيب شملت المساعدة المقدمة من برنامج .72
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امة للجمارك والتجارة، للحصول على عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع وزير البيئة والمديريات الع  )أ(
لدعم تنفيذ خطة  وأنظمة الحصص تراخيص االستيراد والتصديرلالفعال  اإلنفاذدعمهم في ضمان 

الذي ، 3/2017 رقم إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولتشجيع إنفاذ األمر الوزاري
 ؛2020حصص االستيراد حتى عام يحدد 

للمساعدة في تعزيز أنظمة الترخيص  خبير متخصصزون الوطنية على تحديد وحدة األو مساعدة  )ب(
 فنيي التبريد وتكييف الهواء؛ والحصص، وفي إجراء برامج تدريبية لموظفي الجمارك و

شبكة  من خالل برنامج المساعدة على االمتثالتدريب وحدة األوزون الوطنية على استخدام أدوات   )ج(
المستنفدة لألوزون القادرة على إحداث االحترار العالمي؛ ونوع  المواد حساب، آلة مثلاإلنترنت (

 )؛ والمستندات اإللكترونية المتعلقة ببرنامج عمل األوزونغاز؟ وغيرها من ال

التجريبية، وورش مشاركة وحدة األوزون الوطنية وممثل الجمارك في وحدة األوزون الوطنية  تشجيع  )د(
 محددة لدولٍ مع الحوارات في المسائل المتعلقة بالحدود الموازية  عمل التوأمة الجمركية، بالتعاقب

 .2019من منطقة إفريقيا الناطقة بالفرنسية في أكتوبر 

  
 تعليقات األمانة 

لتجنب المزيد من التأخير في تنفيذ األنشطة  واليونيببالجهود التي تبذلها حكومة غينيا االستوائية  نوهت األمانة .73
معالجة  بشأنستؤدي األنشطة التي يجري تنفيذها و .الهيدروكلوروفلوروكربونيةلة المواد بموجب خطة إدارة إزا

كما  ،وأنظمة الحصص المعمول بهاتوصيات تقرير التحقق إلى زيادة تعزيز أنظمة منح تراخيص االستيراد والتصدير 
التزام الحكومة على مستوى عاٍل بإنفاذ في ضمان برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب المساعدة التي قدمها  ساهمت

 أنظمة الترخيص والحصص، وضمان امتثال البلد ألهداف بروتوكول مونتريال.

  
 التوصية

 متضمناا تقريراً مرحلياً مفصالً، تقدمقد  واليونيبحكومة غينيا االستوائية بأن تنوه بأن ترغب اللجنة التنفيذية   .74
ه قد نوأ ؛معموٍل بها ، يكفل وجود أنظمة ترخيص وحصص تشغيليةUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة 

ضمان اإلبالغ الفعال بخصوص ل على زيادة قدرة وحدة األوزون الوطنية لتوصيات تقرير التحقق مما يد تمت معالجة
ونيب للي االمتثال علىلمساعدة اوأن المساعدة المقدمة من برنامج  ورصدها؛ عن بيانات الهيدروكلوروفلوروكربون

  في دعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية. مستمرةٌ 

  
تقرير مرحلي عن تنفيذ جميع  – هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى

 )اليونيباألنشطة بموجب مكونات اليونيب) (
 

 الخلفية
 

) على الشريحة الشموليةقائمة مشاريع الموافقة  ضمن( في اجتماعها الحادي والثمانين وافقت اللجنة التنفيذية .75
الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، وخطة تنفيذ الشريحة 

 اس:على أس 2020-2018 للفترة الزمنيةالمقابلة 

وحكومة هندوراس بتكثيف الجهود لتنفيذ أنشطة التدريب لفنيي التبريد المرتبطين  اليونيب تقومأن   )أ(
 بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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المرتبطة  اليونيبتقريراً مرحلياً إلى كل اجتماع عن تنفيذ األنشطة بموجب مكونات  ستقدم اليونيبأن   )ب(
 في ذلك المصروفات بما الهيدروكلوروفلوروكربونية،بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

، حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التي تحققت
 والهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

للشرائح األولى والثانية والثالثة  اليونيبلمبلغ اإلجمالي لألموال المعتمدة لمكونات اأن أهداف صرف   )ج(
في  50 بلغتمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس 

في  100، و2019 آذار/مارس 31في المائة بحلول  80، و2018 أيلول/سبتمبر 30المائة بحلول 
في الشريحة الرابعة  لمكون اليونيبوأن أهداف الصرف  ،2019 كانون األول/ئة بحلول ديسمبرالما

 المصروفاتفي المائة من  50و، 2019 آذار/مارس 31بحلول  المصروفاتفي المائة من  20 بلغت
   .2019 كانون األول/بحلول ديسمبر

76.  ً ع والثمانين تقريراً مرحلياً ومالياً عن تنفيذ أنشطة إلى االجتماع الراب اليونيب تلطلب المذكور أعاله، قدمل وفقا
 في إطار المرحلة األولى.اليونيب 

  
 التقرير المرحلي

 :الثالث والثمانينتم تنفيذ األنشطة التالية منذ االجتماع  .77

التجهيزات و الهيدروكلوروفلوروكربونواردات من موظفي الجمارك على مراقبة  48تدريب   )أ(
 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونالمعتمدة على 

 التبريد وتكييف الهواءقطاع معيار المنافسة العمالية في هندوراس حول الممارسات الجيدة في  اعتماد  )ب(
مين حول تقييم كفاءة الفنيين المتقدمين للحصول على الشهادات في يِّ قَ توفير التدريب للمدربين والمُ و

ً مدرب عشر اثنياعتماد تم وقد  .التبريد وتكييف الهواءقطاع  وثالثة أعضاء من وحدة األوزون  ا
 الوطنية في كولومبيا؛ و

قطاع التبريد  من طالب 114و في قطاع التبريد وتكييف الهواء فني 134ورش عمل إضافية لتدريب   )ج(
 القابلة لالشتعال. غازات التبريدعلى ممارسات التبريد الجيدة والتعامل اآلمن مع وتكييف الهواء 

  

  

  األموال مستوى صرف

من إجمالي مبلغ  2019 أيلول/سبتمبر 30 حتى في المائة) 81دوالر أمريكي ( 141,301 مبلغ صرف تم .78
دوالر أمريكي  5,607 مبلغ صرف وتملليونيب، دوالر أمريكي من األموال المعتمدة للشرائح الثالث األولى  175,000

يبلغ لليونيب. دوالر أمريكي من األموال المعتمدة للشريحة الرابعة  50,000 قدره من إجمالي مبلغ في المائة) 11(
في المائة) بما  85دوالر أمريكي ( 149,253من الشرائح الثالثة األولى  والمدفوعة كسلفاألموال المصروفة  مجموع

، فيما يبلغ 13أوموجا) إلى هندوراس (ولكن لم يتم تسجيلها بعد في نظام اليونيبمن  المدفوعة كسلفةفي ذلك األموال 
موضح في الجدول ال على النحوفي المائة)  36دوالر أمريكي ( 18,107األموال المصروفة من الشريحة الرابعة  مقدار

 .الخامس

                                                      
  من قِبل اليونيب. ةمستخدمالبرمجيات تخطيط الموارد في المؤسسة  13
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  : التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراسالخامسالجدول 

 الشريحة
(بالدوالر ُمعتمدة

 األمريكي)
 نظام أوموجافي  المصروفات المسجلة

 الصرفمعدل 
 المستهدف (%)

الُسلف (بالدوالر 
 األمريكي)

المصروفات والُسلف 
كما في  (بالدوالر األمريكي)

25/4/20019
 25/4/2019من 
30/9/2019إلى 

 المجموع

75,00067,047067,0477,95274,999 األولى
50,00039,4129,48248,894048,894 الثانية
50,00012,06113,29925,360025,360 الثالثة

175,000118,52022,781141,3017,952149,253 المجموع الفرعي
818085(%) الصرفمعدل 

50,00005,6075,60712,50018,107 الرابعة
112036(%) الصرفمعدل 

 
 خطة التنفيذ للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديث

 :2020 أيار/إلى مايو 2019 تشرين الثاني/من نوفمبر الممتدة تم التخطيط لألنشطة التالية للفترة .79

واردات ، على مراقبة مركز دخول جمركي 31 يغطونتدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ، الذين   )أ(
 الهيدروكلوروفلوروكربون؛ على المعتمدة والتجهيزات الهيدروكلوروفلوروكربون

وضع اللمسات األخيرة على النظام اإللكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين   )ب(
 النهائيين، وتطوير وحدات التعلم عبر اإلنترنت؛

مراجعة المعايير الفنية، بما و نظام إصدار الشهادات لفنيي التبريد والترويج لتطبيقه؛ مواصلة صياغة  )ج(
القابلة لالشتعال؛ وتحديث مواد معلومات التوعية الفنية  الخاصة بالغازاتفي ذلك تدابير السالمة 

 والعامة؛

من مع بدائل من فنيي التبريد حول الممارسات الجيدة والتعامل اآل 100 تشملعمل تدريبية  ورش  )د(
 المواد المستنفدة لألوزون؛ و

لتقليل استهالك الكهرباء من خالل  غازات التبريدلتعزيز احتواء  ينالنهائي ينإنشاء برنامج للمستخدم  )ه(
 وتوفير التحديثات الفنية لمركز االسترداد وإعادة التدوير. الحد من التسرب وممارسات التبريد الجيدة،

  
 تعليقات األمانة 

 
ومع ذلك، لم تتقدم األنشطة  تدريب فنيي التبريد.ووضع خطة إلصدار الشهادات  بغيةكثيف الجهود استمر ت .80

إنشاء نظام و؛ مركز دخول جمركي 31، بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ على كان متوقعاً لهااألخرى كما 
إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين؛ ومراجعة المعايير الفنية، بما في ذلك تدابير السالمة 

دائرة الجمارك  نظراً ألنبرنامج التدريب الجمركي  ه قد تم تأجيلأن اليونيب تأوضحو القابلة لالشتعال. لغازات التبريد
سيبدأ التدريب الجمركي وقاعدة بيانات مراقبة المواد المستنفدة و هيكلها التنظيمي. صميمتكانت تمر بعملية إعادة 

خالل الربع الثاني من  يلبي المعاييرالمتوقع االنتهاء من النشاط الذي  إذ من، 2020 كانون الثاني/لألوزون في يناير
 .2020عام 

 31في المائة بحلول  80ث األولى (فيما يتعلق بالصرف، حققت هندوراس هدف الصرف للشرائح الثال .81
 وعزت ).2019 آذار/مارس 31في المائة بحلول  20لشريحة الرابعة (ا) لكنها لم تصل إلى هدف 2019 آذار/مارس

األمانة أن وحدة األوزون الوطنية  وأكدتذلك إلى عوامل خارجية خارجة عن سيطرة وحدة األوزون الوطنية،  اليونيب
، على 2019 كانون األول/(بدالً من ديسمبر 2020 آذار/بحلول مارس الصرففي المائة من  50نسبة ببلوغملتزمة 

 .2020 كانون األول/في المائة بحلول ديسمبر 100صرف نسبة ) و81/34النحو المتفق عليه في المقرر 
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 زيد من اإلجراءات،تم إحراز بعض التقدم ولكن ال تزال هناك التزامات تتطلب الم قد أنه تشير األمانة إلىوإذ  .82
، إال بعد االنتهاء من والثمانينفي االجتماع الخامس  تقديمها المزمععدم تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة،  فقد اقترحت

حيز  نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين ووضعتدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ؛ 
 ،في المائة للشرائح األولى 100تحقيق صرف بنسبة ودم ملموس في تنقيح المعايير التقنية؛ اإلبالغ عن تقو؛ التطبيق
 .قبل اليونيبمن  ةالرابع للشريحة في المائة 70 تحقيق صرف بنسبةوالثالثة و ،والثانية

سة في في حال عدم تقديم الشريحة الخاموعلى االقتراح المقدم من األمانة.  واليونيبوافقت حكومة هندوراس  .83
اإلبالغ عن التقدم المحرز حتى تقديم الشريحة  اليونيب تواصلسوف ف، 81/34لمقرر وفقاً ل، الخامسة والثمانينالجلسة 

 الخامسة.

  
 التوصية:

  :بأنترغب اللجنة التنفيذية   .84

في المرحلة األولى من خطة  اليونيبتنفيذ األنشطة داخل مكونات  حولالتقرير المرحلي شير إلى ت  )أ(
والوارد في  اليونيبمن  الذي تم تقديمهلهندوراس، لالهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد إزالةإدارة 
 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22 الوثيقة

الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد تشير إلى أنه ال يمكن تقديم   )ب(
 الشروط التالية: الهيدروكلوروفلوروكربونية إال عند استيفاء

نقطة دخول جمركية، على مراقبة  31 ونيغط نإكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ، الذي )1(
 الهيدروكلوروفلوروكربون؛ التجهيزات المعتمدة علىو الهيدروكلوروفلوروكربونواردات 

ق تحقيو إكمال النظام اإللكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين؛و
القابلة  لغازات التبريدتقدم كبير في مراجعة المعايير الفنية، بما في ذلك تدابير السالمة 

 لالشتعال؛ و

 اليونيبلمكونات  الموافق عليهافي المائة لمجموع األموال  100مستوى صرف قدره تحقيُق  )2(
ب اليوني لمكونفي المائة  70للشرائح األولى والثانية والثالثة؛ ومستوى صرف قدره 

 للشريحة الرابعة؛ و

حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من  ،اجتماع للجنة التنفيذية في كل اليونيب، أن تطلب إلى  )ج(
 تقرير مرحليٍ مواصلة تقديم  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  اليونيبتنفيذ جميع األنشطة بموجب مكونات  حول
 .ي سددتالت المصروفاتالهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك 

  
 األلواحتحديث بشأن تقييم منشآت تصنيع  – الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية

  وقائمة الشركات في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان الممتدة فيما يتعلق بااللتزام بالحظرِ  الرغوية

  
 الخلفية

 رغاوي البوليوريثان في المرحلة الثانيةبمنشآت قائمة 
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الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  لدىفي اجتماعها السابع والسبعين،  .85
الشرائح الثانية و ةفي طلب الشريح تدرجأن  اليوئنديبيالهيدروكلوروفلوروكربونية للهند، طلبت اللجنة التنفيذية من 

أن تتم مساعدتها  والتي من المقرر، تقديم المساعدة لها تتمالتي البوليوريثان رغاوي  بشركاتالمستقبلية قائمة محدثة 
 ب141-ونمتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية، بما في ذلك استهالك الهيدروكلوروفلوروكربالالصندوق  من قبل

عند  األساسية والتجهيزاتيتعين التخلص التدريجي منه، والتكلفة اإلضافية المقدرة للتحويل، والقطاع الفرعي،  الذي
، أثناء تنفيذ خطة قطاع تبين أنه إذاإلى كذلك اللجنة التنفيذية  أشارتكما  المقرر اعتمادها. تاالقتضاء، والتكنولوجيا

 دونَ  هي المؤهلة للتمويل الشركاتسيتم التخلص التدريجي منها في  التي الكمية إجماليأن  ،البوليوريثانرغاوي 
 سيتم تخفيض التمويلف ،منه التدريجي لتخلصا المقرر ب141-من الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري  3,166

 .14كغ/دوالر أمريكي 7.58المخفضة بمعدل  الكميةهذه  الحتسابللمرحلة الثانية  المخصص

كانون /يناير 1ب (141-منها للوقت المحدود المتبقي حتى تنفيذ الحظر على الهيدروكلوروفلوروكربونإدراكاً  .86
أن  اليوئنديبيحكومة الهند من خالل  منأن تطلب  والثمانين االجتماع الثانيفي قررت اللجنة التنفيذية  )،2020 الثاني

استهالكها، بما ب مشفوعة ،البوليوريثان رغاويفي قطاع  ةالعامل الشركاتبقائمة  الرابع والثمانينتقدم إلى االجتماع 
 .15معها اتفاقغير مؤهلة، وتلك التي تم توقيع مذكرات  أنها وجدمؤهلة، وتلك التي  ُوِجد أنهافي ذلك الشركات التي 

طن  3,197من شركات رغاوي البوليوريثان تستهلك  189وبناًء على ذلك، قدمت اليوئنديبي قائمة تتكون من  .87
بالفعل  شركة 113عت من بينها أهليتها، حيث وقَّ والتي تم التحقق من  ب،141-الهيدروكلوروفلوروكربون متري من

أي الماء، وفورمات الميثيل، العالمي (لتحويلها إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار  اتفاقعلى مذكرات 
 .2019 تشرين األول/أكتوبر 4والهيدروكربون، والهيدروفلوروأوليفين) اعتباراً من 

  األلواح الرغوية الممتدة شركات إنتاجتحديث على 

ذلك ، بما في يةالهيدروكلوروفلوروكربون الموادفرضت حكومة الهند حظراً على استخدام  . 88
المستخدمة  األلواح الشطيرية في الخلط مسبقةب، النقي والموجود في البوليوالت 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

شملت المرحلة الثانية من فقد . ومع ذلك، 2015 كانون الثاني/يناير 1من  اً صناعة الثالجات المنزلية اعتبار في
، والتي كانت الشطيريةأللواح اتصنيع شركات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل ثالث 

ً نيابة عن الحكومة، بال، لثاني والثمانيناليوئنديبي في االجتماع ا تقدم من الشريحة األولى.اً جزء حصول لل طلبا
ا تعالممتدة قد وقّ  الشطيريةأللواح ا تصنيع ين من شركاتتأن اثن وأفادتعلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية، 

كات أن الحكومة تقوم بتقييم ما إذا كانت هذه الشر اليوئنديبي تمع الحكومة. وفي ضوء ذلك، أوضح مذكرتي اتفاق
 .أم ال قد امتثلت للحظر

الثالث ، أن تقدم في االجتماع اليوئنديبيبناًء على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الهند، من خالل  .89
ً تحديث والثمانين مركبات قد التزمت بحظر  الممتدةإذا كانت شركات تصنيع األلواح الرغوية  ما بشأنالحكومة  لتقييم ا

حكومة الهند  حددت في حالمع اإلشارة إلى أنه  ،2015 كانون الثاني/يناير 1من اً اعتبار الهيدروكلوروفلوروكربون
 الشركةه مع هذ االتفاقمذكرة ال تمتثل للحظر المذكور، فسيتم إنهاء  الممتدة الرغاويتصنيع ألواح  إحدى شركاتأن 

ً إعادة أي تمويل يتم صرفه إلى المشروع، و أنه لن يتم إدراج أي إلى اللجنة  أشارتكما  .16)2((د)77/43 لمقررل وفقا
 .17في المرحلة الثانية حتى يتم تقييم أهليتها من قبل اللجنة التنفيذية الممتدةاأللواح الرغوية  لتصنيع شركة

                                                      
  (ب).77/43المقرر  14
  ).2(ب)(82/74المقرر  15
  ).1(ب)(82/74المقرر  16
  (ج).82/74المقرر  17
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ً  )1((ب)82/74مقرر وفقاً للأن التقييم ، الثالث والثمانين االجتماعفي  اليوئنديبي، تأبلغ  .90 ه وأن ما زال جاريا
قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من حكومة الهند، و بالحظر حالما يتم تحديدها. الشركاتحالة التزام  سيتم اإلبالغ عن

 .18الرابع والثمانين، تقديم التقييم في االجتماع اليوئنديبيمن خالل 

 اً.ا زال جاريإلى أن التقييم مالرابع والثمانين  االجتماعفي  اليوئنديبي أشارت .91

  
 تعليقات األمانة 

 المرحلة الثانية بشركات رغاوي البوليوريثان في إطار قائمة

الوقت المتاح محدود إلكمال عدد كبير من التحويالت المتبقية قبل الحظر المفروض على تشير األمانة إلى أن  .92
سوى  توقعتم تحديدها، لم  شركة 189من بين وأن ، 2020 الثانيكانون /يناير 1ب في 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

إلى عوامل  الشركات، فقد سألت األمانة اليوئنديبي عن التدابير المتخذة لتسريع تحويل هذه اتفاقشركة مذكرات  76
  نفخ منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي.

وطني؛ وأنه تم عقد العديد من  وجيتكنولمن قبل معهد  الشركاتحالياً مساعدة  تتمأوضحت اليوئنديبي أنه  .93
البديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، بما في ذلك التدريب العملي  التكنولوجياتورش العمل حول 

 االتفاقوإجراء التجارب على تطبيق تركيبات عامل نفخ البوليول على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتصف مذكرة 
، وتدابير السالمة المطلوبة، واإلنجازات الرئيسية لتسهيل المراقبة. ويتم إجراء عمليات تحقق عملية التحويل بوضوحٍ 

 ميدانية للموقع من قِبل جهة خارجية مستقلة لضمان التنفيذ المناسب في الوقت المناسب.

لقدرة على عالية ا على الهيدروفلوروكربون التي تعتمدفيما يتعلق باالستخدام المؤقت المحتمل للتركيبات  .94
أشارت فقد ، 2020 كانون الثاني/يناير 1إحداث االحترار العالمي من جانب الشركات التي لم يتم تحويلها بحلول 

األوزون، ووزارة البيئة والغابات  عمل ، وخليةالشركةالموقعة بين  االتفاقاليوئنديبي إلى أن األحكام الواردة في مذكرة 
قد وافقت على التحويل إلى بديل منخفض القدرة على إحداث االحترار العالمي،  كةالشرتؤكد على أن و ،وتغير المناخ

. ومن أجل الحد من مخاطر 2019ديسمبر/كانون األول  31ب بعد 141-وأنها لن تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون
إلى  2019 الثانيكانون /ب فقد أُرسلت تعليمات في يناير141-االتجار غير المشروع بالهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربونالسلطات الوطنية المختصة المخولة بإدارة نظام الترخيص، بشأن حظر 
غير المؤهلة و، المؤهلة الرغاويوتم إبالغ شركات النظم وشركات تصنيع  .2020يناير/كانون الثاني  1اعتباراً من 

ً  السواء،على   بالحظر القادم.، ، ومن خالل االجتماعاتخطيا

ر األمانة التدابير المتخذة من قبل اليوئنديبي لتسريع التحويالت وضمان االنتقال السلس إلى البدائل ذات قدِّ تُ  .95
 القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، ما من شأنه الحد من خطر االتجار غير المشروع

 ستخدام مؤقت لعوامل النفخ المعتمدة علىب. وفي حال وجود أي ا141-بالهيدروكلوروفلوروكربون
 إطار الهيدروفلوروكربون عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي من جانب الشركات التي تتلقى المساعدة في

المشروع، توصي األمانة بإبالغ اللجنة التنفيذية بذلك حتى يتم تطبيق التحويل إلى عامل نفخ منخفض القدرة على إحداث 
 ر العالمي بصورة كاملة.االحترا

 الممتدة إنتاج ألواح الرغاوي شركات حولتحديث 

الممتدة قد امتثلت للحظر المفروض على استخدام  ألواح الرغاويبخصوص تقييم ما إذا كانت شركات إنتاج  .96
والتي  2015ي يناير/كانون الثان 1الممتدة اعتباراً من  الشطيريةمركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في تصنيع األلواح 

تنطوي على تنسيق مجموعة من  العمليةلم تكتمل بعد، فقد جددت اليوئنديبي التأكيد على إجراء التقييم، مضيفةً أن 
ً لما تم  اإلجراءات التي تتبعها الوكاالت المتعددة المعنية، مما يجعل من الصعب تحديد مواعيد زمنية محددة. ووفقا

                                                      
  .83/21المقرر  18
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، وستتم إعادة األموال إلى الشركاتوالثمانين، لم يتم صرف أي مبالغ إضافية لهذه  االتفاق عليه في االجتماع الثاني
يناير/كانون الثاني  1قد خرقا أهداف التخلص التدريجي المحددة بتاريخ  ن المستمرينخطيالالمشروع في حال تبين أن 

2015. 

  
 التوصية:

  :بأنترغب اللجنة التنفيذية   .97

قطاع تصنيع رغاوي  العاملة في بالشركاتوالذي يتضمن قائمة  اليوئنديبيالتقرير المقدم من تشير إلى   )أ(
 للهند، الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالةالبوليوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 ً  وجد أنهاالتي  الشركاتب، بما في ذلك 141-من الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالكها ب مشفوعا
 التي تم توقيع مذكرات اتفاق معها؛ وكذلكغير مؤهلة، أنها  التي وجد مؤهلة، وتلك

 أن تطلب:  )ب(

على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة  طلب الحصول مع تُرفق أن اليوئنديبي إلى )1(
رغاوي البوليوريثان  بشركاتمحدّثة  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قائمةً 

حول االستخدام المؤقت للبدائل  بمعلومات مرفقةً  مساعدتها، والُمقررالتي تتم مساعدتها، 
، بما في ذلك تُقدم لها المساعدة شركةبل أي على إحداث االحترار العالمي من قِ عالية القدرة 

 مستوى االستهالك؛ و

 تقديَم تقييم نالخامس والثماني، بحلول االجتماع اليوئنديبيحكومة الهند، من خالل  إلى )2(
استخدام  ظرحقد التزمت ب الممتدةكانت شركات تصنيع األلواح الرغوية  إذا ما بشأن حكومي

ً  2015 كانون الثاني/يناير 1اعتباراً من  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون لمقرر ل وفقا
 (ب)و(ج).82/74

 تقرير مرحلي) (اليونيدو) –ليبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
 

 الخلفية
 

أشارت األطراف، في اجتماعها السابع والعشرين، إلى أن االستهالك السنوي للهيدروكلوروفلوروكربون البالغ  .98
، التي أبلغت 2014األوزون لعام  دطن من قدرات استنفا 122.4و، 2013االوزون لعام  استنفادطن من قدرات  144.0

األوزن لتلك المواد  دطن من قدرات استنفا 118.38عنها ليبيا، قد تجاوز الحد األقصى المسموح به في البلد والبالغ 
الخاضعة للرقابة لتلك السنوات، وأن ليبيا بالتالي غير ممتثلة لتدابير الرقابة على االستهالك بموجب بروتوكول المركبات 

معاودة االمتثال  بغية ضمانالهيدروكلوروفلوروكربونية. كما أشارت األطراف، مع التقدير، إلى تقديم ليبيا لخطة عمل 
يدروكلوروفلوروكربون بموجب البروتوكول والتي التزمت ليبيا بموجبها، على وجه التحديد، بتخفيض لتدابير ضبط اله

إلى ما ال يزيد  2014األوزون في عام  دطن من قدرات استنفا 122.4استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون من 
 عن:

 ؛2015طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  122.3  )أ(

 ؛2017و 2016ت استنفاد األوزون في عامي طن من قدرا 118.4  )ب(

 ؛2019و 2018طن من قدرات استنفاد األوزون في عامي  106.5  )ج(

 ؛ و2021و 2020طن من قدرات استنفاد األوزون في عامي  76.95  )د(
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 والسنوات الالحقة. 2022المستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال في عام   )ه(

ية على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبناء عليه، وافقت اللجنة التنفيذ .99
أهداف المراقبة تخدمت تسهيل تنفيذها لخطة العمل لمعاودة االمتثال. واسُ بغية في ليبيا في االجتماع الخامس والسبعين 

األولى من خطة إدارة إزالة المواد مونتريال للمرحلة  بروتوكول تنفيذ للرقابة على المقترحة في خطة العمل كأهداف
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليبيا.

التقرير المرحلي للشريحة األولى من المرحلة  والثمانين، إلىأشارت اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثاني  .100
ً للترخيص  أورداألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والذي  أن ليبيا كانت تطبُق نظاما

كان أقل من األهداف المحددة  2017والحصص لضبط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن استهالك عام 
، وافقت اللجنة على الشريحة الثانية واألخيرة وطلبت من الحكومة الليبية واليونيدو نفس االجتماعفي خطة العمل. وفي 

ر مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية وتقديم تقرير تحقق حول االستهالك كل عام حتى تقديم تقري
 ).82/75االنتهاء من المرحلة األولى (المقرر 

تنفيذ برنامج  حولالتقرير المرحلي  الرئيسية،بصفتها الوكالة المنفذة  عن حكومة ليبيا بالنيابة ،قدمت اليونيدو .101
العمل المرتبط بالشريحة الثانية واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (ج).82/75لمقرر وفقاً ل

 يةالهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك المركبات 

من المواد طن من قدرات استنفاد األوزون  76.75أبلغت حكومة ليبيا عن استهالك قدره  .102
هدف ضبط  عنطن من قدرات استنفاد األوزون  29.75 يقل، وهو مقدار 2018الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

بسبب  2014منذ عام  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونانخفض وقد االستهالك المحدد في خطة العمل لتلك السنة. 
من  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وال سيما من خالل نظام الترخيص والحصص، الذي حدَّ 

على غير المعتمدة  للتجهيزاتإلى البلد، ومن خالل اإلدخال التدريجي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواردات 
ً إلى الوضع األمني  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونيُعزى انخفاض . كما الهيدروكلوروفلوروكربون أيضا

 واالقتصادي في البلد.

 تقرير التحقق

ومع ذلك، من المستحيل  .الثاني والثمانين االجتماعالتقرير إلى  وُرفعَ  2018تم التحقق من االستهالك في عام  .103
تقرير التحقق حول االستهالك إلى  رفعلذلك، لم يتم  د.الوضع األمني في البل جراءالستهالك عن ا آخرإجراء تحقق 

  .الرابع والثمانين االجتماع

  

 التقرير المرحلي

ً بسببكان تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد  .104 الظروف السائدة خالل  بطيئا
غ بلِّ األشهر األخيرة. وقد بذلت وحدة األوزون الوطنية قصارى جهدها لمراقبة الواردات وجمعِ بيانات االستهالك. تُ 

وحدة األوزون الوطنية السلطات الجمركية والمستوردين بحصص االستيراد المقررة؛ حيث يتم رصد حصص االستيراد 
لمبذولة لجمع البيانات من جميع المناطق، إال أنه ال يمكن التحقق من االستهالك في كل ثالثة أشهر. ورغم الجهود ا

االضطالع بالمهام المنوطة  للبيئة إلىأمنية. وتسعى المكاتب اإلقليمية للهيئة العامة  مشاكلبعض المناطق نظراً لوجود 
 بها والبقاء على اتصال بالمكتب المركزي في طرابلس.
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تدريب موظفي الجمارك على ضبط  إجراءِ الحالي، تتحرى وحدة األوزون الوطنية جدوى وبالنظر إلى الوضع  .105
التبريد وتكييف الهواء  تجهيزات، وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

 بمساعدة وحدة األوزون الوطنية في تونس.

  مستوى صرف األموال

من  2019 تشرين األول/أكتوبر فيفي المائة)  68.2 ما يمثلدوالر أمريكي ( 661,459تم صرف مبلغ قدره  .106
موال األ  من؛ ومع ذلك، لم يتم صرف أيٍ 19لشريحة األولىل مخصصة دوالر أمريكي 970,417إجمالي مبلغ 

 دوالر أمريكي. 190,893مخصصة للشريحة الثانية والبالغة ال

  
 تعليقات األمانة 

 شركات رغاويشملت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل ثالث  .107
، إذ لم تعد الشركة نشطة. ولدى Alyem شركةالثاني والثمانين، تم إلغاء تحويل  االجتماعإلى السيكلوبنتان. وفي 

 التجهيزاتاليونيدو أنه قد تم تسليم  أفادتالمصنعة للشركتين األخريين،  للتجهيزاتاالستفسار عن الوضع الحالي 
وأنه يتم االحتفاظ بها في مكان آمن في انتظار تركيبها. في حين يتم االحتفاظ  مستفيدة منهما،واحدة  بشركةالخاصة 

لحالة األمنية، إجراء التركيب في مقر الشركة المصنعة. وال يمكن للمورد، نظراً ل بالشركة األخرىالخاصة  تجهيزاتبال
 وبدء التشغيل.

من  25تبريد وتكييف على ممارسات الخدمة الجيدة، و فني 50تضمنت خطة عمل الشريحة الثانية تدريب  .108
ومنع االتجار غير المشروع. وثمة خطط لتدريب  واردات الهيدروكلوروفلوروكربونموظفي الجمارك على مراقبة 

 المدربين في ألمانيا حالياً.

 الصادرةحصص االستيراد الوطنية  ه تم تحديدعند االستفسار عن حصة االستيراد الصادرة، أكدت اليونيدو أنو .109
، 2020لعام استنفاد األوزون  طن من قدرات 76.67و، 2019لعام  طن من قدرات استنفاد االوزون 105.65 بواقع

استنفاد األوزون بموجب بروتوكول  طن من قدرات 76.95 بواقعِ في المائة  35هدف التخفيض البالغ  دون وهي نسبة
 عام.المونتريال لذلك 

 31 تاريخ طلبت اليونيدو تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى .110
االنتهاء من  تاريخِ و ،التي يتعين تنفيذها المعلقةلوضع األمني في البلد، واألنشطة نظراً ل ،2021 كانون األول/ديسمبر

 .2019 كانون األول/ديسمبر 31 فيالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  
  التوصية

  ترغب اللجنة التنفيذية بأن:  .111

المواد  إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة تنفيذ  حولالتقرير المرحلي تشير إلى   )أ(
في ليبيا، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

 تاريخ في تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى أن تنظرَ   )ب(
 الوضع األمني الصعب في البالد، على أساس انطالقاً من إدراك ،2021 األولكانون /ديسمبر 31

                                                      
إلى الصندوق المتعدد  ؛ وتمت إعادة هذا المبلغAlyamدوالر أمريكي المتعلقة بإلغاء تحويل شركة  747,533تم تعديل شريحة التمويل بعد اقتطاع مبلغ  19

  األطراف.
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التقرير المرحلي ب مشفوعة، أنه سيتم تقديم مسودة اتفاقية منقحة بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية تفهم
 .السادس والثمانينتنفيذ برنامج العمل، وتقرير التحقق إلى االجتماع  حول

  
حي للبدائل يضااإلمشروع وال إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولىجزر المالديف: خطة 

قطاع مصايد  الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في
 )اليونيب واليوئنديبي() تقرير مرحلي – األسماك

  
 الخلفية

 الخالية منالثالث والثمانين، تقريراً عن المشروع اإليضاحي للبدائل  اجتماعهاقدمت اليوئنديبي، في  .112
الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك 

المواد  خطة إدارة إزالة في إطار تنفيذ ،20في االجتماع السادس والسبعين الذي تم إقرارهفي جزر المالديف، 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، والذي طلبت اللجنة التنفيذية، بناًء عليه، من اليوئنديبي إدراج تقرير عن حالة المشروع 

وفقاً اإليضاحي في كل تقرير مرحلي حول تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر المالديف 
 (ب).83/25(ب) و80/70قررين ملل

 التقرير المرحلي

ً المذكورة  للمقرراتاستجابة  .113 تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  تطور عن اليونيب تأبلغ ،آنفا
الذي أبلغت عنه جزر المالديف في عام  استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون حيث بلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

طن متري) وهو نفس االستهالك األقصى المسموح به للسنة  22استنفاد األوزون ( طن من قدرات 1.21 كمية 2018
 دونطن متري)  61.63استنفاد األوزون ( طن من قدرات 3.39 بواقعِ  بموجب االتفاقية المبرمة مع اللجنة التنفيذية

طن  83.63وزون، استنفاد األ طن من قدرات 4.6 أي( لهيدروكلوروفلوروكربونا االمتثال الستهالك خط أساس
  :2019 أيلول/إلى سبتمبر 2018 أيلول/األنشطة الرئيسية المنجزة بين سبتمبروشملت  متري).

من موظفي الجمارك واإلنفاذ على تنفيذ نظام ترخيص المواد المستنفدة لألوزون، ووضع  30تدريب   )أ(
قد شارك عشرة لدى مكتب الجمارك. ف لواردات الهيدروفلوروكربونرموز جمركية وقاعدة بيانات 

من موظفي الجمارك في تدريب إقليمي لمراقبة الحاويات لمنطقة جنوب آسيا، التي تضمنت جلسة 
بشأن اإلنفاذ البيئي واالتجار غير المشروع المتعلق ببروتوكول مونتريال نظمه مكتب األمم المتحدة 

حول سلسلة اإلمداد  المعني بالمخدرات والجريمة؛ وشارك اثنان من موظفي الجمارك في ورشة عمل
  للتبريد المستدام في جاكرتا، إندونيسيا؛ األخضر

 فيما يتعلق"تدريب المدربين" مناولة غازات التبريد على رخصة  تدريب فني خدمة 12 تلقى  )ب(
واليونيب؛ وتلقى مدرب رئيسي  بل معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريدالتطبيقات الصغيرة من قِ ب

، الصين على االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال في قطاع تكييف غواندزوتدريبه في 
 الغرف؛ وهواء 

حضر أصحاب المصلحة من قطاعات مصايد األسماك وكفاءة استخدام الطاقة، ومراكز التعليم   )ج(
والتدريب الفني والمهني، إلى جانب وحدة األوزون الوطنية، ورش عمل حول سياسة كفاءة استخدام 

خطط التآزر مع أنشطة  لبناء، وممارسة الخدمة الجيدة وتكييف الهواءالتبريد  تجهيزاتلطاقة في ا
 الهيدروكلوروفلوروكربونية المستمرة. إدارة إزالة المواد

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/40الوثيقة  20
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 ، تم إنجاز ما يلي:اليوئنديبيفيما يتعلق باألنشطة االستثمارية المنفذة من خالل   .114

تم توفير و؛ التقنيةفي كلية المالديف للفنون  واالستصالح ،وإعادة التدوير ،تم إنشاء مركز االسترداد  )أ(
 استردادتدريب الثنين من المدربين لتشغيل المركز، بدعم من أنشطة التوعية التي تشجع على 

 المواد المستنفدة لألوزون؛ و واستصالح

سماك الصناعية، التي باالشتراك مع شركة مصايد األ التجهيزاتتم تنفيذ مخطط حوافز استبدال   )ب(
قائمة بقدرات تبريد مختلفة  التحويل وحدة تكييف هواء تعمل على أساس تقنية 129اشترت ووزعت 

في المائة في فواتير  18-15حوالي ب انخفاض أدى إلى والذي للمستفيدين، R-32 غاز تبريد على
ً يتم حاليوالطاقة؛   .2020 تشرين األول/برإضافية يتوقع تثبيتها بحلول أكتو تجهيزاتشراء  ا

نطاق  R-448Aباستخدام  تم إجراء تعديل تحديثي عليهاثالث سفن  دخلت، 2019 أيلول/اعتباراً من سبتمبر .115
وسدادات ، مانعات التسربفي  . وكانت التحديات التقنية التي واجهت تعديل السفن تُعزى إلى المواد المستخدمةالخدمة
مشورة فنية من المورد، تم طلب مواد خاصة الستبدال هذه األجزاء، ومن  تقديم وبعد، ومضخة المياه القديمة. اإلحكام

ً حول كيفية حل هذه 2019 تشرين الثاني/المتوقع الحصول على النتائج بحلول نوفمبر . وستقدم اليوئنديبي تحديثا
 المشكالت الفنية بعد التغيير في المواد.

ً ال يزال غ R-448Aغاز  أن اليوئنديبي تذكر .116 لدى شركة مصايد األسماك  إال أنهفي البالد،  ير متاح تجاريا
إلجراء تعديل  شركة المالديف الصناعية لمصايد األسماك تخططو سفن الصيد. اتالصناعية مخزونات كافية الستخدام

تزال وال  انتظار توفر بدائل أخرى. في 2020في عام  R-448A غاز وحدة أخرى باستخدام ةعلى اثنتي عشرتحديثي 
ذات السمية المنخفضة  غازات التبريد( A1، المدرجة تحت التصنيف الجديدة غازات التبريدالستكشاف  النظريةدراسة ال

قدرة على (مع  R-448Aغازات  على إحداث االحترار العالمي أقل من منخفضة القدرة وهيوعدم القابلية لالشتعال) 
واليوئنديبي على آخر الحكومة  إطالعبسيقوم الخبير االستشاري و مستمرة، )،1.273إحداث االحترار العالمي مقدارها 

 لسفن الصيد. R-448A غاز غيرلم يتم العثور على بديل مناسب  ،حتى الوقت الراهنو نتائج هذه الدراسة. مستجدات

 التقرير المالي

في المائة للمرحلة األولى من  97عن معدل صرف تراكمي بلغ  2019 أيلول/سبتمبر في اليوئنديبي تأبلغ .117
 .السادسخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر المالديف، على النحو الموجز في الجدول 

لجزر التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجدول السادس: 
  المالديف (بالدوالر األمريكي)

 معدل الصرف (%) المجموع اليوئنديبي اليونيب الشريحة

  الشريحة األولى
 755,940 400,000 355,940  الموافق عليها

99% 
 749,264 393,324 355,940  المصروفة

  الثانيةالشريحة 
 193,400  20,000  173,400  الموافق عليها

100% 
 193,400 20,000  173,400  المصروفة

  الثالثةالشريحة 
   100,660  ال ينطبق  100,660  الموافق عليها

  100,660  ال ينطبق  100,660  المصروفة 100%

  الرابعةالشريحة 
   50,000  ال ينطبق  50,000  الموافق عليها

 25,000  ال ينطبق  25,000*  المصروفة 50%

  المجموع
  1,100,000 420,000  680,000  الموافق عليها

 1,068,324  413,324 655,000  المصروفة 90%
  لم يتم تسجيلها بعد في نظام أوموجا بناًء على سجالت نفقات وحدة األوزون الوطنية.* 
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 2020خطة عمل عام 

 .2020في عام  المزمع تنفيذهانشطة المتبقية األ موجز خطة عمليورد الجدول السابع  .118

  عمل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر المالديف الجدول السابع: خطة
  

 الميزانية (بالدوالر األمريكي) العام

 7,500 من الهيدروكلوروفلوروكربونالتخلص التدريجي  وإنفاذ سياسات
ً لخمسة عشر موظفالتدريب على إنفاذ القانون    على اللوائح الجديدة ا

 5,000 الهيدروكلوروفلوروكربون الستهالكتدريجي ال التخفيضخطة 

ً مشاركلخمسة عشر ممارسات الخدمة الجيدة  علىورشة تدريب المدربين    ا

ً مشارلعشرين  منتجعات السياحيةالداخل وعلى خدمة سفن الصيد  الذي تم إجراؤه تدريبال   كا

  عنصر االستثمار

 6,676 االستصالحالمطلوبة لمركز  التجهيزات المساعدةشراء 
 التمويل من الشريحة السابقة التجهيزاتومراقبة برنامج حوافز استبدال  التي تم شراؤهااستكمال تركيب مكيفات الهواء 

 7,500 تعزيز الوعي والتواصل

  حملة توعية

  وترجمة المواد المرجعية) ،والكتيبات ،والمنشورات ،أوراق اإلعالناتتوزيع المواد (

 5,000 تنسيق المشروعمراقبة وإدارة 

ومتطلبات الخدمة بعد عام  الهيدروكلوروفلوروكربون التخلص التدريجي من بشأن الفرق المتخصصةمناقشات 
2020

 

 0 إعداد تقرير إنجاز المشروع والتقرير المالي النهائي

  
 

 تعليقات األمانة 

في  2020لخدمة سفن الصيد بعد عام  22-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون استفسرت األمانة عن استمرار .119
 97.5بنسبة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون أن الحكومة قد التزمت بخفض مع اإلشارة إلى قطاع مصايد األسماك، 

تستخدم ال تزال معظم سفن الصيد الحالية  أنإلى  اليونيب وأشارت .2020في المائة من خط األساس بحلول عام 
المعتمدة على  التجهيزاتالطلب آخذ في التناقص بسبب حظر استيراد يبدو أن في حين ، 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 22-ستستخدم الحكومة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونو .2016في عام  الهيدروكلوروفلوروكربون المفروض
بحلول عام  ،والتزمت أنه لقطاع مصايد األسماك، 2025إلى عام  2021في المائة سنوياً من عام  2.5بنسبة  المقرون

خالية من  لتعمل على غازات تبريدمعظم سفن الصيد  إجراء تعديل تحديثي على سيتم، 2026
البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث  على استكشاف نطاق واسع. وتعكف الحكومة على الهيدروكلوروفلوروكربون

الصيد  سفن ومنشآتُ  كما ستستخدم يدروكلوروفلوروكربون.اله من مركباتاالحترار العالمي لتسهيل التخلص التام 
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي، مما سيساعد  ، غازات تبريد2020التي تم إنشاؤها عام ، الجديدة

 .2025عام بحلول البالد على تحقيق التخلص الكامل 

، دوالر أمريكي قد تم صرفه بالكامل 141,000البالغ  اإليضاحيللمشروع المعتمد أن التمويل  اليوئنديبي تأفاد .120
 .والثمانينتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس  ه سيتم تقديموأن

  
 التوصية

 بأن:ترغب اللجنة التنفيذية  .121
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الهيدروكلوروفلوروكربون  من للبدائل الخاليةالتقارير المرحلية عن المشروع اإليضاحي تشير إلى   )أ(
د األسماك وتنفيذ يلى إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في قطاع مصامنخفضة القدرة ع

من  ، المقدملمالديفلجرر االهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22والوارد في الوثيقة اليونيب 

تنفيذ المرحلة األولى من خطة  حولمواصلة تقديم التقرير المرحلي السنوي  اليونيب أن تطلب إلى  )ب(
لمرحلة األولى في إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر المالديف حتى االنتهاء من ا

للجنة االجتماع األول  أقصاه، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد 2020 كانون األول/ديسمبر 31
 ؛ و2021يذية في عام التنف

ً  أن تطلب إلى  )ج( إنجاز المشروعِ تقريراً عن  ،إلى االجتماع الخامس والثمانين تقديم، اليونيب أيضا
الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار  اإليضاحي للبدائل

 العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في جزر المالديف.

  
  )واليوئنديبينيدو تقرير مرحلي) (اليو –الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  إزالة الموادالمكسيك: خطة إدارة 

 
 الخلفية

 
 حولالمرحلي السنوي  رالتقري ،بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسيةو نيابة عن حكومة المكسيكقدمت اليونيدو، بال .122

، 21المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الخامسة واألخيرة من خطة إدارة إزالة 
 .22(أ)75/29لمقرر وفقاً ل

 الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

استنفاد  من قدراتطن  321.07 الهيدروكلوروفلوروكربون بلغ ها مناستهالك أنأبلغت حكومة المكسيك  .123
استنفاد األوزون  طن من قدرات 1,033.9 االستهالك المحدد بواقعِ  في المائة من 68، أي أقل بنسبة 2018عام لاألوزون 

البالغ  لهيدروكلوروفلوروكربونا استهالك خط أساس دونفي المائة  72في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، و العاملنفس 
زون. كما أبلغت الحكومة عن بيانات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب استنفاد األو طن من قدرات 1,148.8

 من البروتوكول. 7الذي يتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  2018طري لعام تقرير تنفيذ البرنامج القُ 

إلى أنشطة التخلص التدريجي في قطاعي  يعزى االتجاه المتناقص في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  .124
البوليوريثان وخدمات التبريد، وارتفاع أسعار مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون وتوافر بدائل ميسورة  رغاوي

التكلفة، والتخفيض التدريجي لحصص استيراد مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون، وانخفاض الطلب على التكييف في 
 ة، والتحول إلى مكيفات الهواء الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربونيالحرارة المحيط بسبب انخفاض درجات 2018

وتصنيع جهود إضافية في قطاعي خدمة  بذل عدم في حال ترى الحكومة أنهو مع المعايير الموضوعة. يتوافقبما 
القليلة المقبلة، حتى تصل عند مستويات مماثلة في السنوات  22-، فسيظل استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونالتبريد

 المركبة إلى نهاية عمرها االفتراضي. التجهيزات

                                                      
مس إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الخا تمت الموافقة على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة  21

دوالر  16,974لبالغة تكاليف دعم الوكالة ا باإلضافة إلىدوالر أمريكي  226,317دوالر أمريكي، تتكون من  1,449,982والسبعين بتكلفة إجمالية قدرها 
  دوالر أمريكي لليوئنديبي. 84,188دعم الوكالة البالغة تكاليف  باإلضافة إلىدوالر أمريكي  1,122,503أمريكي لليونيدو، و

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 الوارد في الملحق الثاني عشر من الوثيقةالبند  22
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 تنشطة في قطاع تصنيع األيروسوالاأل

125. Silimex )11.0  ب): اكتمل المشروع 141-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربونمن قدرات طن
 .2014 كانون األول/في ديسمبر

 البوليوريثان رغاوياألنشطة في قطاع تصنيع 

الهيدروكلوروفلوروكربون): تم  مركبات استنفاد األوزون من من قدراتطن  Mabe ،55.9التبريد المنزلي ( .126
 على الهيدروكربون. المعتمداالنتهاء من التحويل إلى عامل نفخ الرغوة 

)، ب141-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات fersa )7.3( التبريد التجاري .127
Frigopanel )6.4  من قدراتطن ،(استنفاد األوزون Metalfrio )9.2  اكتمل  استنفاد األوزون)): من قدراتطن

 على الهيدروكربون. المعتمدة تالتحويل إلى التكنولوجيا

إلى عدة بدائل البوليوريثان  رغاويل نهائي مستخدم 285و شركات نظمٍ : تم تحويل تسع النظم شركاتمشروع  .128
فورمات الميثيل، و، ومسبقة الخلطمركبات الهيدروكربون النقية  مثل( االحترار العالمي إحداث قدرة منخفضة علىذات 

 ومركبات الهيدروفلوروأوليفين). ،الماءوالميثيل، و

  المسحوبة بالضغطالبوليسترين  رغاوياألنشطة في قطاع 

دوالر أمريكي  1,293,558إعادة تخصيص مبلغ  ، وافقت اللجنة التنفيذية علىالتاسع والسبعينفي االجتماع  .129
البوليسترين المسحوبة  رغوةمؤهلتين في قطاع  شركتينلتحويل البوليوريثان  رغاويمن المدخرات من تنفيذ خطة قطاع 

 ب)142-من الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون  من قدراتطن  Plasticos Espumados )3.38( بالضغط
، ب))142-استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربونمن قدرات طن  Termofoam Valladolid )6.63و

ً حالي Termofoamتجري شركة و ب في البلد.142-والتخلص التدريجي التام من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون  ا
 كانون األول/ديسمبرفي  1234ze-الهيدروفلوروأوليفين تجارب في المصنع المحول وستنتهي عملية التحويل إلى

عدم المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد  Plasticos Espumadosقررت في حين  .2019
ً الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدمت بدالً من ذلك مزيج  الهيدروفلوروكربون. المعتمدة على مركباتالمن  ا

 األنشطة في قطاع خدمة التبريد

 تدريببالتوازي مع  2019 كانون األول/قطاع خدمة التبريد في ديسمبر سيتم االنتهاء من تنفيذ األنشطة في .130
 حضرهوتشمل النتائج التي تحققت حتى اآلن: التدريب على الممارسات الجيدة في مجال التبريد فنيٍ تقني.  145 آخر
 لتبريدغازات اوتوزيع معرفات  ،من موظفي الجمارك 82تدريب و مركز للتدريب؛ 11فني في  3,500مدرب و 38

توزيع ما يقرب من ونسخة من دليل التدريب لفنيي التبريد؛  4,000تطوير وتوزيع و نقطة دخول جمركية؛ 12على 
لتكييف الهواء وتطوير أو تحديث المعايير الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة  على الفنيين؛ خدمة أدوات مجموعة 300

 وتجهيزات ،)NOM-026( التحويلوتكييف الهواء بتقنية  )،NOM-021-ENER/SCFI EE( لنظام مكيفات النوافذ
 ).ENER-2010-023(تكييف الهواء 

 مستوى صرف األموال

مبلغ  من في المائة) 95(أمريكي  دوالر 17,077,105 مبلغ ، تم صرف2019 أيلول/من سبتمبر اً اعتبار .131
دوالر أمريكي  4,410,501و ،لليوئنديبيدوالر أمريكي  12,666,604( المعتمد دوالر أمريكي 18,066,211

لمرحلة األولى االكتمال المالي لدوالر أمريكي إلى الصندوق عند  989,106رصيد قدره  إعادة وستتم لليونيدو).
 ).الثامن(الجدول 
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: التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك الثامنالجدول 
  (بالدوالر األمريكي) 2019من سبتمبر/أيلول اعتباراً 

  الوكالة  العنصر
  المعتمدةاألموال 

 (بالدوالر األمريكي)

األرصدة  األموال المصروفة
(بالدوالر 

 األمريكي)**
(بالدوالر 
 األمريكي)

(%)  

  )Mabe( البوليوريثانرغوة 

  اليوئنديبي

2,428,987 2,424,875 99.8 4,112 
  (شركات النُظم) البوليوريثانرغوة 

بما في ذلك شركتين لرغوة البوليستيرين المسحوبة *
 بالضغط

11,225,029 10,241,729 91.2 983,300 

  )Metalfrío ،Fersa ،Ojeda( البوليوريثانرغوة 
  اليونيدو

2,046,110 2,046,086 100.0  24 
 Silimex( 520,916 520,894 100.0 22( األيروسوالت

 1,648  99.9 1,843,521 1,845,169 التبريدخدمات قطاع 
Total 18,066,211 17,077,105 94.5  989,106 

دوالر أمريكي  1,293,558لمشروع شركات النظم، في االجتماع التاسع والسبعين، وافقت اللجنة على إعادة تخصيص مبلغ  المعتمدمن إجمالي التمويل  *
  لتحويل شركتين لرغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط.

دوالر أمريكي من  22، وMabeدوالر أمريكي من مشروع  4,112 مبلغ إعادةدوالر أمريكي، تمت بالفعل  989,106من إجمالي الرصيد البالغ  **
قبل اليوئنديبي واليونيدو في االجتماعات السابقة. وستعيد اليونيدو  الصندوق مندوالر أمريكي من قطاع الخدمات إلى  1,104مشروع األيروسوالت، و

دوالر أمريكي من  983,300المتبقية ( األرصدة إعادة كما ستتمالبوليوريثان في االجتماع الخامس والثمانين،  رغاويدوالر أمريكي من مشروع  24
لشريحة لالمالي  االكتمالالبوليوريثان من قبل اليوئنديبي وأي رصيد من قطاع الخدمات من قبل اليونيدو) في االجتماع السابع والثمانين بعد  رغاويمشروع 

  األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
 

 تعليقات األمانة 

ً جميع واليوئنديبيحكومة المكسيك، بمساعدة اليونيدو  إلى أن ،مع التقدير ،األمانة تشير .132 ، قد أنجزت عمليا
أهداف خفض  ومتجاوزة بذلك ملبيةَ  المشاريع االستثمارية وأنشطة قطاع خدمات التبريد في إطار المرحلة األولى،

االنتهاء من تحويل ويعد . مصنعةشركة  300، بما في ذلك تحويل ما يقرب من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
إذ ، المعلقين ينالوحيد النشاطينفني  145  آخرلرغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط وتدريبُ  Termofoamشركة 

 .2019 كانون األول/من المتوقع أن يكتمل كالهما بحلول ديسمبر

البوليستيرين المسحوبة بالضغط، التزمت حكومة المكسيك بعدم  رغاوياع من أجل ضمان استدامة تحويل قط .133
أي  ، وتقييدِ 2020 كانون الثاني /يناير 1 من بدءاً  ب142-لهيدروكلوروفلوروكربونلإصدار أي حصص استيراد 

م في تصنيع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط من خالل نظا 22-لهيدروكلوروفلوروكربونلاستخدام محتمل 
 ).2((ج)79/38حصتها لالستيراد واالستهالك، على النحو الوارد في المقرر 

ً لتبسيط عملية اإلبالغ في هذه الحالة، حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى عملي .134  تقرير رفعَ ، تقترح األمانة ا
في إطار يراد وتعديل حصص االست ،ومشروع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط ،إكمال تدريب الفنيين حول

المزمع لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لشريحة طلب الالتقرير المرحلي القادم و
(ج)، سيتم تقديم تقرير إنجاز المشروع للمرحلة األولى في 82/33لمقرر وفقاً ل .السادس والثمانين االجتماعفي  تقديمها
 .2020 حزيران/يونيو 30 أقصاهموعد 

ً قائمة نهائية بالمستخدمين  اليوئنديبي ت(ب)، قدم82/33فيما يتعلق بالمقرر و .135  لرغاوي النهائيينأيضا
أن الرصيد غير  تفي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأكدالبوليوريثان 

المالي  االكتمالبعد  السابع والثمانين االجتماعاد إلى الصندوق في دوالر أمريكي سيع 983,300المستخدم المقدر بمبلغ 
 Plasticos بشركةيتوافق هذا الرصيد مع األموال المرتبطة  .2020 كانون األول/لمرحلة األولى في ديسمبرل

Espumados المواد  البوليستيرين المسحوبة بالضغط التي لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة لرغوة
دوالر أمريكي من تحويل  300,000 بقيمةتقدر  ومدخراتدوالر أمريكي)،  683,300الهيدروكلوروفلوروكربونية (

 .النهائية البوليوريثان رغاوي ومستخدمي النظمِ  شركات
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 التوصية

 : لتنوية إلى ما يليترغب اللجنة التنفيذية في ا  .136

 المواد إزالةعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  2019التقرير المرحلي لعام   )أ(
في الوثيقة  للمكسيك المقدم من اليونيدو، والوارد يةالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Plasticos Espumados شركةأن   )ب(
دوالر أمريكي ستُعاد  683,300البالغة و المعتمدةلهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال ا

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة لالمالي  االكتمالبعد  السابع والثمانينإلى الصندوق في االجتماع 
 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 البالغوالرصيد  ،الخامسة والثمانينيكي، في الجلسة دوالر أمر 24رصيد قدره ستُعيد اليونيدو   )ج(
، على اليوئنديبي واليونيدوده يعتمن قطاع الخدمات، س أي رصيد متبقٍ و ،دوالر أمريكي 300,000

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لالمالي  االكتمالعند  السابعة والثمانينالتوالي، في الجلسة 
 و الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

استكمال األنشطة المتبقية في إطار المرحلة  حولالتقرير األخير  ستقدمان واليونيدو اليوئنديبيأن   )د(
المواد األولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

أقصاه المشروع في المرحلة األولى في موعد تقرير إنجاز  انقدمتوس ،الهيدروكلوروفلوروكربونية
 (ج).82/33لمقرر وفقاً ل، 2020 حزيران/يونيو 30

  
التقرير المرحلي النهائي) (اليونيدو  –قطر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 

 واليونيب)
 

 الخلفية
 

التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ، مددت اللجنة الثاني والثمانين اجتماعهافي  .137
حكومة قطر  من تطلبو؛ 2019 تموز/إلى يوليو 2015 كانون الثاني/طر من ينايرالهيدروكلوروفلوروكربونية لق

 31 المتبقية بحلولاألرصدة  إلعادة؛ الرابع والثمانين االجتماعتقديم التقرير المرحلي النهائي في واليونيب واليونيدو 
 ).82/34(المقرر  2020؛ وتقديم تقرير إنجاز المشروع في االجتماع األول في عام 2019 كانون األول/ديسمبر

أنه يمكن للحكومة تقديم طلب المرحلة الثانية إلى  ،في اجتماعها الثاني والثمانين، اللجنة التنفيذيةكما أشارت  .138
أنه سيشمل  تفهم ، على أساسالثالث والثمانينة في االجتماع من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

 أو الثالث والثمانين االجتماع، لم يتم تقديم أي منها في ؛ ومع ذلك2018إلى  2017الك البلد لألعوام التحقق من استه
 .الرابع والثمانين االجتماع

  
 تعليقات األمانة 

تقديم التقرير المرحلي النهائي للمرحلة  لم يكن باإلمكان أنه إلى األمانة أشارتأثناء استعراض المشروع،  .139
 كانون األول/ديسمبر 31وقت إضافي، حتى لحاجة  ، وأن هناكفي وحدة األوزون الوطنية تغييٍر حاصلٍ األولى بسبب 

2020 ً  األولى.المرحلة  بموجباألنشطة رغم اكتمال  ، إلكمال المشروع ماليا
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 التوصية

 :بأنترغب اللجنة التنفيذية   .140

لدولة  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالةطلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة تشير إلى   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة  قطر الوارد

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ب(
مع ، على أساس استثنائي ،2020 كانون األول/ديسمبر 31كربونية لقطر حتى وفلوروالهيدروكلور

 ؛ والمشروع أنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ إلى اإلشارة

تقديم تقرير مرحلي نهائي وتقرير إنجاز المشروع إلى  واليونيب ،واليونيدو ،حكومة قطر الطلب إلى  )ج(
المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع السابع  كمالاإل، وضمان ع السابع والثمانيناالجتما

 والثمانين.

  
لمحرز في تنفيذ اتقرير عن التقدم  – خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانيةأوروغواي: 

 )اليوئنديبي) (تحويل شركات الرغاوي

 الخلفية 

  
نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين في طلب الحصول على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية  .141

. وتضمن الطلب تنفيذ مشروع للتخلص 23ألوروغوايلمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
منشأة صغيرة  21الرغاوي من خالل تحويل  ب المستخدم في تصنيع141-من الهيدروكلوروفلوروكربونالتدريجي 

الهيدروفلوروأوليفين. وقد أشارت اليوئنديبي إلى التحديات المستمرة المتمثلة في  تومتوسطة الحجم إلى تكنولوجيا
الهيدروفلوروأوليفين في المنطقة. وعند الموافقة على الشريحة، طلبت اللجنة من اليوئنديبي  إمداد مركباتالحصول على 

 البوليوريثان رغاويم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ تحويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوافر أنظمة تقدي
المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها إلى االجتماع الرابع والثمانين /الهيدروفلوروأوليفينمن 

 ).2((ب)82/76(المقرر 

  
 التقرير المرحلي

142.  ً -الرغاوي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون شركاتأن معظم ت اليوئنديبي المذكور أعاله، أفاد لمقررل وفقا
لم يتم إجراء أي تحويل  ذلك،؛ ومع تركيب المادةبناًء على سعر على الهيدروفلوروكربون  المعتمدةب واألنظمة 141

 ي تلك الشركات.االحترار العالمي ف القدرة على إحداث منخفض نفخٍ رغويإلى عامل 

، حيث تم تحديد رغاوي البوليوريثانعقدت وحدة األوزون الوطنية اجتماعات مع الموردين المحليين ألنظمة  .143
ً اقتصادي مجدٍ  الذي يعد غيرسوق الرغاوي الصغير في البالد  التالية: العقبات النظم الدولية لتوزيع هذه  لشركات ا

تقديمها للعمالء؛ والتكلفة  حيالوبالتالي يترددون  أنظمة الهيدروفلوروأوليفينبن ين المحلييالموزع معرفة وعدماألنظمة؛ 
 هيدروفلوروكربون.الو ب141-بأنظمة الهيدروكلوروفلوروكربونالعالية لمركبات الهيدروفلوروأوليفين مقارنة 

ً عقدت وحدة األوزون الوطنية أيضو ً اجتماعا على  تمدةالمععرضت األنظمة  النظم التي إحدى شركاتمع  ا

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/61الوثيقة  23
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واي، وسيتم توفير غورواألحيث تم تحديد الصيغة المناسبة للتطبيقات المستخدمة في  ،في المنطقة الهيدروفلوروأوليفين
 .2020هذه على أساس تجريبي بحلول عام  إمدادات أنظمة الهيدروفلوروأوليفين

  
 تعليقات األمانة 

 مركبات الصغيرة والمتوسطة في تحديد مصادر منشآتالالتحديات المستمرة التي تواجهها إلى  األمانة أشارت .144
لمساعدة حكومة  التي تبذلها اليوئنديبيللتحويالت، والجهود  المحددة تالتي تعد التكنولوجيا الهيدروفلوروأوليفين

 المنشآتذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي وتحويل  البوليوالتوروغواي لضمان توفير أنظمة األ
 الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 مركبات على ما إذا كان قد تم النظر في بدائل أخرى غير في معرض ردها ت اليوئنديبي،أبلغ  .145
قد التزمت بإجراء استثمارات إضافية لتحويل إنتاجها  األكبرالصغيرة والمتوسطة  المنشآتأن ، الهيدروفلوروأوليفين

على  المعتمدةالنظم على اختبار الصغيرة والمتوسطة المتبقية  المنشآت عكفت إلى السيكلوبنتان كعامل نفخ، في حين
 المياه لتطبيقات محددة.

 وستقدمان، الشركاتالت هذه يواصالن رصد تحوتوروغواي ساألوحكومة  أن اليوئنديبيتمت اإلشارة إلى  .146
ذات القدرة المنخفضة على إحداث  ونتائج اختبار البدائل األخرى مركبات الهيدروفلوروأوليفين توفرحالة  حولتقريراً 

ً  ملتزمةالحكومة  أن اليوئنديبي تأكيدها على وكررت .الثمانيناالحترار العالمي إلى االجتماع الخامس  بضمان  تماما
 وستبذلالصغيرة والمتوسطة،  المنشآت تستخدمه الذي ب141-من الهيدروكلوروفلوروكربونالتخلص التدريجي 

 .2020لضمان إتاحة البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في عام  اقصارى جهده

  
 التوصية

 : بأنترغب اللجنة التنفيذية   .147

وتوافر  رغاويال شركاتفي تنفيذ تحويل بشأن التقدم المحرز اليوئنديبي التقرير المقدم من تشير إلى   )أ(
في إطار  المرتبطة بها الممولة الهيدروفلوروأوليفين والمكوناتعلى  المعتمدةأنظمة البوليوريثان 

في  ألوروغواي، الواردليدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله
 ؛ و;UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

 ظمةأنفي تأمين إمدادات  وروغواياألمواصلة مساعدة حكومة  اليوئنديبي الطلب إلى  )ب(
الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة  التي تعتمد على البوليوريثانالهيدروفلوروأوليفين/وأنظمة 

وتقديم تقرير إلى االجتماع  الحترار العالمي،ا إحداث على منخفضة القدرة بها، أو بدائل أخرى
طة في قطاع صغيرة ومتوس شركة 21عن حالة تحويل  الحق،وفي كل اجتماع  ،الخامس والثمانين

أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على  المحددة تحتى يتم إدخال التكنولوجيا الرغاوي
 .بشكل كاملإحداث االحترار العالمي 
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 روكربونللبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لمركبات الهيدروكلوروفلو إيضاحيةمشاريع 

 المناطقودراسات الجدوى لتبريد 
 

ع خيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطا بشأنمشروع إيضاحي مصر: 
 اليوئنديبي)(التقرير النهائي) ( رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين

  
 الخلفية

لتطبيقات للغاية  صغار لمستخدمينالخيارات منخفضة التكلفة  بشأنتمت الموافقة على المشروع اإليضاحي   .148
 باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  000,295، بمبلغ 24السادس والسبعينفي مصر في االجتماع البوليوريثان  رغاوي

 رذاذاتكان من المتوقع أن يقوم المشروع بتطوير وحدة  .ليوئنديبيدوالر أمريكي ل 20,650تكاليف دعم الوكالة البالغة 
المتاحة في  الرذاذاتبتكلفة أقل من صغار المستخدمين  من قبل موقع المستخدمةفي ال السكبالرغاوي لتطبيقات 

لتطبيقات معينة من الرغوة التي سيكون من  مسبقة التعبئة البوليوريثان رغوةاستكشاف خيار أنظمة كذلك و السوق؛
الثالث  اجتماعهافي  نظرت اللجنة،و منخفضة التكلفة. رغوية، مع وحدات دى صغار المستخدمينالسهل استخدامها ل

تقديم التقرير النهائي  اليوئنديبي، من أخرى جملة أمورمن ، وطلبت ، في تقرير نهائي أولي للمشروعوالثمانين
 التجهيزاتتفاصيل مقارنة مواصفات سيتضمن إلى أنه  منوهة ،الرابع والثمانين االجتماع أقصاهللمشروع، في موعد 

األصلية مع مواصفات الوحدات منخفضة التكلفة المحسنة، وأداء الجهاز أثناء االختبار، بما في ذلك أنظمة الرغوة 
للمستخدمين والتوصيات المتعلقة بفائدتها بالنسبة  ،الجديدة التجهيزاتالمستخدمة أثناء االختبار، ونتائج استخدام 

 (ج))83/29للغاية (المقرر الصغار 

 اإليضاحيالنهائي للمشروع  مصر، التقريربالنيابة عن حكومة  اليوئنديبي، ت(ج)، قدم83/29 لمقرروفقاً ل .149
في مصر. البوليوريثان  غير المستنفدة لألوزون في قطاع رغاويالقائمة على المواد  التكنولوجيات المتعلق بتحسين

 التقرير النهائي مرفقاً بهذه الوثيقة. ويأتي

  
 ملخص التقرير النهائي

(أي تطوير  التجهيزات بتحديدجزأين: الجزء األول يتعلق  علىليتم تنفيذه  المشروع بتصميم اليوئنديبيقامت  .150
تحسين بالجزء الثاني  فيما يتعلق ، والمشتريات)،العروضمراجعة و، تقديم العروض، بالتجهيزاتالمواصفات الخاصة 

من الموردين،  مسبقة التعبئةقوم بتوريد األنظمة ت ظم التيشركة الن تحديد، والتي شملت مسبقة التعبئة الرغاويأنظمة 
ً ميداني النظامواختبار   .الرغاوي مستخدمي المحددة مع صغار التجهيزاتباستخدام  ا

صغار لدى  عادة المستخدمةالرغاوي الصغيرة والمتحركة  رذاذاتتضمن المشروع مواصفات مختلفة لتعديل  .151
تحقيق وفورات ب التي تكللتعملية تقديم العروض . ونتيجة لذلك، تم تصميم أجهزة أكثر بساطة من خالل المستخدمين

دوالر أمريكي بدالً  5,500بتكلفة  واحد بتقنية السكب في الموقعأساسي  رغوة رذاذ في التكاليف على النحو التالي:
دوالر أمريكي بدالً من  7,000بتكلفة  الموقعبتقنية السكب في رذاذ /أساسيوبخاخ دوالر أمريكي؛  10,000من 

-25,000من ريكي بدالً دوالر أم 20,000أساسي بتكلفة  جلدية تكامليةرغوة  ورذاذ ؛دوالر أمريكي 10,000
منخفضة  وآلة أخرى ،عالية الضغط آلة: الرغاويتم شراء ثالثة أنواع مختلفة من آالت و دوالر أمريكي. 30,000

 وتم اختبارها. ،الرغوية الجلدية التكاملية لشركات النظمخفضة الضغط وآلة أخرى من ،الضغط

ل فورمات الميثيل، والميثيالوباستخدام تركيبات الميثيل،  محددة نظمٍ  شركاتفي  التجهيزاتتم اختبار كل من  .152
أنه ال يمكن  تبينإيجابياً، فقد  كان للتجهيزاتاألداء اإلجمالي  أن ورغمأثناء االختبار، و المعتمدة على المياه.والمتوفرة 
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 تعملومع ذلك،  ؛للبوليول بالنسبةمن عامل النفخ  1:1المعدلة إال مع تركيبات قائمة على نسبة  التجهيزاتاستخدام 
 على الماء). المعتمدةللتركيبات  1:70إلى  1:1.5نظم كيميائية ذات نسب متغيرة (مثل بأسلوب  النظم شركاتبعض 

للسماح لها بالعمل مع أنظمة متغيرة؛ ومع ذلك، ال  التجهيزات، قام أحد الموردين بتعديل ليوئنديبيابناًء على طلب و
ً المعدلة مع األنظمة المتاحة محلي التجهيزاتيمكن إجراء مزيد من االختبارات للتحقق من أداء  باستخدام نسب متغيرة  ا

 بسبب الموعد النهائي إلنجاز المشروع.

لتطبيقات ومخصصة الثمن  أن هذه األنظمة كانت باهظةُ  تبين، مسبقة التعبئةأثناء تطبيق تحسين أنظمة الرغوة  .153
ً أن هذا الخيار لم يكن  تم االستنتاجلذلك،  غير سائدة في مصر.  بلدانالمن حيث التكلفة أو مستداماً في غالبية  مجديا

 .5لمادة اب المشمولة

 :التالي أوضحع ص التقرير إلى أن المشروخلُ  .154

 ينتج عنهالرغوة مما  لصغار مستخدميالرغوة األساسية  رذاذاتيمكن اقتراح مواصفات لتعديل   )أ(
 الرغوة القياسية)؛ رذاذاتفي المائة من  50-30(أي أقل بنسبة  مخفضة أسعار

 ع نسب متغيرة لألنظمةالرغوة للسماح باستخدامها م رذاذاتمواصفات على يلزم إجراء تعديالت  قد  )ب(
 و ؛الكيميائية

التعبئة الخلفية  مثللتطبيقات متخصصة ضيقة (المصممة و التعبئة مسبقةاستخدام المواد الكيميائية يُعد   )ج(
ليست  الحزم، فإن هذه ؛ وبالتالي5المادة ب المشمولةشائعة في البلدان ال غير الكهربائية) للدعامات

 .5المادة مستدامة في غالبية بلدان غير من حيث التكلفة و مجدية

  
 تعليقات األمانة

التقرير النهائي بعد تقديم  بشأن خبيرٍ  بواسطةالستعراض النظراء  تسعأن اليويئنديبي  نوهت األمانة إلى .155
استخدام  بقيودالقضايا المتعلقة  المستعرضبل الذي تم إجراؤه من قِ  حدد التقييم الفنيو رير لتنظر فيه اللجنة التنفيذية.التق

المعدلة مع المستخدمين  التجهيزاتذات النسب المتغيرة لألنظمة الكيميائية، والحاجة إلى التحقق من فائدة  التجهيزات
 نتائج االختبار مع المستخدمين النهائيين. حيالمحلية، وعدم وجود معلومات  رغاوي ظمَ نُ  الذين يستخدمونالنهائيين 

بعد إعداد التقرير النهائي ولم يتم إدراج نتائج اض النظراء استعر ه تم منح التفويض بإجراءأن اليوئنديبي تأوضحو
منقح يأخذ في االعتبار  إعادة تقديم تقريرٍ  اليوئنديبي إلىلذلك، ُطلب  في النسخة المرسلة إلى األمانة. االستعراض

 .المستعرضالمالحظات الواردة في تقرير 

التقرير النهائي مقارنة  تضمني(ج)، أن 83/29ر في المقر اليوئنديبي،أنه ُطلب إلى  إلى كذلك تمت اإلشارة .156
النهائي التقرير  لم يقدمومع ذلك،  .المحسنةالتكلفة  منخفضةاألصلية ومواصفات وحدة الرغوة  التجهيزاتبين مواصفات 

، وبخاخ أساسي/رذاذ بتقنية السكب في الموقع تجهيزاتالحد األدنى من مواصفات بفقط  وإنما اكتفىالمعلومات،  هذه
مكون  وتطرق مواصفات وحدات الرغوة القياسية. بالمقارنة مع الرغوة الجلدية المتكاملةوتطبيقات  في الموقع، السكب

وحدة رغوة أساسية فقط وأزال بعض المكونات، مثل الخراطيم الساخنة وميزات التنظيف لفي المشروع  التجهيزات
 .التجهيزاتهذه التغييرات في خفض تكلفة  وقد أسهمت الذاتي، والتي كانت ضرورية لعمليات الرغوة.

توافق  هذه الوحدات الرغوية الصغيرة منخفضة التكلفة سوف يتأثر بعدم استيعابُ كان إذا  وحول مسألة ما .157
أنه سيتم اختبار ذلك أثناء تنفيذ  اليوئنديبي تأوضحفقد بسبب النسب الكيميائية المتغيرة،  ورذاذاتهاالنظم المحلية 

التأكيد  وتم المستخدمين. مع صغار التعامل لدىية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثان
ً أيض األساسية لتشمل  التجهيزاتالرغوة على إجراء تعديالت على  رذاذاتموردي وحدات أو  لقدرة نظراً على أنه  ا

لدى صغار سيضمن استخدامها  ذلك ، فإنالتجهيزاتنسب متغيرة، بمجرد االنتهاء من التحقق من استخدام هذه 
 في المستقبل.المستخدمين 
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وجود وحدات  الذي كان يتمثل في إظهار إمكانية اإليضاحي،أن الهدف العام للمشروع ت اليوئنديبي أوضح .158
 مبين في استنتاجات التقرير النهائي.ال على النحوقد تحقق  لصغار المستخدمين، رغوة منخفضة التكلفة

بعمليات  التي تسمحُ  بالحد األدنىمكونات الجهاز ل جداً  لصت نتائج المشروع إلى أن المواصفات الواضحةخو .159
 ،قياسيةال الرذاذاتفي المائة من  50-30بنسبة  بتكاليف أدنى متوفرةالالرغوة األساسية  رذاذاتقد تكون ، اإلرغاء

متعدد األطراف اللمشاريع الرغاوي المستقبلية التي يمولها الصندوق  التجهيزاتوبالتالي يمكن أن تخفض تكاليف 
للسماح  التجهيزاتمواصفات  تعديلفي بعض الحاالت، يجب الصغيرة والمتناهية الصغر. والرغوة  لمنشآت تصنيع

 باستخدام النظم الكيميائية بنسب متغيرة.

 التوصية

 في: ترغب اللجنة التنفيذية  .160

الخيارات منخفضة التكلفة للتحويل للمشروع اإليضاحي المتعلق بالتقرير النهائي ب، مع التقدير، تنوهأن   )أ(
إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين في 

 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة  والوارد اليوئنديبيمقدم من المصر، 

 لدىدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله   )ب(
الذين  البوليوريثان لصغار المستخدمينفي إعداد مشاريع رغاوي  5المادة المشمولة بمساعدة البلدان 

 .غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي يستخدمون

رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير  تمشروع إيضاحي بشأن استخدام تكنولوجيا: المغرب
(التقرير النهائي)  مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 (اليونيدو)

رغوة  تبشأن استخدام تكنولوجيا إيضاحيعلى مشروع  نفي اجتماعها الخامس والسبعيوافقت اللجنة التنفيذية  .161
البوليورثان  المستنفدة لألوزون في رغاوي موادال غير معتمدة علىالبنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات 

 تكاليف دعم الوكالة باإلضافة إلى، دوالر أمريكي 280,500، بمبلغ الصغيرة والمتوسطة في المغرب المنشآتفي 
 ).75/41لليونيدو (المقرر  أمريكي دوالر 19,635 بمبلغ

من خالل تصميم آلة رغوة  المبدئيةالهدف من المشروع في استكشاف إمكانية خفض التكلفة الرأسمالية  يكمن .162
ية وأنظمة التهو ،والتجهيزات ،، وسهلة االستخدام، ومدمجة قادرة على العمل مع البنتان القابل لالشتعالوقياسيةبسيطة، 

 التي تخدم العديد من المنتجات. المتحركة

الخلط  مسبقةاستخدام البوليوالت  ثالثة تدابير رئيسية لخفض التكاليف:مع ، تم تصميم المشروع عليه بناءً  .163
الرغاوي على القوالب  بتوزيعمتحرك للسماح  مع رأس خلطٍ  ةالمدمج البنتان رغوةتصميم وحدة و على البنتان؛ المبنية

 أكثر بساطة لتغطية جميع مناطق الرغوة. وتصميم نظام أمانٍ  ي مساحة كبيرة؛الموجودة ف

تستخدم  التي صغيرة ومتوسطة الحجموهي إحدى المنشآت ال، Engequife شركة تم اقتراح تنفيذ المشروع في .164
التبريد رغوة العزل لمنتجات نتاج ب إل141-على الهيدروكلوروفلوروكربون التي تعتمدالخلط  مسبقةالبوليوالت 

المشروع وتم إرفاق التقرير  ب. اكتملَ 141-من الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري  1.9التجارية التي تستهلك 
 النهائي بهذه الوثيقة.

خزانات أو  بواسطةعلى السيكلوبنتان  الذي يعتمد مسبق الخلط، سيتم توفير البوليول فعالية التكاليف بهدف .165
عالية الضغط  مدمجة مع السيكلوبنتان في البرميل إلى آلة رغوة المزج مسبقليول سيتم تفريغ البوو براميل صغيرة.

جميع  علىأجهزة استشعار  تثبيتاالستخدام اآلمن للتركيبة، سيتم وبغية ضمان  المواد الخام؛ ذات مجريين لتدفق
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ن وجدت، في مناطق إنتاج على إزالة الغازات، إ للسحبالمصادر المحتملة النبعاثات السيكلوبنتان وسيعمل نظامان 
ً يمكن أيضو الرغوة.  .التجهيزات معايرةتحقيق تخفيض كبير في التكلفة من خالل  ا

 موضح أدناه.ال على النحوأربع خطوات  عبر، تم تنفيذ المشروع النهج اعتماد هذامن خالل   .166

 لتحديد الموردزيارات القيام بو مورد المواد الكيميائيةلتحديد  دراسيةجولة  األولى:الخطوة 

مقرها يقع ، وهي شركة Pumex اختيار، تم التي جرت المناقشات إلى واستناداً  ،تم تحديد ثالثة موردين .167
جولة دراسية في ب وتم القيام سيكلوبنتان.ال التي تعتمد علىالخلط  مسبقة البوليولالمكسيك، كمورد محتمل ألنظمة 

مع الفريق  مسبقة الخلط واستخدام أنظمة السيكلوبنتان علقة بالتوريدالمتالسالمة  جوانبلمناقشة  2017 أيلول/سبتمبر
فني، وافقت  مشاورات تفصيلية وتقييمٍ االنتهاء من بعد المختلفين. و Pumex ومع اثنين من عمالء Pumexالفني في 

 الخاص بها. بنظام السيكلوبنتان Engequifeعلى تزويد  Pumexشركة 

 والتجهيزات تلتحديد موردي التكنولوجيا والتقنيات التجهيزات لمعاينة دراسية زيارة الثانية:الخطوة 

موردي أربعة من  مع ليتناقش، 2017 تشرين األول/إلى إيطاليا في أكتوبر مهمةً المشروع  عمل فريق نظم .168
على  المعتمدةالخلط  مسبقةالتصميم والجانب التقني الخاص بالسالمة فيما يتعلق باستخدام األنظمة التجهيزات، و

توفير التكاليف في المحتملة ل والتدابير؛ احتياجات معدات السالمةو؛ الصغيرة والمتوسطة المنشآتلسيكلوبنتان في ا
 النظام./التجهيزاتتصميم 

 وبدء التشغيل ،المحلية واألعمال ،والمواد الكيميائية التجهيزات،توريد  الثالثة:الخطوة 

 Cannon، تم تحديد العروضبناًء على و؛ التجهيزاتتوريد ل ر التنافسيةبتقديم عروض األسعا تم الشروع  .169
Afros كشركة موردة. 

 أجهزة استشعارو مع أنابيب محدودة، بشكل محكممدمجة الالرغوة  تجهيزات Cannon Afrosتضمن عرض  .170
 25مع ذراعمتحرك لط خرأس ، وحكم متكاملةتالمواد الخام مع نظام ملء األسطوانة ولوحة  مجريي تدفقفي  مركبة

تحسين التكلفة عن طريق تثبيت مروحة تهوية مزدوجة للمنطقة الرطبة ومروحة و قوالب ومكابس مختلفة؛ للتعامل مع
نيتروجين متصلة بلوحة تحكم لل وتجهيزات ،وأنظمة إنذار ،تركيب ستة أجهزة استشعارو واحدة للمنطقة الجافة؛ سحب

أنظمة  Pumexزودت اً. وقد محلي Engequifeبواسطة  واألنابيب المجاريتثبيت جميع في حين تم  واحدة؛
 براميل.ال بواسطةالسيكلوبنتان 

بعد االنتهاء من األعمال الكهربائية وجديد؛  مرفقإلى  Engequifeتأخر بدء التشغيل بسبب نقل إنتاج  .171
 وتقديم التدريب. التجهيزاتالمدنية المحلية، تم االنتهاء من تركيب األشغال و

 وتعميمهانتائج المشروع  الرابعة:الخطوة 

 الرغوة. ترد النتائج الرئيسية أدناه. وكذلك تم إنتاجاالختبارات تم إجراء كافة  .172

ً الخلط مستقرة بدرجة كافية ويمكن استخدامها تجاري مسبقةأنظمة السيكلوبنتان تعد   )أ(  مشاكلال توجد أي و؛ ا
يتم شحنها كأي "مواد وبراميل. ال بواسطةالخلط  مسبقةن محددة فيما يتعلق بنقل وشحن أنظمة السيكلوبنتا

 ؛ التكلفة اإلضافية المقابلة نظيركيميائية خطرة" 

باستخدام الرغوة المنتجة تلَك تشبه جودة الرغوة المنتجة باستخدام أنظمة السيكلوبنتان   )ب(
محددة أو صعوبة في استخدام نظام  سالمةلم تكن هناك مشكلة ؛ وب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

                                                      
  لط لعمليات التصنيع السهلة.الذراع هو نظام ميكانيكي محلي الصنع للتحكم في حركة رأس الخ 25
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 الموردة؛ التجهيزاتالسيكلوبنتان مع 

 تقنيةُ المتمثلة في  وأنظمة تخزين السيكلوبنتان، المستفيض،الخلط تصنيع الرغوة دون  مرافقعمليات تؤدي   )ج(
كاليف ، إلى تالرغوة ونظام التهوية والسالمة خلط فعال من حيث تكلفة رأسالتصميم ال ذاتالبنتان المدمجة 
الصغيرة والمتوسطة في  المنشآتالبنتان المدمجة في العديد من  تيمكن تطبيق تكنولوجيارأسمالية أقل؛ و

 إلى وفورات محتملة في التكاليف؛ تكرار التجربةيمكن أن يؤدي كما  الصلبة،القطاع الفرعي للرغاوى 

-الهيدروكلوروفلوروكربونبسعر من المتوقع تحقيق وفورات من انخفاض سعر السيكلوبنتان مقارنة   )د(
 ب؛ 141

 .استخدامه تحسينتبين أن استهالك النيتروجين مرتفع ويجب   )ه(

 منشأةإلى  أعقب االجتماع زيارةٌ و. خاللها ورشة عمل حيث تم عرض نتائج المشروع اإليضاحي نُظمت .173
Engequife .المنشأة.زيارة ج الرغوة الصلبة في ورشة العمل وفي إنتا المنخرطةشاركت الشركات المغربية و 

  
 تعليقات األمانة 

وحدة األوزون الوطنية للمشاركة في  تمكنأوضحت اليونيدو أن التأخير في تنفيذ المشروع كان بسبب عدم  .174
الهيدروكربون، وكان يتعين  التي تعتمد علىالرغوية  والتجهيزاتجولة دراسية لتحديد الموردين المحتملين للبوليوالت 

ً حديث الذي تم تشييده مقر الشركةفي  التجهيزات تركيب  التجهيزاتفي منطقة صناعية لم تكن جاهزة عندما تم تسليم  ،ا
 .2018في عام 

يتم حيث فيما يتعلق بنظام اإلمداد بالمواد الخام، أوضحت اليونيدو أنه ال يوجد خزان لتخزين المواد الخام؛  .175
على الخلط المعتمد  مسبقللبوليول  وبرميل آخر إليزوسياناتل برميلبراميل (أي  بواسطةالمواد الخام  توريد

تحققت وفورات بسبب عدم وجود خزان لتخزين مادة وقد  الضغط. ةعالي مدمجةرغوة  بآلةالسيكلوبنتان) والمتصلة 
ر دوال 100,000دوالر إلى  50,000األشغال المدنية وأنظمة السالمة المرتبطة بها (وفورات من  ناهيك عنالبنتان 

هناك حاجة إلى نظام ما قبل المزج بما في ذلك الخزان العازل ومعدات السالمة المرتبطة به  حيث لم تكن أمريكي)؛
ً ت أيضراالوفو كما تحققت دوالر أمريكي)؛ 100,000إلى  دوالر 50,000(وفورات من  المدمجة  اآللةمن تركيب  ا

دوالر  50,000(وفورات من  سحبهوية مزدوجة ومروحة ونظام العادم الفعال من حيث التكلفة باستخدام مروحة ت
 دوالر). 100,000إلى 

التي تم  للتجهيزاتالتكلفة الرأسمالية اإلضافية  حول التاسعقدمت اليونيدو المعلومات الواردة في الجدول  .176
 .اإليضاحيفي المشروع  تركيبها

على السيكلوبنتان مسبق الخلط (بالدوالر  المعتمداإلضافية الستخدام النظام  التجهيزات: تكاليف التاسعالجدول 
  األمريكي)

  
103,00 رأس وذراع خلطرغوة المدمجة مع ال تجهيزات

1,100 صمام خمول النيتروجين
44,400 أنظمة السالمة بما في ذلك لوحة التحكم وأجهزة استشعار الغاز وأجهزة التهوية

11,100 الهندسة والتصميم
159,600 المجموع الفرعي

9,300 قطع الغيار
2,500 الشحن والتسليم

17,400 التركيب وبدء التشغيل
188,800 المجموع العام
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) العاشروفيما يتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية، أوضحت اليونيدو أن تكاليف النظم قبل التحويل وبعده (الجدول  .177
تعكس األسعار والتكاليف المتعلقة بكمياِت الطلبيات الصغيرة المستخدمة في المشروع؛ وبالتالي، قد ال تعكس التكاليف 

 على نطاق أوسع. النظم التي تنطوي على اعتماد الحاالتالفعلية في 

اإلضافية الستخدام النظام المعتمد على السيكلوبنتان مسبق الخلط (بالدوالر  التجهيزاتتكاليف الجدول العاشر: 
  األمريكي)

  استهالك الوحدة المواد الكيميائية
 (طن متري)

  التكوين
(%) 

  السعر
(دوالر 

أمريكي/ 
 وحدة)

التكاليف 
  اإلجمالية
(دوالر 
 أمريكي)

الخلط المعتمدة على  البوليول مسبقةمركبات 
 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

3.1 41 2.35 7,285.00 

 10,396.00 2.30 59 4.52 أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة البوليمرية

 - -  - اإلضافات األخرى
 17,681.00  100 7.62 المجموع قبل التحويل

 6,592.50 2.25 39 2.93 سيكلوبنتانالمركبات البوليول مسبقة الخلط المعتمدة على 
 10,396.00 2.30 61 4.52 أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة البوليمرية

  -  - اإلضافات األخرى
 16,988.50   7.45 المجموع بعد التحويل

 )304.84(   التوفير بعد معادلة كميات النظام*
ضعف تلك التي تعتمد على البوليول مسبق  1.022 ب141-على البوليول مسبق الخلط باستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون التي تعتمدالنظم  تبلُغ: مالحظة

على السيكلوبنتان بشكل متناسب لتقييم الزيادة الفعلية  الذي يعتمدللبوليول مسبق الخلط  المخصصةزيادة التكاليف  ويتعينالخلط القائم على السيكلوبنتان؛ 
  اليف.في التك

  ب.141-على الهيدروكلوروفلوروكربون المعتمدةطن متري من أنظمة الرغاوي  7.62تحقيق وفورات في إنتاج ما يعادل  *
  

ظهر انخفاض التكاليف الرأسمالية اإلضافية عند استخدام السيكلوبنتان أن نتائج المشروع تُ  تشير األمانة إلى .178
تخزين ومعالجة السيكلوبنتان مسبق الخلط، والتصميم المجدي من مسبق الخلط بشكل أساسي نظراً النخفاض تكاليف 

ً  حيث التكلفة للرأس المتحرك في عمليات إنتاج الرغوة، ونظام التهوية والعادم المجدي من حيث التكلفة . كما أن أيضا
عزى ذلك حيث يُ  ،الخلط ب مسبق141-على الهيدروكلوروفلوروكربونتكاليف تشغيلها أقل من التركيبات القائمة 

وفورات أكبر في التكاليف الرأسمالية  تحقيقب. ويمكن 141-بصورة كبيرة إلى ارتفاع سعر الهيدروكلوروفلوروكربون
وأنظمة السالمة، وارتفاع  تجهيزات، وتحسين جدوى التكاليف لمكونات التجهيزاتلزيادة حجم شراء  نظراً والتشغيلية 

 لقيود المفروضة على التوريد في األسواق المختلفة.ب بسبب ا141-أسعار الهيدروكلوروفلوروكربون

  
 التوصية 

 : في ترغب اللجنة التنفيذية .179

رغوة البنتان منخفضة  ت، بشأن استخدام تكنولوجيانيدو، المقدم من اليوالتقرير النهائيتشير إلى أن   )أ(
ين في ايوريثالبولرغاوي مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير 

في الوثيقة  مقدم من اليونيدو والواردال، في المغرب الحجم متوسطةصغيرة و الشركات
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

 لدىدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله   )ب(
 المنشآتفي البوليوريثان  شاريع قطاع تصنيع رغاويفي إعداد م 5المادة المشمولة ب بلدانالمساعدة 

 الصغيرة والمتوسطة.
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مشروع إيضاحي للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام المملكة العربية السعودية: 
 المحيطة. الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة

 (اليونيدو)

  
 خلفية ال

 مشروع اإليضاحي للتخلص التدريجي من مركباتالأقرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والسبعين،  .180
الهيدروكلوروفلوروكربون باستخدام الهيدروفلوروأوليفين كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات 

تكاليف  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  96,250في المملكة العربية السعودية، بمبلغ العالية في البيئة المحيطة الحرارة 
دوالر أمريكي لليونيدو، وطلبت من حكومة المملكة العربية السعودية واليونيدو إكمال  8,663دعم الوكالة البالغة 

هائي شامل بعد انتهاء المشروع بفترة قصيرة (المقرر شهراً من إقراره وتقديم تقرير ن 16المشروع في غضون 
76/31(26. 

ونظراً ألنه الثالث والثمانين، تقريراً مرحلياً مفصالً عن المشروع اإليضاحي.  الجتماعقدمت اليونيدو، في ا .181
ت اليونيدو على لدى صياغة وتنفيذ المشاريع، فقد وافق 5المادة ب المشمولة األخرى بلدانالالتقرير من قبل سيتم استخدام 

أن تدرج في االختبار الميداني العديد من االختبارات التي لم يمكن باإلمكان إجراؤها في الجزء األول من المشروع، 
الضغط ضد عوامل  ومقاومةمثل قوة االلتصاق، وامتصاص الماء، ومحتوى الخلية المغلقة، وقوة المقاومة الحرارية، 

 31خرى. وقد وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى أمور أ جملة، من رالتصلِد/التدهو
مة من االختبارات الميدانية ، بغية استكمال األنشطة المتبقية التي من شأنها توفير معلومات قيّ 2019 تشرين األول/أكتوبر

أنه لن  تفهمالمحيطية، وإدراكاً منها للتقدم الكبير المحرز، على أساس العالية في البيئة في ظروف درجات الحرارة 
الرابع والثمانين، التقرير  االجتماعاليونيدو أن تقدم، في موعد أقصاه  إلىطلبت  ،يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع

 (ب) و(ج)).83/35النهائي للمشروع (المقرر 

  
 تعليقات األمانة 

ً ل .182  تشرين الثاني/نوفمبر 11في  اإليضاحي(ج)، قدمت اليونيدو التقرير النهائي للمشروع 83/35لمقرر وفقا
لذلك، لم تتمكن األمانة من مراجعة التقرير النهائي.  .الرابع والثمانين االجتماع، أي قبل خمسة أسابيع من بدء 2019

 .الثمانينوإلى االجتماع الخامس  استجري األمانة مراجعة للتقرير وتقدم استنتاجاتهو

  
 التوصية 

عن المشروع اإليضاحي للتخلص التدريجي  المقدمِ  اليونيدو النهائي بأن تشير إلى تقريرترغب اللجنة التنفيذية  .183
كعامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في باستخدام الهيدروفلوروأوليفين  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من

في الجلسة  قدمهستستعرضه األمانة وت والذي، في المملكة العربية السعوديةدرجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة 
 .الخامسة والثمانين

  

                                                      
  )).1(80/26(المقرر  2018ديسمبر  31إلى  االجتماع الثمانينتم تمديد مدة إكمال المشروع في  26
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لتي ترتفع فيها دان امشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلمنطقة غرب آسيا: 
 واليونيدو) اليونيب(التقرير النهائي) (درجة حرارة البيئة في غرب آسيا 

 
  الخلفية

 
وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والسبعين، على المشروع اإليضاحي بشأن الترويج لغازات  .184

باسم  والمعروف 27في غرب آسيا درجة حرارة البيئةالتي ترتفع فيها بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التبريد ال
PRAHA-II ،إلى االستفادة من التقدم المحرز في المشروع اإليضاحي،  والذي هدفPRAHA-I  من خالل تطوير

قدرة أصحاب المصلحة على استخدام غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع تكييف 
 ة المرتفعة.يالمحيط البيئةات الهواء في البلدان ذ

 تشيرالثالث والثمانين، وإذ  اجتماع اللجنةِ في  PRAHA-IIتم تقديم تقرير مرحلي عن المشروع اإليضاحي  .185
التي سيوفرها  التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة،للبلدان  ،التقدم المحرز حتى اآلن، والفوائد المحتملة إلىاللجنة التنفيذية 
 تشرين الثاني/نوفمبر 15جز، فقد قررت اللجنة، من جملة أمور أخرى، تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى المشروع المن

الرابع  االجتماعاليونيب واليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد أقصاه  إلى، على أساس استثنائي، وأن تطلب 2019
 ).83/27الخامس والثمانين (المقرر  االجتماعجميع األرصدة المتبقية بحلول  وإعادةوالثمانين 

  
 تعليقات األمانة 

 
. 2019 ولتشرين األ/أكتوبر 24، قدمت اليونيب واليونيدو التقرير النهائي للمشروع في 83/27لمقرر وفقاً ل .186

الوقت المحدود المتاح.  ورغم إحاطة األمانة علماً بالتقرير الشامل، مع التقدير، إال أنها لم تتمكن من مراجعة التقرير في
 وستجري األمانة مراجعة للتقرير وتقدم استنتاجاتها إلى االجتماع الخامس والثمانين.

 
 التوصية

ع اإليضاحي بشأن المشرو حوللتقرير النهائي ا قد قدمتا واليونيدو اليونيببأن تشير أن ترغب اللجنة التنفيذية   .187
في غرب آسيا  التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئةتكييف الهواء في البلدان  قطاعبديلة في  لغازات تبريدالترويج 

)PRAHA-II( ،الخامسة والثمانينفي الجلسة  وتقدمه األمانة ستستعرضه والذي. 
 
  

استحداث مشروع إيضاحي بشأن جودة غازات التبريد، واحتواءها، وفريقيا والبحر الكاريبي): إ عالمي (مناطق شرق
  رحلي) (اليونيدو)(تقرير م التبريد وتكييف الهواءفي قطاع البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي 

 
 الخلفية

 
قررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السادس والسبعين، الموافقة على المشروع اإليضاحي في مناطق شرق  .188

البدائل ذات القدرة المنخفضة على  واستحداث، واحتواءها، التبريدفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي بشأن جودة غازات إ
تكاليف  باإلضافة إلىدوالر أمريكي  50,000ون من دوالر أمريكي، يتك 425,650إحداث االحترار العالمي بمبلغ 

تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىدوالر أمريكي  345,000دوالر أمريكي لليونيب، و 6,500دعم الوكالة البالغة 
 ).76/36(المقرر  72/40لمقرر وفقاً لدوالر أمريكي لليونيدو،  24,150

                                                      
 المتحدة،العربية  إلماراتلدولة االمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. لم يتم تقديم أي تمويل ومان عُ وقطر والكويت ومصر و البحرين 27

  على نفقتها الخاصة. PRAHAحضرت جلسات ، فيما المحلية ببناء النماذج األولية قطاع الصناعة واضطلع
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إنجاز  المكون الذي تنفذه اليونيب وتمديد تاريخِ  والثمانين، إلغاءالثاني قررت اللجنة التنفيذية، في االجتماع  .189
طلب أي تمديد إضافي، وأن أنه لن يُ  تفهم، على أساس 2019 تموز/يوليو 31مشروع المكون الذي تنفذه اليونيدو حتى 

تمت إعادة و(ج)). 82/22المقرر الرابع والثمانين ( االجتماعاليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد أقصاه  إلىطلب تَ 
 دوالر أمريكي) إلى االجتماع الثاني والثمانين. 56,500التمويل الكلي لليونيب (

ً ل .190 ً  ، قدمت اليونيدو تقريراً (ج)82/22لمقرر وفقا فريقيا ومنطقة إعن المشروع اإليضاحي في شرق  مرحليا
 البحر الكاريبي.

 التقرير المرحلي

ا من خالل المناقشات والمعلومات اإلضافية التي تم جمعه ،المعلومات الواردة في التقرير المرحلي بناًء على .191
 .)2((ج)82/22لمقرر وفقاً ل 2019 حزيران/يونيو 31أن المشروع قد اكتمل بحلول أشارت األمانة إلى ، مع اليونيدو

ا، وكينيا، ورواندا، وجمهورية تنزانيا فريقية التي تغطي إريترييهدف مكون المشروع المتعلق بالمنطقة اإل .192
 رئيسيةالتبريد في السوق. وقد تم اختيار جمهورية تنزانيا المتحدة كدولة  اتالمتحدة، وزامبيا إلى ضمان جودة غاز

 .الكبيروعدد سكانها  ،ومساحتها الواسعة ،الجغرافي موقعهالتنفيذ أنشطة تقنية محددة بالنظر إلى 

َم ورشة عمل تدريب المدربين لفنيي التبريد، وموظفي الجمارك، والمفتشين نظّ أجرى المشروع مسوحات، و .193
في المنطقة، وتحديد  ئةرِديالحقق المشروع هدفه المتمثل في تقييم حجم غازات التبريد كما البيئيين، والمستوردين. 

في األسواق اإلقليمية. تم تدريب أصحاب المصلحة على الجوانب  الرديئةالثغرات التي أدت إلى تغلغل غازات التبريد 
 ، واستخدام محلالتِ والرديئةاستخدام غازات التبريد النقية عند ، وقياس معايير األداء الرديئةالفنية لتحديد غازات التبريد 

، وزيادة الوعي التجهيزاتومن خالل توفير األدوات  غازات التبريدعزز المشروع مراكز اختبار كما غازات التبريد. 
، الرديئة، مع األخذ في االعتبار وضع العالمات المضللة، وعواقب استخدام غازات التبريد الرديئةبشأن غازات التبريد 

 ومخاطر السالمة المحتملة.

المتعلق بمنطقة البحر الكاريبي الذي يغطي جزر البهاما، وغرينادا، وسانت لوسيا،  ،مكون المشروع استهدف .194
تسهيل إدخال غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في  ،وسانت فينسنت وغرينادين، وسورينام

مناهج التدريبية في المراكز قطاع الخدمات من خالل: تعزيز خبرة الفنيين وتدريب المدربين المتخصصين؛ وتطوير ال
األساسية في مراكز التدريب اإلقليمية؛ وتوفير المعلومات ألصحاب المصلحة بشأن أحدث  التجهيزاتالمهنية؛ وتوفير 

  المتاحة القائمة على الهيدروكربون في السوق. التجهيزات

لسياسات ومطوري المناهج شملت األنشطة المنفذة، من جملة أمور أخرى، عقدَ ورش عمل إقليمية لصانعي ا .195
مع ممثلين من وحدة األوزون الوطنية ومقدمي التدريب؛ وتزويد مركز التدريب اإلقليمي في غرينادا باألدوات 

المناسبة لغازات التبريد القابلة لالشتعال ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ وعقد ورشة  والتجهيزات
خدمة التبريد، بما في ذلك قطاع في غرينادا حيث تم تدريب المشاركين على الجوانب النظرية لإقليمية لتدريب المدربين 

شهادات للتأكد من أن التدريب وإصدار إقليمي للالتدريب على المعالجة اآلمنة لغازات التبريد البديلة؛ وتصميم منهجِ 
بريد القابلة لالشتعال؛ وتسليم اثنين من أجهزة الفنيين المؤهلين هم فقط من يتعاملون مع معدات الخدمة وغازات الت

مع اجتماع  بالتوازيقد اجتماع فريق الخبراء اإلقليمي عُ كما إلى أربعة بلدان؛  R-290تكييف الهواء المعتمدة على 
 .2019تشرين األول /مسؤولي األوزون في سورينام في أكتوبر
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 تعليقات األمانة 
 

هذا ، مشيرة إلى أن حاجة إلى معلومات إضافية وجود استعراض التقرير المرحلي لدىالحظت األمانة  .196
اللجنة التنفيذية وأنه يمكن استخدام النتائج في جميع  أقرتههو الوحيد في قطاع خدمات التبريد الذي  المشروع اإليضاحي

 البلدان التي تنفذ أنشطة في هذا القطاع.

 إجراء تعديل تحديثي على عندمن جملة أمور أخرى، جوانب السالمة  تتضمن المعلومات اإلضافية المطلوبة، .197
وخدمة  إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ ونتائج أداءِ  22-على الهيدروكلوروفلوروكربون التي تعتمد التجهيزات

عتبارات القياسية الوحدات القائمة على الهيدروكربون الُمركبة في كل بلد في منطقة البحر الكاريبي؛ واللوائح واال
في هذه البلدان؛ واستنتاجات إضافية حول األدوات الالزمة للعمل مع غازات ت التكنولوجيا وتأثيرها على استيعاب

لوحدات  الرديئةغازات التبريد  مسألةالتبريد القابلة لالشتعال بناًء على تجربة المركز اإلقليمي في غرينادا؛ وأهمية 
االمتثال لبروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة؛ والدروس األوزون الوطنية في سياق 

التبريد في األسواق المحلية؛ وإجراءات  اتالمتعلقة بالتدابير العملية التي يمكن أن تقدمها البلدان لضمان جودة غاز
 .الرديئةغازات التبريد الرصد واإلنفاذ الالزمة للحد من مخاطر الواردات والمبيعات المحلية من 

198.  ً لم يتم تضمين تقرير مالي مفصل  لليونيدو؛ ومع ذلك، الموافق عليهامعظم األموال  ه قد تم صرفأن لوحظ أيضا
 في التقرير.

اليونيدو  تضطلع، تم االتفاق على أن التعليقات التي أثارتها األمانة باإلشارة إلى الوقت المحدود المتاح لتناول .199
 .والثمانينبعمل إضافي لوضع اللمسات األخيرة على تقرير موحد وتقديمه إلى االجتماع الخامس 

  
  التوصية

 ترغب اللجنة التنفيذية في:  .200

البحر وفريقيا إوع اإليضاحي العالمي (مناطق شرق المشر حولالتقرير المرحلي تشير إلى أن   )أ(
االحترار  القدرة على إحداث وإدخال بدائل منخفضة ،واحتواءها غازات التبريد، جودالكاريبي) بشأن 

 ؛ ومن اليونيدو المقدم، التبريد وتكييف الهواءالعالمي في قطاع 

ً   )ب( اليونيدو ستقدم تقريراً نهائياً عن المشروع المذكور في الفقرة الفرعية (أ)  بأنكذلك  أن تحيط علما
، وأن األرصدة غير المستخدمة ستُعاد الخامس والثمانينع إلى االجتماع أعاله وتقرير إنجاز المشرو

  .السادسة والثمانينإلى الجلسة 

 بروميد الميثيل 

 األرجنتين: إعفاءات االستخدامات الحرجة (اليونيدو)
 

 الخلفية 
 

 ،الفراولة معالجة أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالثين مشروع التخلص التدريجي من بروميد الميثيل في .201
على مشروع  تالسادس والثالثين، وافق اجتماعهاوفي  وإنتاج الزهور المقطوفة في األرجنتين، ،والخضروات المحمية

وأحواض بذور الخضروات غير  ،التبغ زراعة في التربة تعقيم المستعمل فيالتخلص التدريجي من بروميد الميثيل 
الخامس  االجتماعاألرجنتين واللجنة التنفيذية في وقت الحق في  تم تعديل االتفاق بين حكومةومن ثم  المحمية.

أن االتفاقية استبعدت صراحة تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن من أهداف االستهالك  ورغم .واألربعين
طراف في بروتوكول إلعفاءات االستخدامات الحرجة التي يجوز لأل تتضمن استثناءً  إال أنها لمالوطني لبروميد الميثيل، 
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ً بدالً من ذلك حددت مونتريال التصريح بها، و  وأجازت .2015بروميد الميثيل بحلول عام  معدوماً منوطنياً  استهالكا
 31و ،30و، 29و، 28و، 27و، 26 اجتماعات األطراففي  إعفاءات االستخدامات الحرجة لألرجنتين األطراف

 ، على التوالي.2020و ،2019و، 2018و ،2017و، 2016و، 2015 األعوام الستخدامها في

استنفاد األوزون في عام  من قدراتطن  46.00 البالغبروميد الميثيل  ها منأبلغت األرجنتين عن استهالك .202
 ألرجنتينابناًء على ذلك، ترى األمانة أن مستوى استهالك و المعدالت المسموح بها لهذا العام. يساوي، وهو ما 2018

ً كان  2018بروميد الميثيل في عام من  استثناءات  ما عداالحد األقصى للمستوى المحدد في االتفاقية،  بلغ، حيث معدوما
 المعتمدة من قبل األطراف. االستخدامات الحرجة

 التوصية 
 

غ عنه ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علماً بأن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين الذي تم اإلبال .203
كان معدوماً، وفقاً لالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء إعفاءات االستخدامات الحرجة  2018في عام 

 التي أقرتها األطراف في بروتوكول مونتريال.

  

 تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

  
 لُمنفذة الرئيسيةا(المرحلة األولى): طلب تغيير الوكالة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السنغال: 

 )اليونيب/اليونيدو(

إلى األمانة تطلب فيها تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى  28بعثت حكومة السنغال برسالة رسمية .204
لوكالة المنفذة المتعاونة ا، وهي اليونيبمن اليونيدو إلى  29من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ً حالي  هذا الطلب. واليونيب، أكدت اليونيدو . وبعد ذلكا

 تعليقات األمانة 

فقد على الرغم من التأخير في تقديم الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  .205
من طن  15.13 البالغالهيدروكلوروفلوروكربون  ها منأن حكومة السنغال أبلغت عن استهالك إلى األمانة أشارت

في المائة من  41.8من بروتوكول مونتريال، والتي تمثل  7بموجب المادة  2018قدرات استنفاد األوزون في عام 
 اللتزاماته بموجب البروتوكول. يمتثلاستنفاد األوزون) لذلك، يبدو أن البلد  طن من قدرات 36.20خط األساس (

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  رغم أنالطلب المقدم من حكومة السنغال، لوحظ أنه عند استعراض  .206
دوالر  100,000شريحة التمويل الثالثة ( إال أن، 2020المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال ستكتمل في عام 

عالوة على ، لم تقدم بعد. 2018عام  في المستحقة)، واليونيبتكاليف دعم الوكالة لليونيدو  باإلضافة إلىأمريكي، 
إلى تكاليف دعم  باإلضافةدوالر أمريكي،  70,000الرابعة واألخيرة من التمويل ( الشريحة، من المقرر تقديم ذلك

 .2020) في عام واليونيبالوكالة لليونيدو 

الرابع قب االجتماع إلى أنه عت اليونيب عند مناقشة الضرورة الملحة لتقديم شريحة التمويل المعلقة، أشار .207
 عمل ةطلب تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية)، سوف تناقش مع حكومة السنغال خط أشارت اللجنة إلى(بعد أن  والثمانين

                                                      
  .في السنغالوحدة األوزون الوطنية  مرسلة من 2019أكتوبر/تشرين الثاني  2بتاريخ رسالة  28
). وفي 65/46المقرر يث المبدأ في االجتماع الخامس والستين (تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال من ح 29

درات استنفاد األوزون، قطن من  20.96االجتماع السابع والسبعين، تم تنقيح نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون إلى 
  ).77/55تكاليف دعم الوكالة (المقرر  إلى باإلضافةدوالر أمريكي،  630,000مستوى التمويل إلى  تعديلوتم 
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 الرئيسيةنب اتفاقية منقحة (تشير إلى تغيير الوكاالت المنفذة اإلى ج التمويل المتبقي المتاح، إلىباالستناد منقحة 
 .والثمانينالشريحة الثالثة إلى االجتماع الخامس  وتقديمإكمال المرحلة األولى)، فترة مديد والمتعاونة وإمكانية ت

  
 التوصية

 :بأنترغب اللجنة التنفيذية  .208

إزالة للمرحلة األولى من خطة إدارة  الرئيسيةطلب حكومة السنغال لتغيير الوكالة المنفذة تشير إلى   )أ(
 اليونيب، والوكالة المنفذة المتعاونة من اليونيبالهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى  المواد
 ؛ ويونيدوإلى ال

بتقديم شريحة التمويل الثالثة من المرحلة األولى  الرئيسية،الوكالة المنفذة  ابصفته اليونيب، الطلب إلى  )ب(
ومة السنغال إلى جانب االتفاق المنقح بين حك، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة 

 .والثمانيناالجتماع الخامس  أقصاه، في موعد واللجنة التنفيذية

  
 )وحكومة ألمانيا ،والبنك الدولي ،واليونيدو اليوئنديبي، واليونيب،( طلبات تمديد األنشطة التمكينية

 
مقتضى من البلدان العاملة ب 31دولة 63نيابة عن بالقدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة،  ،30(أ)81/32 وفقاً للمقرر .209

 على النحو، 2019 كانون األول/، طلبات رسمية لتمديد األنشطة التمكينية التي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر5المادة 
 .الحادي عشرمبين في الجدول ال

لى االجتماع للهيدروفلوروكربون المقدمة إطلبات تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي الجدول الحادي عشر: 
  الرابع والثمانين

  
  فترة التمديد المطلوبة  الوكالة المنفذة الرئيسية البلد

 شهراً  12 اليونيب  أفغانستان
 شهراً  12 اليونيدو األرجنتين

 شهراً  12اليونيب  البحرين
 شهراً  12*اليونديبي بنغالديش

 شهراً  12اليونيب نبن
 شهراً  12اليونيب�بوتسوانا

 شهراً  12اليونيب�تشاد
 شهراً  12اليونيب�جزر القمر

 شهراً  12اليونيب�ساحل العاج
 شهراً  12 **اليونديبي كوبا

 شهراً  12اليونيب  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 شهراً  12اليونيب�جيبوتي

 شهراً  12  ***اليونديبي�مصر
 شهراً  12 **اليونديبي السلفادور

 شهراً  12اليونيب�غينيا االستوائية
 شهراً  12اليونيب إسواتيني

 شهراً  12اليونيب��إثيوبيا
 شهراً  12اليونيب�جورجيا

 شهراً  12اليونيب�غينيا بيساو

                                                      
 30شهراً (ليبلغ إجماليها  12يد عن شهراً لألنشطة التمكينية وتمديد تلك الفترة، إذا لزم األمر، بما ال يز 18قررت اللجنة اإلبقاء على فترة التنفيذ البالغة  30

  للتمديد.شهراً من الموافقة على المشروع)، من تاريخ تلقي األمانة لطلٍب رسمي 
في  رية اإلسالمية اإليرانيةالجمهوتمت الموافقة على ثالثة بلدان (ليبيريا، وبابوا غينيا الجديدة، وسيشيل) في االجتماع الثمانين، وتمت الموافقة على  31

  االجتماع الثاني والثمانين.
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  فترة التمديد المطلوبة  الوكالة المنفذة الرئيسية البلد
 شهراً  12اليونيب��غويانا

 شهراً  12اليونيب�هندوراس
 شهراً  12 البنك الدولي  إندونيسيا

 أشهر 6 ****اليونديبي جمهورية إيران اإلسالمية
 شهراً  12اليونيب  العراق

 شهراً  12اليونيب كينيا
 شهراً  12اليونيب كيريباتي
 شهراً  12اليونيب الكويت

 شهراً  12اليونيب جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 أشهر 6  ألمانيا  ليبيريا

 شهراً  12 اليونيدو  ليبيا
 شهراً  12اليونيب  مدغشقر

 شهراً  12اليونيب الويم
 شهراً  12اليونيب مالي

 شهراً  12اليونيب جزر مارشال
 شهراً  12اليونيب موريتانيا

 شهراً  12اليونيب واليات ميكرونيسيا المتحدة
 شهراً  12  اليونيدو المغرب

 شهراً  12اليونيب  مبيقاموز
 شهراً  12اليونيب  ميانمار
 شهراً  12اليونيب  ناورو
 شهراً  12اليونيب  نيبال

 شهراً  12 اليونيدو  نيكاراغوا
 شهراً  12  اليونيدو  النيجر
 شهراً  12اليونيب  نييوي
 شهراً  12اليونيب ُعمان

 شهراً  12اليونيب  باكستان
 شهراً  12  **اليونديبي  بنما

 أشهر 6 ألمانيا بابوا غينيا الجديدة
 شهراً  12 *****اليونديبي باراغواي

 شهراً  12اليونيب ونيفيسسانت كيتس 
 شهراً  12اليونيب  ساموا

 شهراً  12اليونيب ساو تومي وبرينسيب
 شهراً  12اليونيب المملكة العربية السعودية

 أشهر 6 ألمانيا  سيشل
 شهراً  12اليونيب  سيراليون

 شهراً  12اليونيب جزر سليمان
 شهراً  12اليونيب جنوب السودان

 شهراً  12اليونيب�النكا سري
 شهراً  12اليونيب��توفالو
 شهراً  12اليونيب��أوغندا

 شهراً  12اليونيب جمهورية تنزانيا االتحادية
 شهراً  12اليونيب�فانواتو

 شهراً  12 اليونيدو جمهورية فنزويال البوليفارية
  اليونيب وكندا كوكالتين منفذتين متعاونتين. *

  كندا كوكالة منفذة متعاونة. **
  اليونيدو كوكالة منفذة متعاونة. ***
  اليونيب كوكالة منفذة متعاونة ****
  كوكالة منفذة متعاونة. اليونديبي *****
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 تعليقات األمانة 

تأخر بدء و؛ المخطط لها، الحاجة إلى إكمال األنشطة أخرى جملة أمورمن شملت األسباب الرئيسية للتمديد،  .210
تمت  قد أنهإلى  وأشارت األمانة وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة.التنفيذ؛ والصعوبات في التنسيق بين 

ه تدرك حكومات البلدان المعنية أنو .حيالها إحراز تقدم وقد تم ،بدء تنفيذ األنشطة التمكينية تعرقلمعالجة القضايا التي 
 اكتمالاألنشطة التمكينية في موعد ال يتجاوز الفترة الزمنية المطلوبة، وينبغي إعادة األرصدة بمجرد  يتعين استكمال

 األنشطة.

  
 التوصية

 : بأنترغب اللجنة التنفيذية  .211

المقدمة من للهيدروفلوروكربون التدريجي طلبات تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض تشير إلى   )أ(
 الحادي عشرالمدرجة في الجدول  5المادة المشمولة ب 63معنية للبلدان الـ الوكاالت الثنائية والمنفذة ال

 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة 

 30حتى  للهيدروفلوروكربون للتخفيض التدريجياألنشطة التمكينية  اكتمالتاريخ  تمديد  )ب(
 2020 كانون األول/ديسمبر 31ولغاية ، وسيشيل ،وبابوا غينيا الجديدة ،ليبريال 2020 حزيران/يونيو

 ،وجزر القمر ،وتشاد ،وبوتسوانا ،نيوبن ،وبنغالديش ،والبحرين ،واألرجنتين ،بالنسبة ألفغانستان
غينيا و، السلفادورو، مصرو، جيبوتيو، جمهورية الكونغو الديمقراطيةو ،وكوبا وساحل العاج،

، إندونيسياو، هندوراسو، وياناوغ، غينيا بيساوو، جورجياو، إثيوبياو، إسواتينيو، االستوائية
جمهورية الو الديمقراطية و، الكويتو، سكيريباو، كينياو، العراقو ،اإلسالمية إيران جمهوريةو

واليات ميكرونيسيا و، موريتانياو، جزر مارشالو، ماليو، مالويو، مدغشقرو، ليبياو، الشعبية
، ُعمانو، ويينيو، النيجرو، نيكاراغواو ،لنيباو، ناوروو ميانمار،و، موزمبيقو، المغربو، المتحدة

المملكة و، ساو تومي وبرينسيبي، سامواو، سانت كيتس ونيفيسو، باراغوايوبنما، و، باكستانو
، وأوغندا ،وتوفالو ،النكا وسري ،وجنوب السودان ،جزر سليمانو ،سيراليونو، العربية السعودية

أنه لن يطلب  تفهم على أساس ،فنزويال البوليفاريةجمهورية و ،وفانواتو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة
، في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز لوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدمأي تمديد إضافي وأن ا

ً المشروع، تقريراً نهائياً عن األنشطة التمكينية المنجزة   (ب).81/32 للمقرر وفقا

  
 بشكل منفردالقسم الثاني: تقارير عن المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ محددة للنظر فيها 

 
 المعتمدة المشاريعفي  العالمي عالية القدرة على إحداث االحترار تاالستخدام المؤقت لتكنولوجيا

 
تقرير عن االستخدام المؤقت  – ولىالمرحلة األالهيدروكلوروفلوروكربونية (وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد  ترينيداد

 )اليوئنديبيعالية القدرة على إحداث االحترار العالمي) ( تلتكنولوجيا

  
 الخلفية 

التي تلقت دعماً  شركات الرغاوياللجنة التنفيذية أن إحدى اليونديبي ت ، أبلغالحادي والثمانينفي االجتماع  .212
إلى فورمات الميثيل كعامل نفخ في إطار المرحلة األولى  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونتحويل من استخدام لمالياً ل

ستخدم عامل نفخ رغاوي مختلف ت تمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ترينيداد وتوباغو، كان
الة عن استخدام فورمات الميثيل وعامل تقديم تقرير ح اليوئنديبي، ُطلب من وبناء عليه .تم اعتمادهعن العامل الذي 
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الشركة النفخ البديل المستخدم، في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 
 ).82/26(ب) و81/52(المقرران  المساعدة لها متعدد األطرافالالصندوق  التي قدم

 Seal Sprayed Solutionsالرغاوي، أن إحدى شركات  اليوئنديبي ت، أبلغالثالث والثمانين االجتماعفي و .213
(Seal) ، بشكل ذلك عمالئها  في تطبيقات رغاوي الرش عند طلب على الهيدروفلوروكربون معتمدة نفخِ تستخدم عوامل

بأنه  شركةال، إبالغ اليوئنديبيفي ضوء ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من: حكومة ترينيداد وتوباغو، من خالل و .محدد
ذات القدرة  النفخأو غيرها من تكنولوجيات عوامل  المحددة تعليها توفير أنظمة تعتمد فقط على التكنولوجيا يتعين

 االجتماعمواصلة مساعدة الحكومة وتقديم تقرير، في  اليوئنديبي فيما طلبت منالمنخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ 
(ج) 83/15المشمولة بقطاع الرغاوي (المقرر  التطبيقاتالمقترحة في  تالتكنولوجيا حالة إدخال حول، الرابع والثمانين

 و(د)).

الرابع نيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، تقريراً إلى االجتماع بال، اليوئنديبي ت(ج)، قدم83/15لمقرر وفقاً ل .214
يشير التقرير . وVetter، وarineTropical Mو Ice Fabو Sealهي و، 32شركات، يغطي حالة تنفيذ أربع والثمانين

 ورغممشاركتها في المشروع.  اإلضافية ووقفتشغيل ال، بعد إبالغها بالقرار، عدم طلب تكاليف قد قررت Sealإلى أن 
عوامل نفخ منخفضة القدرة على  البوليول المعتمدة على قد استثمرت مواردها الخاصة إلدخال أنظمة الشركة هذه أن

ً تبيع  الشركةهذه للعمالء، إال أن البوليول  أنظمة إحداث االحترار العالمي وتبيعُ  على  معتمدةأنظمة  أيضا
على  المعتمدةاستخدام النظم  يطلبونحيث  ،5المادة ب المشمولةلبعض العمالء من البلدان غير  الهيدروفلوروكربون
ألخذ في االعتبار العوامل السوقية والتجارية المرتبطة بجميع أنواع عوامل النفخ، قررت مع ا .الهيدروفلوروكربون

 طلب بعض عمالئها المهمين. وفق توفير أنظمة قائمة على الهيدروفلوروكربون كبديلٍ  الشركة

  
 تعليقات األمانة 

 
 بيع بصدد وهي ،واختبرت ،طورتقد  Sealأن شركة  اليوئنديبي تبعد إجراء المزيد من المناقشات، أوضح .215

 في الحاالت التي يحدد فيها العمالءو .تركيبات تستخدم فورمات الميثيل في تطبيقات رغاوي الرش في السوق المحلية
ً مدفوعة أساستستخدُم،  الشركة، فإن على الهيدروفلوروكربون المعتمدةاستخدام عوامل النفخ  ضمن متطلباتهم صراحة  ا

 قد Sealأن  ، ورغمعالوة على ذلك. وإلدارة العمالء، تركيبات قائمة على الهيدروفلوروكربونبالخيارات التكنولوجية 
 بصورة كاملةعلى التوقف  ةكون قادرتلن  فإنهاالمستحضرات القائمة على فورمات الميثيل، في السياق الحالي،  تبيع

في  مشاركتهافقد أعربت عن تفضيل وقف ؛ ونتيجة لذلك، على الهيدروفلوروكربونعن استخدام المستحضرات القائمة 
 دوالر أمريكي. 5,000حوالي  تبلغ المطالبة بتكاليف التشغيل اإلضافية التيالمشروع وعدم 

لتركيبات القائمة على عوامل اإليضاح الخاصة بانتائج  يمكن استخدام طلبت األمانة معلومات حول ما إذا كان .216
اث االحترار العالمي (مثل المستحضرات القائمة على نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على إحد

السادس في ذلك المشاريع اإليضاحية المعتمدة في االجتماع  الرش، بماالهيدروفلوروأوليفين) في تطبيقات رغوة 
وعوامل التكلفة الشحيح  توافرهاال تتبع هذه الخيارات ألن  الشركةأن  اليوئنديبي تأبلغ؛ وقد الشركةمن قبل  ،والسبعين

 .جاذبيتهاالتركيبات القائمة على الهيدروفلوروأوليفين  تفقد

  

                                                      
ستعيد اليوئنديبي و، كما يفيد التقرير المرفوع إلى االجتماع الثالث والثمانين، إيقاف تطبيقات عمليات الرغوة الخاصة بها؛ Ice Conقررت شركة  32

يل على قدم إلى فورمات الميث Ice Fab(ب)). تجري عملية تحويل 83/15عند تقديم طلب شريحة التمويل الخامسة (المقرر  المصروفةاألرصدة غير 
. فيما يتعلق 2020 ؛ ومن المتوقع االنتهاء بحلول سبتمبر/أيلول2020؛ ومن المقرر إجراء التجارب بحلول مايو/أيار إعداد التجهيزاتم وساق؛ حيث يت

  .(مثل الماء وفورمات الميثيل، على التوالي) المحددةإلى التقنيات  Vetterو Tropical Marineبالشركتين المتبقيتين، فقد تحولت 
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 التوصية

 :بأنترغب اللجنة التنفيذية  .217

 ناشئةيات المختلفة والتحديات العن حالة استخدام التكنولوج اليوئنديبيالتقرير المقدم من تشير إلى   )أ(
 قِبلاالحترار العالمي من  حداثإ عند اعتماد عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على

خطة إدارة إزالة المواد دمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من الشركات التي قُ 
في الوثيقة  لترينيداد وتوباغو، الوارد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

توافر واستخدام عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على  الرقابة على اليوئنديبي الطلب إلى  )ب(
 الشركاتمن  توتقديم تحديث عن اعتماد التكنولوجيا ،إحداث االحترار العالمي في ترينيداد وتوباغو

السادس إلى االجتماع ، Ice Fabو Seal ، بما في ذلكفي قطاع الرغاوي التي تتلقى المساعدة
الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  مع طلب الشريحة والثمانين

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.

 

 التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ير حالة عن تقرير مرحلي وتقر – (المرحلة األولى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإندونيسيا: 
وحكومة  ،وليوالبنك الد ،واليونيدو اليوئنديبي،) (تحول شركات التبريد وتكييف الهواء وتحويل رغوة البوليوريثان

 أستراليا)

  
 الخلفية

الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع الرابع  ابصفتهوبالنيابة عن حكومة إندونيسيا ت اليوئنديبي، قدم .218
والثمانين، التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة 

ً عن حالة الشركات التي تصنع مؤقت اً وتقرير (د)،76/47لمقرر وفقاً ل، 33المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  جهيزاتت ا
لتحويلها إلى بدائل  تمويالً التي تلقت  الشركاتاالحترار العالمي في  إحداث على عالية القدرة الهواءتبريد وتكييف ال

ً ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي   (ج).83/22(هـ)، و82/30و ،(ج)81/11و ،77/35للمقررات  وفقا

 الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

من استنفاد األوزون  من قدراتطن  235.56مة إندونيسيا عن استهالك قدره أبلغت حكو .219
في المائة من هدف خطة إدارة إزالة المواد  27، أي أقل بنسبة 2018في عام  الهيدروكلوروفلوروكربون

مائة في ال 42، وأقل بنسبة 2018استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  323.12الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
 استنفاد األوزون. من قدراتطن  403.9عن خط األساس المحدد البالغ 

بما يتوافق مع البيانات  2018طري لعام قدمت الحكومة بيانات استهالك القطاع بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القُ  .220
 من بروتوكول مونتريال. 7المبلغ عنها بموجب المادة 

                                                      
الجتماع السادس والسبعين على المرحلة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ا تمت الموافقة 33

أمريكي دوالر  67,583تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  901,102دوالر أمريكي، تتكون من  1,260,461بتكلفة إجمالية قدرها 
  دوالر أمريكي للبنك الدولي. 20,356تكاليف دعم الوكالة البالغة  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  271,420لليوئنديبي، و
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 واألخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة 

 يوريثانقطاع رغاوي البول

البوليوريثان  ألواح تصنع، التي Aneka Cool شركةوقررت . البوليوريثان رغاويخطة قطاع  إكمالتم  .221
 لتحويل خطها المتقطع،متعدد األطراف ال، وتلقت مساعدة من الصندوق تبريد الغرفلوحدات  (الشطيرية)الرغوية 
أمريكي دوالر  60,500 مبلغَ  مصادر خارجية، وبالتالي، سيتم استردادمن  ألواح العزل الشطيريةتأمين قررت 

ً بالمرتبطة  الخامس متعدد األطراف في االجتماع الوإعادته إلى الصندوق  الشركةإلى  التحويل الذي تم صرفه جزئيا
أرصدة متبقية إلى الصندوق  وستتم إعادة؛ البوليوريثان رغاويتم االنتهاء من قطاع  يكون قداإلجراء،  وبهذا .والثمانين

من المتوقع تنفيذ الحظر على واردات و .الخامس والثمانينمتعدد األطراف بحلول االجتماع ال
 1الخلط بحلول  مسبقةالبوليوالت  على شكل والمستوردةكبيرة  ب بكميات141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 (ج).76/38لمقرر وفقاً ل، 2021 كانون الثاني/يرينا

  
 قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء

 
شركة في قطاع  48شملت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل  .222

شركة أثناء  28قررت فقد ومع ذلك،  إلى تقنيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي. الهواءالتبريد وتكييف 
عالية القدرة على إحداث  تفي قطاع التبريد التجاري) التحول إلى تكنولوجيا 12في قطاع تكييف الهواء و 16التنفيذ (

تكاليف دعم الوكالة، إلى  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  3,134,216االحترار العالمي بمواردها الخاصة، وأعادت 
 األطراف. متعددالالصندوق 

  
 الثالث والثمانين االجتماعمن  اعتباراً  التقدم المرحلي

 
من بين الشركات العشرين  ،)Panasonicشركة واحدة فقط ( عن أن الثالث والثمانين االجتماعتم اإلبالغ في  .223

كبيرة  ثمان شركات كانت .32-الهيدروفلوروكربون تالمتبقية، تقوم بتصنيع مكيفات الهواء على أساس تكنولوجيا
صغيرة  منشآتثمانية  كانت، في حين 32-على الهيدروفلوروكربون تعتمد تجهيزاتبتصنيع الحجم تقوم ومتوسطة 

تتعلق تلقي أي طلبات  تلك الفترةي لم يتم فو ات المخصصة؛يتعمل على أساس الطلب شركات تجميعٍ  عبارة عنالحجم 
 تتحسن ريثماثالث شركات تصنيع إضافية تنتظر  التزال. و32 -الهيدروفلوروكربون على التي تعتمد بالتجهيزات

 كانت 19يُذكر بأن الشركات الـ قبل إجراء التحويل. 32-على الهيدروفلوروكربون التي تعتمد التجهيزات أوضاع سوق
ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي  غازات التبريدتعتمد على  تجهيزاتتقوم بتصنيع تلك الفترة في 

 ).134a-هيدروفلوروكربون، وR-410A  R-404A(بشكل أساسي 

ً تم اإلبالغ أيض .224 باستخدام  الهواءالتبريد وتكييف  تجهيزاتعن أن أسباب التأخير في تحويل وتصنيع  ا
على  التي تعتمدالهواء ومكوناتها محدودية توافر ضواغط  المتفق عليها من قبل الشركات هي: تالتكنولوجيا

على  التي تعتمد التجهيزاتالطلب في السوق المحلية على  وانخفاض بأسعار معقولة؛ 32-الهيدروفلوروكربون
 بالتجهيزاتمقارنةً  32-على الهيدروفلوروكربون التجهيزات التي تعتمدتكلفة  ؛ وارتفاع32-الهيدروفلوروكربون

 األخرى المتاحة في البلد.

  
 االجتماع الرابع والثمانين تقرير إلى

 
زيارات وقامت ب ،اجتماعات ثنائية ت، وعقد2019الصين للتبريد في أبريل إكسبو معرض  اليوئنديبي تحضر .225

 إدخالمصنعي الضواغط ومصنعي مكيفات الهواء التجارية لمسح السوق وتقييم التحديات التي تواجه  إلى ميدانية
 :عن ذلك التقييم التالي ونتج، 32-الهيدروفلوروكربون
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عدد من الشركات وثمة  معايير السالمة في الصين. استعراضمنذ  الضواغطتغيرت سلسلة توريد   )أ(
عبر  تتيح التشاوركتالوجات مفصلة  فضالً عن توافرالمصنعة التي تتخذ من الصين مقراً لها، 

بالفعل بتدريب مراكز التوزيع المحلية؛ باإلضافة  Emerson ت شركةفي إندونيسيا، قامو اإلنترنت.
ً (تايالند) أيض Siam Compressor طورت شركةإلى ذلك،  ً خط ا الضواغط المعتمدة على  إلنتاج ا

 ؛32-الهيدروفلوروكربون 

، حيث يتم تسويق رةومستق متوفرة بصورة منظمةحصان)  6الضواغط الصغيرة (أقل من  أصبحت  )ب(
، يتم تسويق ضواغط حصان) 60-8م المتوسطة والكبيرة (لألحجابالنسبة ، كنول .طرازاتهاالعديد من 

من و ).Siam-Mitsubishiو Hitachiو Emersonالهواء في المنطقة من قبل ثالثة موردين (
للوحدات األكبر تميل  32-الهيدروفلوروكربونضواغط  إال أن ،توافرها تحسن ورغمالناحية العملية، 

 ؛ R-407Cو R-410A في المائة) من ضواغط 30إلى  بنسبة تصلتكلفة (إلى أن تكون أكثر 

 عواملتوافر مكونات االستبدال في السوق،  فضالً عنوالخدمة،  ،والصيانة ،كان تحسين التركيب  )ج(
، ولتقليل 32-الهيدروفلوروكربونعلى  التي تعتمد للتجهيزاتلضمان قبول المستهلك  ةضروري

 تكاليف الصيانة والخدمة

 واالعتبارات التالية: اليوئنديبيفي االعتبار تقييم  شركةكل  ت، أخذوبغية توضيح تقدم سير العمل .226

 للتجهيزاتللشركة المصنعة  العالمة التجاريةالشركات التي تقوم بالتصنيع بموجب  ليس لدى  )أ(
لدى  تاألصلية، أي تأثير على اختيار التكنولوجيا للتجهيزاتالشركة المصنعة ، ووفق طلب األصلية

 والمكاتب والموزعين ،شبكة معقدة (المقر الرئيسي عبر أوامر التصنيعر تصدُ و الشركة المصنعة.
، ة(عاد ةمعين غازات تبريدمعينة مع  اتزالطر التي تملكها الشركات متعددة الجنسيات)،اإلقليميين 
R-410A وR-407C؛( 

 التجهيزات اختيارالمستخدم النهائي بتصورات حول السالمة، مما يؤدي إلى  لدىيتأثر صنع القرار   )ب(
 ،والصيانة ،والتشغيل ،سهولة التركيبتتمتع بالقابلة لالشتعال، و غازات التبريدالتي ال تستخدم 

جميع معايير المباني الجديدة  R-407Cو R-410A وحدات، تلبي وفي الوقت الراهن. والخدمات
، يمكن أن يكون للعمالء الكبار بالشق األولفيما يتعلق و المنشآت الحالية. والتعديالت التحسينية على

من أجل  الراسخة R-407Cو R 410Aتأثير غير متناسب في السوق حيث قد يفضلون تقنيات 
عامة لديها بالفعل قطع غيار  شركةمثال، (على سبيل الاً المثبتة حالي التجهيزاتمع قاعدة  مةءالموا

، قد تحجم عن R-407C على التي تعتمدوحدات تكييف الهواء التجارية على وموظفون مدربون 
 )؛ و32-الهيدروفلوروكربونعلى  تعتمدوحدات ل إجراء عملية شراء جديدة

سعرها ال  أن إال)، في طوِر التوفرمتوفرة (أو  32-الهيدروفلوروكربونأن ضواغط وأجزاء  رغم  )ج(
ذات  على الهيدروفلوروكربون التي تعتمد في المائة من الضواغط 30-5 أعلى بنسبة نوعاً مايزال 

التجهيزات التي  اعتماديمكن النظر في تدابير لتشجيع و .العالميالقدرة العالية على إحداث االحترار 
استخدام الطاقة أو تشجيع الوعي بمكاسب كفاءة  تعزيز مثل، 32-الهيدروفلوروكربون على تعتمد

البدائل ذات القدرة العالية على  اعتمادذلك، ال يمكن اتخاذ مزيد من السياسات لتقييد  الحوافز؛ ومع
لتخفيض اتنفيذ جدول  ءإحداث االحترار العالمي إال بعد تصديق إندونيسيا على تعديل كيغالي، وبد

 التدريجي للبلد.

غير المدرج ضمن  ،في المشروع وتحويل تصنيعها االستمرارالتالية  34ما سبق، قررت الشركات إلى اً استناد .227
في  :32-الهيدروفلوروكربونعلى  تعتمد تقنيات إلى ،األصلية للتجهيزاتالتصنيع المخصص للشركات المصنعة 

 Industri Tata ، وFata Sarana Makmurو ،Gita Mandiri Teknik ،تصنيع تكييف الهواء الفرعيقطاع 

                                                      
ً وكانت تقوم  32-إلى الهيدروفلوروكربونباستثناء باناسونيك، التي تحولت بالفعل  34   .تالغرف باستخدام تلك التكنولوجياواء هبتصنيع أجهزة تكييف  عمليا
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Udarالفرعي،  ي قطاع تصنيع التبريد التجاريوف ؛Sumo Elco Mandiriو ، Alpine Cool Utama ،
دة المرتبطة نسبة تكاليف التشغيل اإلضافية المعتمَ  إصدارُ أن يتم  ت اليوئنديبياقترح. Anekacool Citratamaو

النسبة  ستتم إعادةبينما  ،32-ربونالهيدروفلوروكعند تأكيد التصنيع باستخدام  للشركةبالتصنيع تحت العالمة التجارية 
الجتماع لمتعدد األطراف الاألصلية إلى الصندوق  للتجهيزاتللشركات المصنعة  بالتصنيع المخصصالمرتبطة 
 .والثمانينالخامس 

 في المشروع: االستمرار، قررت الشركتان التاليتان باإلضافة إلى ذلك .228

التكييف التجاري  تجهيزات متخصصة في تصنيع وهي ،Metropolitan Bayu Industriشركة   )أ(
تم  المتاحف).والفنادق التراثية، والنظيفة،  والمختبراتالقطاع الصحي،  مثلللعمالء المتخصصين (

ً نموذج الشركة وأنشأت 32-إلى الهيدروفلوروكربون تكييف الهواءاالنتهاء من تحويل خط تصنيع   ا
 ً مواصلة  اليوئنديبي تلذلك اقترح حاجة إلى مزيد من التحسين في التصميم. هنالكومع ذلك،  ؛تجريبيا

تكاليف ، وصرف التجريبيتقديم المساعدة التقنية لتحسين تصميم وتصنيع وحدة (وحدات) النموذج 
 ؛ 32-عند بدء التصنيع باستخدام الهيدروفلوروكربونالتشغيل اإلضافية 

تتراوح بين  بشحنةيع الثالجات والمجمدات تصنب وهي متخصصة، Rotaryana Primaشركة   )ب(
تم االنتهاء من تحويل خط  وفي حينللمطابخ التجارية والصناعية.  من الغاز غرام 900إلى  450

 اً استنادو لم تعمل بشكل جيد. األوليوحدات النموذج  إال أن، 32-الهيدروفلوروكربونالتصنيع إلى 
صل ت ة، الذي يسمح بشحن89-2-60335اللجنة الكهروتقنية الدولية  لمعيارإلى التحديثات األخيرة 

 الشركةالتبريد التجارية المستقلة، قررت  خزاناتفي  A3 بتصنيف غازات تبريد غرام من 500إلى 
 الهيدروكربون.مركبات  التحويل إلى

التي تصنع  ركاتللشالتي يتعين صرفها وإعادتها تكاليف التشغيل اإلضافية  الثاني عشريلخص الجدول  .229
 القدرة على إحداث االحترار العالمي. منخفضةذات البدائل  التجهيزات

ذات  التجهيزاتالتي تصنع  للشركاتتكاليف التشغيل اإلضافية التي يتعين صرفها وإعادتها  الجدول الثاني عشر:
  البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي

االستهالك (طن متري)  الشركة
تكاليف التشغيل 
اإلضافية (دوالر 

أمريكي)

شركات مصنعة 
األصلية* للتجهيزات

  مبالغ يتعين صرفها
 (دوالر أمريكي)

  مبالغ يتعين إعادتها
 (دوالر أمريكي)

Gita Mandiri Teknik 98.98 130,032 30 91,330 38,702 
Fata Sarana Makmur 48.45 63,686 34 42,150 21,536 

Industri Tata Udara 10.78 14,161 0 14,161 0 
Sumo Elco Mandiri  28.6 56,020 34 36,520 19,500 
Alpine Cool Utama 28.8 40,160 0 40,610 0 

Anekacool Citratama 4.2 17,510 0 17,510 0 
Metropolitan Bayu 10.88 14,287 0 14,287 0 

Rotaryana Prima 19.12 25,296 0 25,296 0 
  79,738 281,864 22  361,152 250  المجموع 

  األصلية. للتجهيزاتالمصنعة في الشراكات  2018النسبة المئوية للتصنيع في عام * 
 

قدرة عالية ال تجهيزاتاالنسحاب من المشروع وتصنيع  اإلحدى عشرة التالية، قررت الشركات في المقابل .230
إلى الصندوق في االجتماع  ستتم إعادتهدوالر أمريكي  764,842 ، بتمويل إجمالي قدرهعلى إحداث االحترار العالمي

 الخامس والثمانين:

، Polysari Citratama، وMentari Metal Pratama شركة ،الفرعي لتبريد التجاريافي قطاع   )أ(
 دوالر أمريكي لم يتم صرفه؛ و 375,930، بتخصيص تمويل إجمالي قدره Inti Tunggalو

، Global Technicو، Sabindo Refrigeration شركة ،التجميعي في قطاع التبريد التجاري  )ب(
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، Graha Cool Technicو، Aneka Froze Triutamaو، AVIS Alpin Servis Trو
بتمويل  ،Ilthabi Mandiri Techو، Gaya Technic Supplyو، United Refrigerationو

لتطوير  منها أمريكي دوالر 28,960دوالر أمريكي، تم صرف  417,872قدره  إجمالي مخصص
 388,912 قدره رصيدسيتم استرداد فيما )، شركةدوالر أمريكي لكل  3,620، أي( أولينموذج 

 وإعادته إلى الصندوق. دوالر أمريكي

 قطاع الخدمات
 

على النحو الوارد في التقرير  التبريد وتكييف الهواءحكومة أستراليا في قطاع خدمة  تم االنتهاء من مكونِ  .231
 متبقية. أخرى لم تكن هناك أرصدةو. 2018المرحلي لعام 

  
  المشاريعوحدة إدارة 

 
دوالر  434,200، والتي تم صرف المشاريعالر أمريكي لوحدة إدارة دو 450,000تم تخصيص ما مجموعه  .232

 2020 كانون األول/ديسمبر 31بحلول دوالر أمريكي  15,800سيتم صرف المبلغ المتبقي وقدره وأمريكي منها. 
 لمواصلة األنشطة التالية:

 الدعم اإلداري والتشغيلي ألنشطة المساعدة التقنية؛  )أ(

 ؛امة لتنفيذ المشاريع االستثماريةاإلدارة الع  )ب(

 ؛الفنية للشركات ،والزيارات ،تماعاتواالج ،تنظيم البعثات  )ج(

إعداد التقارير الدورية وتقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية للمشروع وحكومة إندونيسيا والصندوق   )د(
 متعدد األطراف؛ال

 ؛للشركاتالتحقق الميداني و، ومراحل األداء القياسيةالتحقق من أداء تنفيذ المشروع،   )ه(

 ؛لة األولى (اإلدارية والتشغيلية)اإلدارة اليومية ألنشطة المرح  )و(

 .المعتمدةزانية والرقابة المالية على األموال المي  )ز(

  

 مستوى صرف األموال

في المائة)  93دوالر أمريكي ( 11.791,079، تم صرف مبلغ قدره 2019 تشرين الثاني/من نوفمبر اً اعتبار .233
أمريكي دوالر  777,208، ولليوئنديبيدوالر أمريكي  8,048,258( اعتمادهدوالر أمريكي تم  12,692,684من مبلغ 

مبين ال على النحودوالر أمريكي لحكومة أستراليا)  300,000دوالر أمريكي للبنك الدولي، و 2,665,613لليونيدو، و
 .الثالث عشرفي الجدول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 
 
 

58 

بونية إلندونيسيا : التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرالثالث عشرلجدول 
  مريكي)(بالدوالر األ

 معدل الصرف (%) مصروفة (دوالر أمريكي) (دوالر أمريكي) معتمدة  الوكالة
 90 8,048,258*,** 8,910,102* اليوئتديبي

 100 777,208 777,395  اليونيدو
 98 2,665,613*** 2,714,187*** البنك الدولي

 100 300,000 300,000 الحكومة األسترالية
 93 111,791,079 12,692,684  المجموع

  .والسبعينالسادس  إلى االجتماعدوالر أمريكي تمت إعادته  3,134,216تتضمن مبلغ  *
ري ويتعين القطاعات الفرعية لتركيبات التبريد التجا وثمان شركات في Aneka Coolتم صرفه إلى شركة دوالر أمريكي  349,900تتضمن مبلغ  **

  ن.ياالجتماع الخامس والثمان إلىإعادة المبلغ 
  الث والثمانون.االجتماع الث إلىتمت إعادته  301,539االجتماع الحادي والثمانون ومبلغ  إلىدوالر أمريكي تمت إعادته  35,000تتضمن مبلغ  ***

 
 تمديد المرحلة األولى

 
تصنيع بفي المشروع  االستمرارية التي قررت المتبق للشركات، ومن أجل السماح )1((ز)82/30لمقرر وفقاً ل .234

من  األولى، اقترحت حكومة إندونيسيا تمديد تنفيذ المرحلة قدرة على إحداث االحترار العالميمنخفضة ال تجهيزات
 .2020 كانون األول/ديسمبر 31خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى 

  
 تعليقات األمانة 

 
للتصدي  واليوئنديبي ،المعنيين بهذه الصناعةو ،الجهود التي بذلتها الحكومةإلى  ،مع التقدير ،تشير األمانة .235

 مقترحتعتبر األمانة و منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في السوق. تجهيزاتللتحديات التي تواجه إدخال 
ً حالً  اليوئنديبي أن  إلىتنظر األمانة و التي يمكنها مواصلة المشاركة في المشروع. للشركاتإلتاحة االستمرار  منطقيا

إلى مركبات الهيدروكربون، دون أي  32-من الهيدروفلوروكربون Rotaryana Prima ات فيالتكنولوجي تغيير
 .35(ج)83/22مع المقرر  يتوافقمتعدد األطراف، التكلفة إضافية للصندوق 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  على هذا األساس، تؤيد األمانة تمديد .236
على لصرف تكاليف التشغيل اإلضافية أن يعتمد  يمكن هاقترحت األمانة أنو .2020 كانون األول/ديسمبر 31حتى 

لقدرة على منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي أو شراء ضواغط منخفضة ا للتجهيزاتالمبيعات الفعلية 
كانون /ديسمبر 31 أقصاهفي موعد  ذو الصلةطالما يتم الصرف ، 2021في عام  ستتمالتي إحداث االحترار العالمي 

 .2021األول

من المرجح أن تواجه الشركات التي ستقوم بتصنيع بذل الحكومة واليوئنديبي قصارى جهدهما، إال أنه  رغم .237
 التجهيزاتتصنيعِ تجارية وال شركاتها بموجب عالمات ،32-الهيدروفلوروكربونعلى التجهيزات التي تعتمد من  كلٍ 

بيع الاألصلية، تحديات خاصة في تصنيع (و التجهيزاتمصنعي  عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي من طلبياتِ 
 تجهيزاتفي إدخال رصد التقدم المحرز  وبغية .32-على الهيدروفلوروكربون التي تعتمد تجهيزاتهافي السوق) 

بيانات مجمعة عن مبيعات  تقدم اليوئنديبيمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في السوق، تم االتفاق على أن 
 عالية التجهيزات على وتلك التي تعتمدعلى الهيدروكربون، و، 32-على الهيدروفلوروكربونالتجهيزات التي تعتمد 

 تصنعها الشركات كجزء من التقارير المرحلية السنوية. التي الميعلى إحداث االحترار الع القدرة

اقترحت األمانة أن تتضمن التقارير المرحلية السنوية فقد والخدمات قد اكتمال،  الرغاويبالنظر إلى أن قطاعي  .238
 عبر مراحلم ستقدُ تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي  حول المستقبلية

                                                      
  إلى أن يتم اختيار التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي. 35
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بما في ذلك  ،فقط الهواءالتبريد وتكييف  التقدم المحرز في تنفيذ قطاع تصنيع حول اليوئنديبيمال المشروع، تقرير تكا
 .المشاريعالمستفيدة، واألنشطة التي ستضطلع بها وحدة إدارة  إلى الشركات تكاليف التشغيل اإلضافيةصرف 

لجنة التنفيذية النظر في طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة يمكن له إلى أن) 2((ز)82/30يشير المقرر  .239
االتفاق على ذلك، إجراء  في حال وأنه سيتم، ،2019إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع األخير لعام 

موضح ال على النحوللبلد،  ونتعديالت على نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكرب
ً  األمانة أحاطت. وفي هذا الصدد، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20في الوثيقة   ما يلي:ب علما

اإلقليمية التي أعادت التمويل المرتبط بتحويلها،  الهواءالتبريد وتكييف  تصنيع شركاتبالنسبة إلى   )أ(
 للتمويل بموجب تخفيض تدريجي مؤهالً  مركبات الهيدروفلوروكربونبسيكون استهالكها المرتبط 

ً ، لمركبات الهيدروفلوروكربون  ؛XXVIII/2(د) من المقرر 18لفقرة ل وفقا

سيكون ، 32-التي تحولت إلى الهيدروفلوروكربون وتكييف الهواءالتبريد  بالنسبة إلى شركات تصنيع  )ب(
للتمويل في إطار التخلص التدريجي  مؤهالً  32-مركبات الهيدروفلوروكربونمن استهالكها المرتبط 

 ؛28/2(ج) من المقرر 18لفقرة وفقاً ل، من الهيدروفلوروكربون

بتصنيع  32-الهيدروفلوروكربونحولت إلى تالتي الهواء التبريد وتكييف  ستقوم بعض شركات تصنيع  )ج(
، بموجب عالمات تجارية خاصة 32-التي تعتمد على الهيدروفلوروكربون التجهيزاتكل من 

عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي، من طلبيات مصنعي  تصنيع التجهيزات، وشركاتهاب
المرتبطة تكاليف التشغيل اإلضافية  سوف تعادو الفردي. إنتاجهااألصلية، على خط  التجهيزات

يشوب  .متعدد األطرافالاألصلية إلى الصندوق  التجهيزاتلشركات تصنيع  بالتصنيع المخصص
مركبات سيتم تضمين وبالتالي، بشأن كيفية معالجة أهلية االستهالك، مانة غموٌض موقف األ

عالية القدرة على إحداث  هيدروفلوروكربونالنقطة انطالق مركبات  في ،الهيدروفلوروكربون
من تلك  األصلية للتجهيزاتللشركات المصنعة االحترار العالمي المرتبطة بالجزء المخصص 

 المشروع.التي تلقت تمويالً في إطار  الشركات

فيما يتعلق بهذه المسألة، ترى حكومة إندونيسيا أنه ال ينبغي تطبيق أي تخفيض في استهالك  .240
المؤهل للحصول على التمويل، ألن تلك الشركات ليس لها تأثير على صنع القرار واستراتيجيات  الهيدروفلوروكربون

 لبلدان مشمولةغير مملوكة األصلية، وهي شركات متعددة الجنسيات  اتالتجهيزشركات تصنيع الخاصة بالسوق 
مع المصنعين المحليين على األصلية  للتجهيزاتالشركات المصنعة  عالوة على ذلك، ال تنص عقودو .5المادة ب

ً التي يتم تصنيعها سنوي التجهيزات  يأخذ ولن. األصلية للتجهيزاتطلب الشركة المصنعة حسب  ذلك ولكن يختلف ،ا
بما أنه لم يتم بعد تحديد منهجية وعالوة على ذلك، و .بعين االعتبار ديناميات السوق تخفيض مسبق في االستهالكِ  وضعُ 

فرض مثل هذه التخفيضات ألسباب خارجة  فقد كان من المجحفلتحديد نقطة البداية لمركبات الهيدروفلوروكربون، 
 عن سيطرة الحكومة والمصنعين.

  التوصية
 

 : بأنترغب اللجنة التنفيذية   .241

تنفيذ المرحلة األولى  حولوالتقرير المرحلي  التكنولوجي الشركةتحويل بالتحديث الخاص تشير إلى   )أ(
 ،واليونيدو اليوئنديبي،من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، المقدم من 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22وحكومة أستراليا، الوارد في الوثيقة  ،والبنك الدولي

ً   )ب( أن الشركات التالية قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ب اإلحاطة علما
، وسيعاد التمويل المرتبط بالشركات إلى االجتماع الخامس دروكلوروفلوروكربونية إلندونيسياالهي

 والثمانين:
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، Polysari Citratama، وMentari Metal Pratamaقطاع التبريد التجاري،  في )1(
تكاليف دعم  باإلضافة إلىدوالر أمريكي،  375,930 مبلغ باستعادة، Inti Tunggalو

 ؛ ولليوئنديبيدوالر أمريكي  28,195الوكالة البالغة 

 Globalو Sabindo Refrigeration، لتجاريفي القطاع الفرعي لتجميع التبريد ا )2(
Technic وAVIS Alpin Servis Tr وAneka Froze Triutama وGraha Cool 
Technic وUnited Refrigeration وGaya Technic Supply وIlthabi 

Mandiri Tech، تكاليف دعم  باإلضافة إلى، دوالر أمريكي 388,912 مبلغ باستعادة
 ؛ليوئنديبيل دوالر أمريكي 29,168الوكالة البالغة 

ً   )ج( صادر خارجية لتصنيع رغاوي قررت االستعانة بم Aneka Coolشركة أن ب اإلحاطة علما
إلى االجتماع  بالشركة ذات الصلةدوالر أمريكي  60,500 مبلغ ، ستتم إعادة، وبالتالييوريثانالبول

 ؛والثمانينالخامس 

ً   )د(  Sumo، وFata Sarana Makmur، وGita Mandrin Teknik شركات أنب اإلحاطة علما
Elco Mandiri الهيدروفلوروكربون تلتكنولوجيا اخطوط اإلنتاج الخاصة به تحويل تقد قرر-

بموجب العالمات التجارية  32-على الهيدروفلوروكربون المعتمدة التجهيزاتستقوم بتصنيع و 32
بناًء على طلبات من مصنعي  عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي والتجهيزاتلشركاتها 
 5,980دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  79,738األصليين بقيمة  التجهيزات

إعادتها إلى االجتماع الخامس  وستتممن تكاليف المشروع  اقتطاعهاتم  لليوئنديبيأمريكي دوالر 
 ؛والخمسين

، للثالجات والمجمدات شركة المصنعة، الRotaryana Primaفي  تالموافقة على تغيير التكنولوجيا  )ه(
متعدد الفة إضافية للصندوق دون أي تكل الهيدروكربون مركبات إلى 32-من الهيدروفلوروكربون

 ؛األطراف

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
 أن: تفهم ، على أساس2020 كانون األول/ديسمبر 31ة إلندونيسيا حتى الهيدروكلوروفلوروكربوني

 ؛ ووالثمانينإلى االجتماع الخامس البوليوريثان ستُعادُ  أرصدة متبقية من قطاع رغاويأي  )1(

تقارير تقديم ، شروعإتمام الم حتى ، على أساس سنويواليوئنديبيحكومة إندونيسيا ستواصل  )2(
لوروفلوروكربونية مرحلية عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

منخفضة القدرة على إحداث االحترار التجهيزات تتضمن معلومات مجمعة عن مبيعات 
قبل الشركات المشاركة من  وعالية القدرة على إحداث االحترار العالمي المصنعةالعالمي 

 ؛ و2021 حزيران/يونيو 30جاز المشروع بحلول تقرير إن وستقدمان، في المشروع

ير المحتمل لنقطة البداية إلجراء تخفيضات كلية مستدامة الستهالك النظر في التأث  )ز(
من الوثيقة  240و 239في ضوء المعلومات الواردة في الفقرتين  على البلدالهيدروكلوروفلوروكربون 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22. 
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Disclaimer  
 

This demonstration project in Egypt was implemented by UNDP and the Government of Egypt.   

 

VSUs are in this study defined as foam enterprises (end-users) that consumes less than 0.5 MT of HCFC 

141b per year in the foam manufacturing process. Many VSUs practice hand-mix which is an operation 

deemed an industrial hygienic and health concern as no emission control or personal protection is used. 

Therefore, there is a need to improve current manufacturing practices for VSUs. 

 

The finding of the project could be helpful for the implementation of programs designed for VSUs. The 

specific focus in this study is on VSUs and conclusions and recommendations cannot be extrapolated to 

non-VSUs and the applicability will also depend on local market conditions (availability of consumables 

and spare parts, after sale service, maintenance of the equipment, training, assistance from the local system 

houses, etc.).   

 

UNDP does not in any way endorse the equipment (type, brand, manufacturers, etc.) that was tested in this 

study. The results cannot be used for any marketing purposes by public and private entities. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This project for the Government of Egypt is based on ExCom Decision 72/40, offering a special window 

for demonstration projects and, at the same time, completing global efforts to make the ODS phaseout for 

SMEs (small and medium enterprises) and VSUs (very small users) in the foam industry more feasible and 

effective.  

 

In Egypt, very small users usually account for less than a half ton of annual use of HCFCs on annual basis 

with infrequent services in foam blowing and application in the field. In this respect, it has been always 

difficult to achieve compliance for VSUs because of cost thresholds. Compounding the situation is that 

there are at least 8 viable options to replace HCFCs in PU foam, from which around five apply to Spray/PIP 

(Pour-In-Place).  Some of these change equipment requirements—and prices.  This report summarizes 

previous actions that can—and mostly have already—been taken to lower the cost threshold for this group 

of ODS users through following approaches: 

 

 Management :  Use local experts; work with group projects 

 Technology :  Evaluate and validate new technologies  

 Equipment :  Use more retrofit; develop affordable equipment 

 Trials/Tests :  Get suppliers (system houses) involved 

 IOCs  :  Apply the lowest cost technology feasible in the national context 

 
While all these approaches have led to significant cost savings, it was felt that more can be done to introduce 

very simple and affordable equipment for VSUs to replace current practice of hand mix for reasons of health 

and industrial hygiene for very low and infrequent ODS users.  The purpose of this project therefore is to: 

 
 Optimize and validate low cost chemical and equipment options for ODS phaseout at VSUs;  

 Demonstrate these in downstream operations; 

 Transfer the technology to interested system houses and other users around the world, and  

 Use the outcome in existing projects thus improving the success of these projects. 

 
The Project has attempted to economize costs for VSUs into three ways: 

 

 For infrequent PU users, make available the option of prepackaged PU systems that are sealed, 

have a long lifetime and can be used upon demand. Alternatively design properly sized day tank 

options with moisture protection for PIP (pour-in-place) equipment (currently such equipment 

operates mostly from drums);   

 Develop easy-to-use and maintain, low-cost foam dispensing units for low volume PIP/Spray 

Rigid Foam applications that demand low electrical power or no power at all for VSUs;   

 Develop low-cost variable ratio foam dispensers for PIP rigid or integral skin applications for 

VSUs. 

 

The equipment part of the project was be staged as follows: 

 

1. The selection of (a) producer/installer/service provider(s) based on bidding through requests for 

proposals; 

2. Review of substantially responsive offerings, followed by  



UNDP – VSU ASSESSMENT – 84TH EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 

4 
 

 Negotiations with selected providers on modifications to reach potential cost savings (the goal 

is to reach a price level below US$ 10,000 for a PIP dispenser and US$ 30,000 for ISF 

equipment); 

 Selection of equipment (one high-pressure, one low-pressure; one low-pressure variable ratio 

(ISF);  

3. Procurement of the most promising equipment; 

4. Validation of this equipment in the (Egyptian) market; 

5. Formulation of a report to UNDP/EEAA/MFS on outcome, conclusions, limitations and 

recommendations, taking into account ExCom stipulations from a previous, interim report. 

 

The implementation of the chemical part of the project was envisioned as follows: 

 

1. Selection of a system house willing to cooperate on this approach;  

2. Identification of existing prepackaged systems with stable storage life-time/easy component 

perforation when in need for field application. One company making these is in the USA but there 

might be more companies on the global market. Evaluate this technology at the selected system 

house; 

3. If successful, install a local component facility and/or assembly facility; 

4. Organization of trials/tests to assure that the equipment is suitable for the earmarked ODS phaseout 

technologies; 

5. Incorporation of the outcome in the mentioned report in the equipment section;  

6. While the project includes trials/tests, these will be conducted to the extent possible at system house 

development facilities and with one or two selected customers.  Industrialization should take place 

through National Phaseout Plans.   

 

The project was substantially implemented as designed through a Taskforce consisting of a dedicated 

project team, including an International Expert and a National Expert.  The three system houses in Egypt, 

Baalbaki Egypt for Chemical Industries (BCI), Dow Middle-East (DME) and Technocom Commercial 

Agencies (TCA) cooperated closely with the Taskforce in evaluating the selected equipment.  The prices 

of the selected equipment showed the following range of indicative prices compared to currently used 

equipment as follows, excluding delivery, warranty and other associated costs: 

 

Equipment Category Price Notes 

PIP Dispenser (Pumer, Tecmac) From ca. US$ 5,500- 7,000 FOB1 

SPF Dispenser (Pumer, Tecmac) From ca. US$ 5,500- 7,000 
FOB; no spray package 

included 

ISF Dispenser (Transtecnica) From ca. US$ 20,000  FOB 

*Technically Pumer can be used also for PIP/SPF however, because it’s low pressure it will be an air/PU mixture 

 

From each category, one dispenser was purchased and placed for evaluation at the following Egyptian 

system houses. 

 

Only a small number of VSUs (customers of the system houses) participated in field test due to limited 

number of dispensers available, and time available to complete the field tests. 

 

An Agreement was signed to evaluate the dispenser in development departments of the system houses as 

well as with selected customers.  The outcome of this evaluation can be summarized as follows: 

 
 

                                                           
1 FOB = Price of equipment before shipment 
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Systems house Equipment tested Blowing agent used 
Results of testing 

 
Tested with end-

user? (Y/N) 

DOW (DME) PUMER ALL WATER BASED NEGATIVE Y* 

BAALBAKI (BCI) TECMAC 
ALL WATER BASED 

METHYL FORMATE 

NEGATIVE 

POSITIVE 
Y* 

TECHNOCOM 

(TCA) 
TRANSTECNICA HFO-1233 POSITIVE Y* 

*The end users (VSU) have no equipment and only a small number (one per each system house) of them 

participated due to time remaining in project’s implementation. This can continue as part of the HPMP programme 

and its small users’ component. 

 

Analysis showed that the BCI and DME systems had both 1:1.5 ratio’s (Taskforce had requested for 1:1) 

while the Pumer and Tecmac equipment operated on 1:1 (fixed) ratio.  In other words, systems and 

dispensers were “incompatible”.  While the issue could have been resolved with a modification of the pump, 

the team asked the pertinent manufacturers if they could include “true” variable ratio so that they would be 

able to cope with all systems.  This was the case with one supplier so that all available systems can be 

satisfactorily processed.   

 
The difference in ratio was addressed with suppliers of equipment as well as the system houses.  One 

supplier, Tecmac, can provide variable ratio dispensers immediately and such equipment has already been 

pursued in the mean time and can be supplied end of 2019 or beginning of 2020.  Another supplier, Pumer, 

is prototyping a concept and expects to have a solution by December 2019, if successful. The team looked 

also into why there is need to deviate from the standard PIP ratio. From Dow and Baalbaki SHs, which 

offered water-based PIP systems based on 1:1.5 ratio, Baalbaki SH offered a methyl formate based 1:1 

system, while Dow MidEast SH has been initiating development of such a system based on an HFO option.   

 

It was therefore determined feels that the issue of diverging ratio’s is addressed through: 

 

 the availability of variable ratio dispenser from the same suppliers in the same price range, and 

 using systems based on methyl formate/methylal (HCOs) and HFOs. 

Further trials of all these systems could be conducted as part of the Egyptian HPMP programme and its 

VSU component. 

 

As for the chemical packages, SHs showed no interest in pre-packaged chemicals. They see these: 

 

 As a specialized application for back-fill around (electrical) posts and fences than as a way to extend 

the chemical life-time; 

 While the life-time can be extended from 6 months to 2 years, they expect that this does not make 

up for larger chemical losses and of packaging materials;   

 As an application that is not fit for a developing country. The main advantage of PU foam as back-

fill material instead of concrete is time-saving through faster curing.  This is interesting for 

developed countries with high wages but not for countries where labor is relatively cheap; 

 Finally, the investment will be too high in view of the risk of non-acceptance by potential clients. 

 

The option to offer different sizes of tanks and install silica gel breathers on the MDI tank (to avoid humidity 

in tanks) was, however seen as positive and was integrated in the dispenser specifications. 
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A number of conclusions of the entire project applicable for the VSU sector in Egypt is as follows: 

 

Cost Evaluation (excluding delivery, certification, maintenance and servicing by warranty): 

 

 A basic, sole purpose, fixed ratio (1:1/1:1.5/1.7) PIP dispenser 

can now be purchased for starting US$ 5,500 rather than 

around US$ 10,000 or more. 

 A basic, fixed ratio (1:1/1:1.5/1.7) Spray/PIP dispenser can be 

purchased for starting from US$ 7,000 rather than US$ 

1510,000 or more. 

 A basic, variable ratio Spray/PIP dispenser can be purchased 

starting from US$ 7,000 rather than US$ 15,000 or more. 

 A basic ISF dispenser can be purchased for US$ 18,480 

instead of US$ 25,000-30,000. 

 Local or regional servicing/maintenance representation, spare 

parts availability, trouble-shooting speed and quality of 

support, training are important elements in the consideration 

 

Packaged Chemicals 

Attempts to introduce smaller, packaged chemicals were not 

successful.  It is better to install for PIP operations smaller 

sized tanks with silica gel breathers, to control humidity in the 

tank and to assure that the master drum is properly closed 

after filling.  



UNDP – VSU ASSESSMENT – 84TH EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 

7 
 

1. INTRODUCTION 

 

This project was submitted in response to the ExCom’s Decision 72/40.  The relevant part of this decision 

states as follows: 

 

 (i) The following criteria would be applied when selecting projects:  

a. The project offered a significant increase in current know-how in terms of a low-GWP 

alternative technology, concept or approach or its application and practice in an Article 5 

country, representing a significant technological step forward;  

b. The technology, concept or approach had to be concretely described, linked to other 

activities in a country and have the potential to be replicated in the medium future in a significant 

amount of activities in the same sub-sector;  

c. For conversion projects, an eligible company willing to undertake conversion of the 

manufacturing process to the new technology had been identified and had indicated whether it 

was in a position to cease using HCFCs after the conversion;  

d. The project proposals should prioritize the refrigeration and air-conditioning sector, 

not excluding other sectors;  

e. They should aim for a relatively short implementation period in order to maximize 

opportunities for the results to be utilized for activities funded by the Multilateral Fund as part of 

their stage II HCFC phase-out UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/47 36 management plans (HPMPs);  

f. The project proposals should promote energy efficiency improvements, where relevant, 

and address other environmental impacts;  

 

While the foam sector did not qualify for prioritization, the ExCom nevertheless approved the project, 

recognizing the need for effective implementation of technology transfer for very small users (VSUs), 

specifically in Egypt and where similar situations could occur.  

 

This report first reviews Past Efforts made in this respect during the CFC phaseout period as well as during 

the HCFC phaseout over the last ten years. It is followed by chapters on Project Design, 

Implementation/Outcomes, Conclusions and Limitations. 
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2. HISTORY OF PAST EFFORTS TO LOWER COST THRESHOLDS  

 

The stated objective of this projects is to:  

 

     Optimize and validate low cost chemical and equipment options for ODS phaseout at VSUs;  

 Demonstrate these in downstream operations; 

 Transfer the technology to interested system houses and other users around the world, and 

 Use the outcome in existing projects thus, at no additional costs, improving the success of these 

projects. 

 

MLF projects are since 1993 subject to Cost-Effectiveness (C/E) Thresholds.  In foam sector, these 

thresholds are based on the conversion cost for consumption volumes at large and medium size enterprises, 

and therefore are difficult to meet the funding demand by very small users (VSUs).  Many VSUs practice 

hand-mix, an operation deemed an industrial hygienic concern as no emission control or personal protection 

is used.  These companies need low cost/easy to use equipment that meets applicable limits on cost-

effectiveness.  Others use infrequently PU foams and have problems with inventories in view of the 

relatively short life-time of existing systems (3-6 months). 

 

A first attempt to deal fairly and effectively with small users (SMEs) was a 1995 study by UNDP called 

“Determination of Cost-Effective Phaseout Approaches for Enterprises with relatively Small ODS 

Use”. 

 

The Multilateral Fund Secretariat (MFS) prepared, based on this study, Document 17/55 (June 30, 1995) 

called “Strategy Paper for Small Foam producing Enterprises”.  It recommended dividing projects by size 

and foam category; to assign to large and medium sized enterprises specific C/E thresholds and to make the 

approval of small projects subject to specific cost containment procedures. This would have addressed the 

issue. In developing the cost guidelines of the HCFC phase-out, the Executive Committee of the MLF 

decided to increase the cost-effectiveness threshold (CE) for foam SMEs up to 40% above the $7.83/kg CE 

when needed for the introduction of the low GWP alternatives (Desicion74/50). Although this policy helped 

to address the financial burden for SMEs to some extent, however, the cost challenge remains for very small 

users (VSU) since only a few thousand dollars are available for them and the conversion to the low GWP 

alternatives including the costs of complicated equipment and formula, safety measure, increased IOC for 

specific alternative and necessary training. Essential is to realize that the cost effectiveness increases 

exponentially when the consumption decreases, as following graph shows: 
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Following approaches have been attempted by to obtain cost containment when dealing with SMEs: 

 

 Management :  Use local experts; work with group projects 

 Technology :  Evaluate and validate new technologies  

 Equipment :  Use more retrofit; develop low-cost equipment 

 Trials/Tests :  Get suppliers involved, often combined with group projects 

 IOCs  :  Apply the lowest cost technology 

 

The following is a review of cost optimizing efforts in these categories: 

 

Management - The largest success has been created by ODS phase-out projects using PU System Houses 

as project managers.  This approach provided not only local project management but also larger economy 

of scale and supplier-arranged trials/tests. 

   

Technology - The validation of new technologies was almost equally successful. In the foam sector, ten 

(10) demonstration projects to evaluate new—or to modify existing—technologies were conducted in the 

last several years.  Through this program, methyl formate (MF) and methylal (ML)—both oxygenated 

hydrocarbons or HCOs— are now in application in a number of countries and in several of these countries 

by now conversions have been successfully completed.  Some system houses are able to offer preblended 

hydrocarbons, including to smaller users in spray foam, with respective safety measures to be followed. 

While some of the demonstrated technologies suffer under economic constraints, such as license fees 

(supercritical CO2) or high operating costs (HFOs), the program in general has contributed with new 

knowledge on low GWP HCFC replacement technologies. 

 

Equipment - Attempts to optimize equipment costs had mixed results.  The following summarized these 

attempts: 

 

 Retrofit of equipment has optimized costs when using water, MF or ML technologies;  

 Renting out equipment to very small users (VSUs) was not proved successful because of 

frequent mishandling of equipment as well as chemicals; 

 An attempt to import low cost equipment was not fully successful because of lack of training 

and local equipment service (availability of consumables, spare parts and after sale service 

locally or regionally); 

 An attempt to optimize costs of ISF equipment for VSUs required further fine-tuning; 

 Infrequent use—in particular, when combined with bad maintenance—leads to aging issues 

with chemicals and maintenance issues. 

 
Trials/Tests – through involvement of suppliers (system houses), trials could be lowered in price and 

amounts, while testing is generally provided through the supplier. 

 

IOCs – While the freedom of choice between the available zero ODP/low GWP technology is maintained, 

the IOC is calculated on the lowest cost applicable technology.    

 

Compounding the precarious position of the VSUs is the multitude of HCFC phaseout options: 

 

 There were two (2) options to phase out CFCs in rigid PU foams—but there are eight (8) options 

to phase-out HCFCs in PU foams. 

 Just one (1) of these CFC phase out options could be applied to Spray/PIP but all eight HCFC phase 

out options apply to Spray/PIP. 
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This leads to the offering of PU systems in the market that are more complicated in equipment requirements 

and therefore, more costly. Examples are different for different Polyol/MDI ratios—requiring variable 

output ratios—or the use of flammable substances, requiring emission exhaust or even explosion proof 

equipment. Equipment prices over-proportionally increase through these requirements for higher 

sophistication.   

 

Clearly, and in spite of past successes, there was still a need to find solutions for very small users (VSUs)—

in particular for PIP manufacturers who have the smallest volumes of consumption.  The purpose of the 

project was to identify more simple, affordable equipment applicable for VSUs requirements and improved 

life-time for chemicals in case of low/sporadic use.   

  



UNDP – VSU ASSESSMENT – 84TH EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 

11 
 

3. PROJECT DESIGN 

  

The Project was generally designed into three stages: 

 

 For infrequent PU users, make available the option of pre-packaging PU systems that are sealed, 

have a long life-time and can be used upon demand. Alternatively, develop properly sized day tank 

options with humidity control for PIP equipment;   

 Develop specifications for a basic, easy-to-use and maintain lower cost foam dispensing unit for 

PIP/Spray rigid foam applications;   

 Develop specification for a low-cost, variable ratio foam dispenser for rigid foam PIP/Spray foam 

and integral skin foam applications. 

  

The equipment part of the project was be staged as follows: 

 

 Develop specifications for the mentioned dispensers to be used for bidding by existing suppliers; 

 Select equipment through open bidding; 

 Purchase and validate the most promising equipment; 

 Report to UNDP/EEAA/MFS on the outcome, conclusions and recommendations. 

 

Interested equipment suppliers that could potentially meet requirements from the project are listed below 

as prospective bidders to provide such services.  It was emphasized that selection was subject to applicable 

procurement procedures which included their display on the UNDP web-site and allowed therefore other, 

not yet identified bidders as well to apply.  

 

- Pumer  Belo Horizonte  Brazil  RPF only 

-Transtecnica Porto Alegro  Brazil  ISF and RPF 

- Cannon Milano   Italy  ISF and RPF 

- Zadro  Guadalajara  Mexico  ISF only 

- Tec Mac Milano   Italy  ISF and RPF 

- BMK  St. Louis  USA  RPF only 

 

Further, the implementation of the chemical part of the project was envisioned as follows: 

 

1. Selection of a system house willing to cooperate on this approach;  

2. Identification of existing pre-packaged systems with stable storage life-time/easy component 

perforation when in need for field application. One company making these in the USA but there 

could be more companies on the global market. Evaluate this technology at the selected system 

house; 

3. If successful, install a local component facility and/or assembly facility; 

4. Conduct trials/tests to assure that the equipment is suitable for the proposed technologies; 

5. Include the outcome in the mentioned report in the equipment section. 

 

While the project includes trials/tests, these will be conducted to the extent possible at system house 

development facilities and with one or two selected customers.  Industrialization should take place through 

National Phaseout Plans.   

 

3.1.  EQUIPMENT 

 

VSUs overwhelmingly produce products consisting of rigid PU foam.  There is, however, also some 

production of integral skin foam (ISF).  Past experience has shown that combining these two applications 
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in one dosing machine will not lead to lower costs.  The machine requirements are too different to be 

combined. In addition, many VSUs do—or would like to—combine PIP with Spray and are willing, in case 

they are eligible for PIP only, to pay the cost difference.  Therefore, low cost options were pursued in the 

following categories: 

 

 PIP only for rigid PU foam 

 Spray/PIP for rigid PU foam 

 Pouring for ISF foams 

  

Technical specifications will be developed for each of these machine groups.  For each of these categories, 

potential suppliers will be identified world wide and, if interested asked for quotations. 

 

       3.2.  CHEMICALS 

 

Some VSUs produce infrequently for products such as molds, setting electrical or fence poles and other 

construction applications, etc.  Some require small, pre-determined amounts of chemical to set a pole—

much like cement but much faster in solidifying, some others require larger amounts but irregularly.  

Because of irregular, in field use, there are problems with chemical life-time—now typically 3-6 months 

when stored properly but much shorter in field use.  A life-time of at least one year is desired.  The Taskforce 

located a company that manufactures pre-packaged chemicals for pole setting applications with a life-time 

of up to 2 years and intended to bring this technology to the attention of existing system houses that were 

interested. 

 

But there are other options as well.  The prevailing current equipment at this time is the Spray equipment 

used for in-place pouring (PIP).  They are fed from 200 l barrels—two barrels at a time, Polyol blend and 

MDI—through drum pumps.  Because 400 l is a large amount, these drums are exposed to the atmosphere 

for a long time allowing oxidation, hydrolysis and MDI to react.  This shortens the life-time of material 

considerably.  Introducing day-tanks, sized for the type or application and fitted with silicone dryers would 

go a long way in protecting these chemicals better and prolonging the useful life-time.  Introducing smaller 

drums might work also in some applications, as will better procedures (protected vents on drums, etc.). 

 

In this respect, it was proposed to discuss these options with System Houses and their end-users before 

developing equipment specifications or specific chemical packaging systems.   

 

       3.3.  ESTIMATED POTENTIAL PROJECT IMPACT 

 

Depending of the stage of industrial development and the population size of a country, VSUs’ market share 

in foam applications can range from 5% to more than 30%. 

 

It was proposed to implement this programme in Egypt, since system houses are highly developed there, 

and a large number of VSUs are present on the market.  

 

The Egyptian HPMP Stage I made a reference that “from available information it has been determined that 

“Micro Users” (=VSUs) account for 22.3 t HCFC-141b and, assuming an average use of 250 kg/y per 

company, include up to 100 companies”, so there was sufficient market for trials, tests and equipment 

validation.   

 

The current demonstration project contributes to a complementary phase-out of 4.4 ODP tons at VSUs 

unaccounted in HPMP-I and further researched as potential additional VSUs under HPMP-II preparation 

process. 
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       3.4.    CHOICE OF HCFC REPLACEMENT TECHNOLOGY 

 

Foam dispensers are based on blending of two reactive components: isocyanate, and polyol blend.  The 

polyol blend includes polyol as the main component but also other, minor, components such as blowing 

agent(s), stabilizer, catalysts etc.  When blended, this leads to a controlled blowing and polymerization 

reaction, resulting in polyurethane foam. 

 

The foam dispenser poses in principle no restriction on the type of blowing agent.  This implies that any 

HCFC replacement can be used.  However, there are safety considerations to be taken into account.  Based 

on such considerations, flammable systems have in general been avoided unless special safety features have 

been incorporated.  However, one cannot take the flammability of a pure component to predict the 

flammability of a blend or mixture.  If the blowing agents are water, methyl formate (up to 5.5%), methylal 

(up to 5%), HFCs or HFOs—or combinations of these—then the blend is non-flammable.  If the blend 

contains hydrocarbons (HCs), then the result is, as a rule, flammable with resulting safety pre-cautions 

required to be in place.  Methyl formate and methylal blends, if properly prepared, can thus be treated the 

same way as water, HFCs and HFOs.  As blends are prepared by System Houses, these have to take safety 

precautions when blending the original components. 

  

A new development changed this situation: pre-blending of HCs at system house level.  Up to recent years, 

the normal procedure would be that the end processor had to blend hydrocarbons in-house.  Some 

exceptions were discovered in the market where the end processor, to save the costly pre-blending 

installation, received pre-blended HC systems (Bayer) or injected HCs directly in the mixing head 

(Elastogran/BASF).  These approaches were analyzed in a previous pilot project in Egypt and concluded 

that both approaches are feasible and can save costs.  
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4. PROJECT IMPLEMENTATION AND OUTCOME 

 

   

            4.1.   EQUIPMENT 

 

A taskforce consisting of one person delegated by EEAA, and two experts – national and international from 

the project team, was handed the task of implementing this project.  

 

The taskforce first contacted all the known equipment suppliers that had shown interest in cooperating on 

this project.  With their input, technical specifications were prepared based on which the procurement 

process on a basis of a bidding was conducted. Attachment-2 shows these specifications. 

 

The invitation to bid was sent to all these suppliers, and, in addition, published on a procurement web-site.  

After a technical and a price evaluation, the following equipment was selected (prices determined for this 

regional location exclude delivery, warranty, servicing support etc): 

 

 PIP dispenser for rigid PU foam  from US$  5,500 

 Spray/PIP dispenser for rigid PU foam  from US$  7,000 

 Pouring dispenser for ISF foams  from US$ 20,000 

  

From each category, one dispenser was purchased and placed for evaluation at the following Egyptian 

system houses: 

 

 Baalbaki Chemical Industries (BCI)   Tecmac Dispenser (Spray/PIP) 

 Dow-Middle East (DME)   Pumer Dispenser (PIP) 

 Technocom Commercial Agencies (TCA) Transtecnica Dispenser (ISF)  

 

An Evaluation Agreement was signed in which the system houses agree to evaluate the dispenser in their 

development department as well as with selected customers in the field. 

 

Regretfully, there were some transportation and connection damages that delayed installation and start-up 

of the equipment.  Ultimately, all equipment was functioning, and the evaluation process could be 

conducted. The outcome of this evaluation can be summarized as follows: 

 

Systems house Equipment tested Blowing agent used 
Results of testing 

 
Tested with end-

user? (Y/N) 

DOW (DME) PUMER ALL WATER BASED NEGATIVE Y* 

BAALBAKI (BCI) TECMAC 
ALL WATER BASED 

METHYL FORMATE 

NEGATIVE 

POSITIVE 
Y* 

TECHNOCOM 

(TCA) 
TRANSTECNICA HFO-1233 POSITIVE Y* 

*The end users (VSU) have no equipment and only a small number (one per each system house) of them 

participated due to time remaining in project’s implementation. This can continue as part of the HPMP programme 

and its small users’ component. 

 

Subsequent analysis determined the BCI and DME systems had a 1:1.5 ratio by volume (despite the project 

asked for 1:1—but it was their standard Non-HCFC PIP system). The Pumer and Tecmac equipment 
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operated on 1:1 (fixed) ratio by volume.  In other words, systems and dispensers were “incompatible”.  

While the issue could have been resolved with a modification, the project asked the pertinent manufacturers 

if they could include variable ratio so that they would be able to cope with all systems.  This was the case 

for Tecmac, and such a machine was purchased to verify the statement.  However, as the variable system 

is known and proven, it is expected that this equipment can process satisfactory with all locally available 

systems. Pumer is developing such a modification. 

 

This incident brought to light an important fact: the need for variable ratio under the HCFC phase-out 

program.  While under the CFC phaseout program there was no change in ratio needed for PIP applications, 

under the HCFC program this appears to be advisable or even essential.  In particular, for all-water-based 

formulations the need for more MDI leads to ratios of between 1:1.5 and 1:1.7.  This is not the case for 

HCO and HFO formulations so, if a processor wants to keep his supply options open, having variable ratio 

on his/her foam equipment is essential. The Transtecnica dispenser has this feature, but the Pumer and 

Tecmac dispensers - not. 
 

Following other comments do apply, too: 

 

 The simplified equipment from Pumer is, despite being the lowest price, is amazingly sturdy. Set-

up instructions were provided by video—which was easy but did not work well with trouble 

shooting. The dispenser works pneumatically.  The foam at BCI and DME (water-based) was too 

soft and shrunk.  However, at TCA the foam was perfect: fine, closed cells, firm to the touch and 

no shrinkage. The implementation team concluded to system issues at BCI and DME.  It turned out 

that the system required a 1:1.5 ratio while the dispenser provides 1:1 (all by volume).  This is fine 

for hand mixed foam, where the ratio can adapt (manually) easily—but not for a dispenser. Pumer 

can provide a different pump, suited for 1:1.5 ratio but that defeats the purpose (complicated, not 

suited for 1:1 systems, more expensive). It was already concluded that, where the market offers 

different ratios for the same application—based on different phaseout technologies—variable ratio 

is needed.  The Pumer’s option is not considered as suited for such markets. Instead, it is suited for 

“homogenous” VSU markets. 

 

 The Tecmac’s equipment was developed from a more expensive dispenser with more complex 

technical features available earlier.  The machine worked mechanically well in trials.  Exactly the 

same experience as with Pumer equipment was faced—and the same conclusion was drawn—with 

the Tecmac dispenser.  However, in this case, the solution was easy. The producer can offer—and 

offered—the same dispenser with variable ratio at virtually the same price. Therefore, such 

equipment is universally suited for the VSU market. 

 

 The Transtecnica’s reduced specification dispenser is earmarked for ISF as well as RPF 

applications.  It is well designed and sturdy.  It performed well with all systems.  When using high 

viscous (ISF) systems, prior calibration is required (pump slip).  It is the most expensive dispenser 

of the three and probable only affordable under MLF funding for companies that produce ISF or 

with a large counterpart funding. But, the Transtecnica dispenser is suited for all applications.  If 

used for spray, the user should realize that it generates PU/air laydown which is more irregular than 

airless laydown. 

 

            4.2.  CHEMICALS 

 

From the beginning, system houses showed scant interest in pre-packaged chemicals. They see this: 

 

 Rather as a specialized application for back-fill around (electrical) posts and fences than as a way 

to extend the chemical life time; 
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 While the life time can be extended from 6 months to 2 years, they expect that this does not make 

up for larger chemical losses and of packaging materials;   

 They also view this as an application that is not fit for a developing country. The main advantage 

of PU as back-fill material, instead of concrete, is time saving through faster curing.  This is 

interesting for developed countries with high wages but not for countries where labor is relatively 

cheap; 

 The related investment as too high in view of the risk of non-acceptance of these systems by end-

users. 

 

A visit at a company in North America, where such product is made, confirmed the high related investment 

and the specialized application for back-filling (where the packaging is integrated in the back-fill and no 

waste is created). It was decided not to spend remaining funding in further pursuing this part of the project.  

 

The option to offer different sizes of tanks and install silica gel breathers on the MDI tank was integrated 

in the dispenser specification. The silica gel keeps the humidity out and the tanks allow to keep the drums 

closed. 

 

 

5.                CONCLUSIONS and LIMITATIONS 
 

From the results received for the VSU trials compared to current pricing, it was determined that: 

  

 In Egypt, very small users usually account for less than a half ton or lower of HCFCs on annual 

basis with infrequent services in foam blowing and application in the field. Other interested 

countries should determine applicability of the findings of the report to their conditions, and VSU 

markets, if they exist. 

 

 Minimum-level technical specifications for dispensers were developed and only basic features 

required for a PIP, PIP/Spray and ISF works were left as compared to regular models of same 

equipment (with no delivery, warranty and other costs included):  

 

o A basic, sole purpose, fixed rate PIP dispenser can now be purchased from US$ 5,500 

(before shipment).  The average current market price is around US$ 10,000 or more.  

o A basic Spray/PIP dispenser with variable ratio can now be purchased from US$ 7,000 and 

higher (before shipment).  The average current market price is US$ 15,000 or more.  

o A basic ISF dispenser can now be purchased from US$ 20,000 (before shipment). The 

average current market price is US$ 25,000-35,000.  

  

 The field tests for VSUs in the Egypt’s market were performed with help of participating system 

houses manufacturing polyols and a small of number of end-users due to time limitations in the 

programme. Despite being simple equipment, a training was required for technicians. 

 

 Project implementation should strictly follow established processing and occupational health 

requirements when equipment is planned and/or in use and should respect restrictions applicable to 

specific polyols.  

 

 The study did not evaluate the long-term sustainability (availability of consumables, spare parts, 

after-sale service, maintenance, durability of equipment, etc.)  
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 Attempts to introduce smaller, packaged chemicals were not successful.  It is better to install, for 

PIP operations, small sized tanks with silica gel breathers and to assure that the master drum is 

properly closed after filling.  
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ATTACHMENT I: 

 

Incorporation of Stipulations from the ExCom 

 

The ExCom, upon receiving a preliminary report on the VSU project, stipulated, under others, that the final 

report on this project should include:  

 

 Details of the comparison of the specifications of the original equipment with those of the 

optimized low-cost units; 

 The performance of the equipment during testing, including the foam systems used during 

the testing; 

 The results of using the new equipment and  

 Recommendations regarding its utility for very small users. 

 

These stipulations were incorporated in the current document as follows: 

 

SPECIFICATIONS 

 

It is not possible to reduce the development of the specifications for the VSU equipment to just one 

original template.  The Taskforce looked into a multitude of existing equipment in the market—at 

least 20 different suppliers in different parts of the world.  They even reviewed hardware from some 

end-users that made their own equipment.   

 

The project team prepared out of these offerings three simplified, “barefoot”, specifications for 

what is at the minimum needed to conduct a PIP, PIP/Spray and ISF task.  That excludes, under 

others, timers, heated hoses, sophisticated (self-) cleaning features—in—short, everything that 

facilitates the operator’s task but is not absolutely needed, while still offering a machine that 

provides a suitable product and a safe operation. The “barefoot” specification was then “upgraded” 

depending on its use with tanks, a PIP injector, limited (5-6 m) hose, static mixer and low-pressure 

rotating pumps (ISF)and variable ratio (ISF). 

 

Based on these specifications, an open (internet) bidding was conducted and selected three (3) 

candidates that offered equipment that appeared to meet the specifications. From these three, 

prototype equipment was purchased and tested it in the laboratory and at the end user level. 

 

From the feedback received, some changes were made in the specification: 

 

 Variable ratio is desired for all applications.  The simplest dispenser may achieve that with 

cylinder exchange (“limited”) variability; the others - with (“true”) variability.2  

 Installation by a trained (local) mechanic is required; training by video is not sufficient. 

 

PERFORMANCE TESTING 

 

The Taskforce placed each prototype at a selected System House, and found out that, despite the 

equipment is simple, a technician is needed to provide training and supervise the start-up.  The 

Taskforce collected feedback from SHs and end users.  In particular, the feedback from end-users—

the actual target of the whole exercise—was obtained in terms of direct interviews (verbally) and 

                                                           
2 “Limited Variable” ratio (German: Sprung-fix) is meant variable ratio through the replacement of one pump 

cylinder by one of a different volume (1:1; 1:1.5; 1:1.7, etc).  “True Variable” ratio means seamless variability 

(1:1 thru 1:1.7). 
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not in the form of physical data. The system houses prepared a written report but asked for 

confidentiality. 

 

During the change from CFCs to HCFCs — practically the only phaseout option for PIP and spray 

— the system ratio remained 1:1. It was surprising that the project team was now confronted with 

different ratios (1:1 and 1:1.5), based on the use of different phase-out technologies (water or 

HFOs).  Even equipment with fixed ratio can be adapted but this is a cumbersome operation. 

Variable ratio is recommended. 

 

OUTCOME   
 

The achieved result in terms of simplification of equipment in the selected application areas will 

make more small users being able to use very basic dispenser equipment, therefore reducing the 

co-financing burden of VSUs. This is especially important when the previous rent-out dispenser 

models of operation with VSUs have not performed well, or costs of equipment available of the 

global market was high. 

 

Safety measures should also be in place when processing polyols, and training is required for 

technicians despite equipment being of simple design. 

 

RECOMMENDATIONS 

 

Chapter 5 of the report lists conclusions. 
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ATTACHMENT II: 
 

DISPENSER SPECIFICATIONS and TECHNICAL EVALUATION of BIDS 

 

Project:                         Low Cost Options for the Conversion to non-ODS  

                                      Technologies in PU Foams at Very Small Users (VSUs)  

Reference :                   RFQ / UNDP / 003 / 2018 

Funds Provided by:       The Multilateral Fund for the Implementation of the  

                                      Montreal Protocol (MLF) 
 

1. INTRODUCTION 

 
The objective of this project is to support very small users (VSU) of PU systems in a cost-effective way by 
optimizing, validating and disseminating easy to use low cost PU metering equipment. A request for 
quotation for mobile foam dispensers for rigid or integral skin PU foam and mobile foam dispensers for 
pour-in-place rigid PU foam has been issued and 3 potential suppliers have responded to this RFQ.   
 

This technical analysis report (TAR) reviews the technical parameters that were received on their 

compliance.  A selection recommendation finalizes the TAR. 

 

2. BIDDERS 

 

Following is an overview of the companies that responded to the RFQ: 

 

COMPANY                ABBR.  COUNTRY of MANUFACTURE   

Polyurethane Ind. COM. Ltda   Pumer  Brazil 

Tecmac                  Tec  Italy 

Transtecnica Ind.Con.Ldta               Trans  Brazil                                                 .                                                 

 

3.  TECHNICAL EVALUATION 

 

Item 1 SPECIFICATIONS FOR A SMALL POUR-IN-PLACE DISPENSER FOR RIGID PU FOAM 
 

Description of 

basic unit 

Mobile two component dispenser to produce rigid PU foam for 

pour-in-place applications   

Vendor’s Confirmation 

 Pumer Tec Trans/ 

option 1 

Trans/ 

option 2 

Capacity Approximately 4-7kg/min Y Y Y Y 

General 

features 

Equipped 

with: 

A pumping system capable to handle viscosities 

up to 1,000 cPs.   

Y Y Y Y 

Isocyanate pump lubrication or scrape ring Y Not 

needed 
Y Y 

Safety valves or rupture disks to safeguard 

against over-pressure 

Y Y Y Y 

Working pressure appr.y 25 bar at gun exit Y Y No Y 

Applicator(s) Pouring gun attached to 5-10 m hoses Y Y Y Y 

Tanks Two chemical tanks, one for polyol blend and one for MDI Y Y Y Y 
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Size 25-50 l with a filter against humidity on MDI Y Y Y Y 

Barrel pumps For the polyol blend Y Y Optional Optional 

For the isocyanate Y Y Optional Optional 

Compressor Sized for the function of the equipment Y Y Y Y 

Location Integrated or separately delivered Y Y Y Y 

Power 220V, 50Hz, 1 Phase Y Y Y Y 

Spare Parts 

 

Consumable and wear parts, suitable for one year of normal 

operation of the equipment, from the date of commissioning.  

The spare parts shall accompany the equipment 

Y Y Y Y 

Installation, 

Commissioning 

Instruction of a local representative to provide installation, 

connection to utilities, start-up, trial runs, operation and 

basic maintenance 

Y Y Y Y 

Manuals One set of instruction manuals for operation, service and 

maintenance and spare parts catalog (in English; can be 

instead or in addition be provided electronically)  

Y Y Y Y 

General 

Requirements 

 

1.  The equipment offered shall be covered under a defect 

liability (parts and labor) for a minimum period of 12 

months from the date of commissioning 

2.  The equipment offered should conform to approved 

international quality certification, such as ISO, CE, etc. 

3. The prices to be quoted inclusive of sea-worthy packing, if 

applicable. 

4. Freight (DAT recipient) to be quoted separately 

5.The consumable and spare parts shall be shipped together 

with the equipment 

Y Y Y Y 

 

 

Item 2       SPECIFICATIONS FOR A SMALL SPRAY/POUR-IN-PLACE DISPENSER FOR  

       RIGID PU FOAM APPLICATIONS 
 

Description of 

basic unit 

Mobile two component dispenser to produce rigid PU foam for 

spray and pour-in-place applications   

Vendor’s Confirmation 

 Pumer Tec Trans/ 

option 1 

Trans/ 

option 2 

Capacity Approximately 4-7kg/min Y Y Y Y 

General 

features 

Equipped 

with: 

A pumping system capable to handle viscosities 

up to 1,000 cPs.   

Y Y Y Y 

Isocyanate pump lubrication or scrape ring Y NOT 

NEEDED 

Y Y 

Safety valves or rupture disks to safeguard 

against over-pressure 

Y Y Y Y 

Working pressure 25-70  bar at gun exit Y Y NO Y 

Applicator(s) 
Pouring gun attached to 5-10 m hoses Y Y Y Y 

Sprayfoam package (gun and extra hose) must be available Y* Y NO NO 

Tanks Two chemical tanks, one for polyol blend and one for MDI Y Y Y Y 

Size 25-50 l with a filter against humidity on MDI Y Y Y Y 

Barrel pumps For the polyol blend Y Y Optional Optional 
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For the isocyanate Y Y Optional Optional 

Compressor Sized for the function of the equipment Y Y Y Y 

Location Integrated or separately delivered Y Y Y Y 

Power 220V, 50Hz, 1 Phase Y Y Y Y 

Spare Parts 

 

Consumable and wear parts, suitable for one year of normal 

operation of the equipment, from the date of commissioning.  

The spare parts shall accompany the equipment 

Y Y Y Y 

Installation, 

Commissioning 

Instruction of a local representative to provide installation, 

connection to utilities, start-up, trial runs, operation and 

basic maintenance 

Y Y Y Y 

Manuals One set of instruction manuals for operation, service and 

maintenance and spare parts catalog (in English; can be 

instead or in addition be provided electronically)  

Y Y Y Y 

General 

Requirements 

 

1.  The equipment offered shall be covered under a defect 

liability (parts and labor) for a minimum period of 12 

months from the date of commissioning 

2.  The equipment offered should conform to approved 

international quality certification, such as ISO, CE, etc. 

3. The prices to be quoted inclusive of sea-worthy packing, if 

applicable. 

4. Freight (DAT recipient) to be quoted separately 

5.The consumable and spare parts shall be shipped together 

with the equipment 

Y Y Y Y 

     

Item 3 SPECIFICATIONS FOR A MOBILE FOAM DISPENSER FOR RIGID OR  

             INTEGRAL SKIN PU FOAM 

 

Mobile foam dispenser with variable output between 2 and 7 l/min to produce rigid 

and integral skin PU foam for small Applications 
Vendor’s Confirmation 

 Pumer Tec Trans 

Output at mixing ratio 

1:1 

7 l/min (approximately)  Y Y 

120 g/sec (approximately)  Y Y 

As a minimum, the unit 

must be equipped with: 

Filters before the component pumps  Y Y 

Safety valves or rupture disks for over-pressure  Y Y 

Two (2) variable output metering pumps  Y Y 

Capacity suitable of the entire machine rating  Y Y 

Hydraulically or pneumatically operated static or impingent mixing head/pistol, self-

flushing or with manual flushing system 
 

Y Y 

Size Suitable for entire output range  Y Y 

Support Connected through a 5-10 m hose system  Y Y 

Two (2) working tanks (polyol, isocyanate) to serve the dispensing unit   Y Y 

Isocyanate tank protected against humidity the infiltration of humid air  Y Y 

Working volume of 25-50 l per tank  Y Y 

Functions 
Buttons for start/stop, pour and emergency stop  Y Y 

Shot timer with digital readout   Y Y 

Power                     220 V; 50 Hz; 2 phases  Y Y 
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Spare Parts 

 

Consumable and wear parts, suitable for one year of normal 

operation of the equipment, from the date of commissioning.  

The spare parts shall accompany the equipment 

 

Y Y 

Installation, 

Commissioning 

Instruction of a local representative to provide installation, 

connection to utilities, start-up, trial runs, operation and 

basic maintenance 

 

Y Y 

Manuals 
One set of instruction manuals for operation, service and 

maintenance and spare parts catalog (in English).  Instead 

or in addition, an electronic copy can be provided 

 
Y Y 

General Requirements 

 

1.   The equipment offered shall be covered under a 

defect liability (parts and labor) for a minimum 

period of 12 months from the date of commissioning 

2.    The equipment offered should conform to approved 

international quality certification, such as ISO, CE 

3.  The prices to be quoted inclusive of sea-worthy 

packing, if applicable. 

4.            Freight (DAT recipient) to be quoted separately 

5. The consumable and spare parts shall be shipped 

together with the equipment 

 

Y Y 

                       

4. OBSERVATIONS 

 

For Item 1: 

 

 Tec’s explanation that its isocyanate pump does not need lubrication or a scrape ring is accepted 

 Trans/option 1 did not meet the required working pressure and therefore does not qualify 

 Pumer and TecMac should provide clarification on why they did not offer Power 220V, 50Hz, 1 

Phase with the equipment (has been confirmed in the meantime) 

 Pumer offers training, installation assistance trouble-shooting and maintenance assistance by digital 

media—which can be accepted 

 

For Item 2: same comments as under 2 and, in addition: 

 

 Pumer offers a spray option at low pressure with an air spray gun 

 

For Item 3: 

 

 Tec explains that safety valves for over-pressure are not needed.  However, as rupture discs are 

included, the relevant specification is met 

 Upon review of the metering pump details from Tec it is determined that a fixed ratio offer is made 

which does not qualify. 

 

5. CONCLUSION 

 

For Item 1: Pumer and Tecmac are substantively responsive 

 

For Item 2: TecMac is substantively responsive subject to clarification as mentioned on electrical power 

(has been confirmed) 
 

For Item 3: Transtecnica is substantially responsive. Tecmac is not responsive.  Pumer did not bid 
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ATTACHMENT III: 
EVALUATION COMMITMENT LETTERS 
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ATTACHMENT IV: 
PICTURES OF THE OFFERED EQUIPMENT  

Pumer 
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Transtecnica 
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TecMac Fixed ratio 
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TecMac variable ratio 
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1. INTRODUCTION 
 

In 2007, Parties to the Montreal Protocol agreed to accelerate the phase-out of the 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) because of their increase in global consumption and 
taking into consideration the substantive climate benefits generated from their phase-out. 
 
In the following years, Parties operating under the Montreal Protocol’s Article 5 have 
formulated their HCFC Phase-out Management Plans (HPMPs) for implementation under 
financial assistance from the Multilateral Fund for the implementation of the Montreal 
Protocol (MLF). 
 
To facilitate a smooth transition to ODS alternatives with low global warming potential 
(GWP), the Executive Committee of the MLF, in its decision 72/40, agreed to consider 
proposals for demonstration projects for additional low-GWP alternatives and invited 
bilateral and implementing agencies to submit demonstration project proposals for the 
conversion of HCFCs to low-GWP technologies in order to identify all the steps required 
and to assess their associated costs. 
 
In particular, Par (b)(i)a. of Decision 72/40 indicates that project proposals should propose 
options to increase significantly in current know-how in terms of a low-GWP alternative 
technology, concept or approach or its application and practice in an Article 5 country, 
representing a significant technological step forward. 
 
In the framework of Decision 72/40, on behalf of the Government of Morocco, UNIDO, as the 
designated implementing agency, submitted to the 75th Meeting of the Executive Committee a 
funding request for a Demonstration project for the use of low cost pentane foaming technology 
for the conversion to non-ODS technologies for polyurethane foams production at small and 
medium enterprises in Morocco. The project was approved at the same Meeting. 
 
The present report describes the different steps and actions of the implementation and validation 
of the technology. It includes conclusions and recommendations related to costs, equipment and 
safety in the use of cyclo-pentane foaming technology in small and medium enterprises. 

 
 
2. PROJECT DESCRIPTION 
 

2.1. Objectives: 
 

The focus of the project is to: 
• Develop and validate a low-cost Pentane technology option for ODS phase-out at 
Small and Medium Enterprises (SMEs) in Morocco and in those countries with similar 
conditions; 
• Reduce the breakeven point for the introduction of pentane technology to SME in 
the rigid of PU foam, while guarantee safe application of the technology; 
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• Demonstrate the easy applicability of the technology and, consequently, the 
replicability of the results to SMEs; 
• Transfer the technology to interested users, in particular those currently relying on 
pre-blended polyol systems. 

The project has therefore a substantial contribution to the HCFC phase-out plan in the 
manufacture of rigid polyurethane insulation foam in Morocco, by identifying the most 
promising foaming technology for local SMEs, which are to be converted in Stage II of the 
HPMP 

 
2.2. Technology and budget: 
 
The foam blowing pentane technology is a proven and viable technology for the replacement of 
HCFC-141b in the manufacturing of PU foam products. However, due to the flammability of 
pentanes, the additional safety-related costs increase the overall costs for the conversion above the 
cost-effectiveness threshold. This has limited the use of this technology particularly in SMEs, 
which are essential consumers in the foam sector. 
 
The objective of this project was to explore the possibility of reducing the initial capital cost by 
designing a simple, standardized and easy-to-handle compact foaming machine capable of 
operating with flammable pentane, equipment and movable ventilation systems serving several 
products. The technology could be considered as a solution for enterprises that do not have a high 
production rate, and have a non-regular need for foaming. The sector is to be addressed in stage II 
of the HCFC phase-out management plan (HPMP). 
 
In order to reduce the initial investment costs it was decided to design a complete and compact 
Pentane foaming technology using a pre-blended Polyol/ Pentane raw material (POL/C5) and 
supplied in small and dedicated tank or drums. The POL/C5 pre-blend in drum is off loaded to a 
compact high-pressure pentane foaming machine with two streams flow of raw material. In order 
to allow the safe use of pentane formulation, the unit includes all necessary safety elements of the 
wet and dry parts, including dedicated safety systems which allows to detect and control the 
possible dangerous conditions that might occur in the normal utilization of the unit. By doing so, a 
significant cost reduction can be achieved through a standardization of the equipment, to make sure 
the engineering part of the “tailored-made” equipment is over.  
 
ENGEQUIFE, a 100% indigenous Moroccan limited liability company was selected for the 
implementation of the demonstration project. The SME has been using HCFC-141b pre-blended 
polyols in the production of insulation foam for several commercial refrigeration products 
(Discontinuous sandwich panels, cold-room doors, etc.). Its consumption of HCFC-141b is 1.9 
metric tons. 
 
The Cost forecasts for demonstration projects are challenging as these projects are by nature 
unpredictable. UNIDO has used to the extent possible guidance provided by the Secretariat in Doc 
55/47 Annex III,  
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The Executive Committee approved funding for the execution of this project as follows: 
 

ITEM ACTIVITY BUDGET 
USD 

1 Technical study tour on existing equipment and interested 
technology providers 

10,000 
 

2  Chemical study tour on chemistry 
 

10,000 

3 Engineering planning and technology adaptation ( definition 
of technical and safety features) 
 

60,000 
 

4 Manufacturing, purchase and delivery of Pentane dispensing 
machines 
 

90,000 
 

5 Safety installation 
 

40,000 

6 Foam testing, field evaluation 
 

25,000 

7 Technology dissemination Workshop and publication 
 

20,000 

 Sub-total incremental capital cost 255,000 
8 Contingencies (10%) 25,500 

TOTAL 280,500 
 
 
 
3. IMPLEMENTATION OF THE PROJECT: 
 

3.1. Implementation procedure: 
 
The project was implemented through four steps. The following concrete actions were planned: 

1. Chemical study & visits to select the raw material supplier 
2. Equipment & Technical study & visits to identify the technology and equipment suppliers 
3. Procurement 
4. Installation and test Trials at a Pilot Foam Plant (ENGEQUIFE Company) to validate the 

technology 
5. Workshop to present the project outcomes and disseminate the technology 

 
 
3.2. Chemical study & visits to select the raw material supplier: 
 
As to pre-blended systems, our research and contacts led us to the following options: 

- Local supply through MANAR: Discussions were held with the company’s management, 
after which it appeared that this option could not be pursued. 
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- European supply: Covestro (ex-Bayer) and HUNNTSMAN who have supplied 
commercially pre-blended systems in Eastern Europe. Different communication and follow up 
were undertaken with technical and commercial managers with no result.  
 
- PUMEX has developed CP pre-blended systems.  This company is offering these systems 
to several customers in South America. The company was contacted and the discussions led to 
the organization of a study tour to the Mexican system house. 
 

The study tour took place in September 2017. During this visit all safety aspect of the supply and 
the use of cyclo-pentane pre-blended systems were discussed with the PUMEX team and with two 
different customers of PUMEX. 
 

  

  
 
 
According to PUMEX, to use the polyol pre-blended with cyclo-pentane they produce for their 
customers, only safety modifications were required. The product can be used with the same process 
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conditions used for HCFC-141b systems. For the use of pre-blended cyclo-pentane polyols only 
electrical grounding, cleanness and some air extraction are needed. PUMEX established for its 
different customers a procedure for Good Security practices for the use of cyclo-pentane systems 
(see annex). 
 
During this mission, the project team visited also two PUMEX clients: EQUIPOS AMHER 
Company in Gomez Palacio and DOORS MANUFACTORING Company in Monterrey. The two 
companies converted their lines from HCFC-141b to CP-pre-blended systems. They retrofitted 
mainly the electrical side of their existing equipment (ATEX controls, electrical earth connections 
…) and they installed ventilation systems and some sensors and alarms. They follow safety 
requirements and Good security practices developed by Pumex. According to the two companies’ 
managers, they did not face any challenges during this conversion or any safety problems. Their 
product quality is as good as it was before with HCF-141b. They did not report a significant change 
in their production cost.   
The visits to PUMEX and its customers have been important and gave the Moroccan government 
and the beneficiary company ENGEQUIFE full confidence in the technology. 
 
PUMEX agreed to supply their CP-system to ENGEQUIFE in Morocco. 
 
 

3.3. Equipment & Technical study, visits to identify the technology and equipment suppliers: 

 
After the PUMEX visit, the project team organized in October 2017 a mission to ITALY to discuss 
with SAIP, CANNON AFROS and EKOSYSTEM the design, the technical and safety aspect of 
the use of CP-pre-blended system at SMEs companies producing PU Rigid foams in Morocco. The 
team discussed with each company the possible cost saving and safety equipment to have been put 
into the system design so the application of the CP-pre-blended systems in SME is technically and 
economically viable. All the visited companies presented to the project team their idea and 
technologies. All of them shared their ideas and experiences in cyclo-pentane Technology to supply 
the requested equipment and services. 

Every company was having its own idea on how to reduce the cost of the C5 equipment. The 
outcome of this mission was mainly the development of detailed technical specification for the 
supply of equipment and services related to the demonstration project 

 
 
3.4. Supply of equipment, chemicals, local works and commissioning: 
 
Following the visits and technical discussions, detailed terms of reference were prepared for the 
following: 

• Supply of a foaming line 
• Supply of safety equipment and control systems 
• Elaboration of safety system and technical assistance 
• On-the-job training of technicians, operators and maintenance personnel 
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A call for bids for the supply of equipment was published and contract awarded to Cannon Afros 
after the reviews of the received offers. 
 

The offer can be summarized as follows: 

o The foaming equipment is very compact with limited piping, sensors made of two raw 
material streams with drum filling system and integrated control panel. 

o Instead of constructing a complete moving foaming machine, CANNON proposed to 
install a moving mixing head with boom to serve different molds and presses. 

o The cost of the safety systems is reduced by installing one Double ventilator for the wet 
and one big extractor fan for the dry. The two fans are connected through different ducting 
tubes to every critical sources of cyclo-pentane vapors. 6 Sensors and alarm detection are 
installed at these critical points. All safety alarms, sensors, Nitrogen equipment are 
connected to one control panel 

o All ducting tubes were installed locally by ENGEQUIFE 
 
A summary of the equipment provided is: 

A Compact 100PB with FPL14 mixing head and boom 
Nitrogen Inertization Valve 
Safety Control panel 
Gas Sensors 
Single and double Ventilators 

 

 

PUMEX supplied some drums of their Cyclo-Pentane System: URECOL C 1990-30RF in line with 
ENGEQUIFE specifications. The chemicals were shipped from Mexico to Morocco with no 
hurdles. 

 
The commissioning was substantially delayed due to the relocation of ENGEQUIFE production to 
a newly constructed facility. Following the completion of the local works (ducting, electrical 
connections, Boom support system...), equipment installation was completed and training 
delivered. 

 

 
3.5. Project results and dissemination: 
 
All tests and foam productions were carried out with the pre-blended system supplied by PUMEX 
using the equipment installed by CANNON AFROS and ENGEQUIFE.  

The project has shown that: 
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• As an SME, ENGEQUIFE was a good choice to implement this project and to highlight the 
different safety issues related to this technology 
 

• Pre-blended cyclopentane systems are sufficiently stable and can be commercially used; 
 

• There are no specific issues for the transportation and shipment of C5-pre-blended systems 
in drums. They are shipped as any dangerous chemical with the corresponding extra cost. 

 

• The foam quality produced with cyclo-pentane Systems is similar to the current HCFC-141b 
ones. 

 

• There has been no specific safety issue or difficulty to use cyclo-pentane system with the 
supplied equipment 

 

• There are costs savings expected from lower price of cyclo-pentane compared to HCFC-141b 
price.  

 

• Nitrogen consumption is currently high and its use has to be optimized. 
 
 

• This compact pentane technology can be applied in many SME enterprises in the rigid foam 
sub-sector and its replication can lead to potential cost savings 

 

 

A workshop has been organized where outcomes of this demonstration project have been presented. 
The meeting was followed by a visit to Engequife’s factory. Moroccan companies involved in the 
production of rigid foam have participated in the workshop and the plant visit.  

Pictures of the meeting and the visit are shown below. 
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4. CONCLUSIONS 
 

The successful implementation of this project, on the use of low cost pentane technology for 
the conversion to non-ODS technologies in the production of polyurethane foams at small and 
medium sized enterprises, has demonstrated that the initial capital cost can be reduced by 
designing a simple, standardized and easy-to-handle compact foaming machine capable of 
operating with flammable pentane with optimal safety and ventilation systems serving several 
products. The use of pre-blended cyclo-pentane (C5) in polyol has eliminated the need for 
pentane storage and blending and related equipment (mixing, tanks, piping…), thus reducing 
the capital cost of the conversion. In addition the foaming equipment is compact with limited 
piping, sensors and moving mixing head with boom to serve different molds and presses. 
The cost of the safety system is optimized by installing one Double ventilator for the wet and 
one big extractor fan for the dry. The two fans are connected through different ducting tubes to 
every critical sources of cyclo-pentane vapors. Sensors and alarm detection are installed at 
these critical points. All safety alarms, sensors, equipment are connected to One Control panel. 
 
Pre-blended cyclo-pentane systems are sufficiently stable and can be commercially used and 
the quality of the products manufactured with cyclo-pentane is similar to those produced with 
HCFC-141b. 
The price of cyclo-pentane is lower than that of HCF-141b price, however, this can be offset 
by transportation cost. There are currently no system houses in Morocco offering cyclo-pentane 
systems, however, the replication of the technology will create to a demand that is expected to 
lead to the development of a local production and supply of cyclo-pentane pre-blended systems. 
The technology has proved to be adapted for the conversion of small and medium enterprises 
to phase out the use of HCFC-141b in the production of rigid foam production. There are other 
SMEs using HCFC-141b pre-blended polyols in the manufacturing of PU foam, sandwich 
panels and soft foam for decoration in Morocco and they are planned to be converted in Stage-
II of the HPMP.  

 
 

 



Annex: Pumex’s safety guideline for the use of cyclo-pentane systems 
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