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 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
 الثمانونو السادساالجتمــــــاع 

 2020تشرين الثاني  /نوفمبر 6إلى  2مونتريال، من 

 20211 آذار /مارس  12إلى  8مؤجل: من 

 

 

على  لقدرةاالمشروعات التدليلية بشأن البدائل المنخفضة اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم 

 إحداث االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 
 

 خلفيــة

 

إعداد وتقديم مقترحات إلى  ، دعت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والمنفذةفي اجتماعها الخامس والخمسين 1

ن اختيار مللجنة حتى تتمكن ا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمشاريع إلى األمانة بشأن االستخدامات المختلفة 

 إلضافيةالمال رت جمع البيانات الدقيقة عن تكلفة رأس اأفضل التكنولوجيات البديلة ويس   أوضحتالمشاريع التي 

ر ات )المقرولوجيتكن، باإلضافة إلى البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق الأو الوفوراتيف التشغيل اإلضافية وتكال

55/43). 

 

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40ي اجتماعها الثاني والسبعين، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة ف 2

ضافية اإل اريعللمشخيارات لاو للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمعتمدة  التدليليةنظرة عامة على المشاريع "

 71/51ر ية )المقروكربونللمواد الهيدروكلوروفلورالتكنولوجيات البديلة المالئمة للمناخ والموفرة للطاقة  للتدليل على

ولوجيات ل تكنإدخا تيسير. وكان أحد استنتاجات التقرير أن "المشاريع المعتمدة حتى اآلن كانت ناجحة في ")أ((

 نية".وروكربوالقدرة على إحداث االحترار العالمي كبدائل في خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلمنخفضة جديدة 

 

، دعت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور، الوكاالت الثنائية والمنفذة  إلى مواصلة إعداد وتقديم 2عقب المناقشة 3

المواد ات البديلة لتحل محل التكنولوجي وجه أفضل على مقترحات المشاريع إلى األمانة التي توضح

                                                 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
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رأس المال وتكاليف  تكاليف وتيسر جمع البيانات الدقيقة عنفي مختلف القطاعات  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .(72/40)المقرر  التكنولوجيات، فضالً عن البيانات األخرى ذات الصلة بتطبيق ةالتشغيل اإلضافي

 

القطاعات التالية: رغاوي  في تدليليًامشروًعا  36، تمت الموافقة على 55/43اإلضافة إلى اعتماد المقرر ب 4

 المسحوبة بالضغطالبوليسترين  ورغاويب(؛ 141-الهيدروكلوروفلوروكربونيوريثان )التكنولوجيا األساسية: البول

واء تكييف الهو؛ (ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون/22-الهيدروكلوروفلوروكربون)التكنولوجيا األساسية: 

: يةتكنولوجيا األساسالعي والتجاري )التبريد الصناو؛ (22-الهيدروكلوروفلوروكربون: يةتكنولوجيا األساسال)

؛ وخدمة ب(141-كلوروفلوروكربونالهيدرو: يةتكنولوجيا األساسال) اتمذيبوال؛ (22-الهيدروكلورفلوروكربون

 .ةهذه الوثيقفي المرفق األول ب التدليليةالتبريد. وترد قائمة المشاريع 

 

 2020لتقييم لعام في اجتماعها الرابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع برنامج عمل الرصد وا 5

عات ييم المشروالدراسة النظرية لتق، الذي طلب من كبير موظفي الرصد والتقييم إعداد اختصاصات (84/11)المقرر 

ك ، وذل نيةروكربوعلى إحداث االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوالتدليلية بشأن البدائل المنخفضة القدرة 

 ن.لتقديمها إلى االجتماع الخامس والثماني

 

-كوفيدوفقًا لإلجراءات المتفق عليها لعقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين بسبب جائحة  6

 .الثمانيثامن واالجتماع الخامس والثمانين إلى االجتماع ال، تم تأجيل جميع الوثائق المتعلقة بالتقييم في 19

 

حترار اث االاختصاصات الدراسة النظرية لتقييم المشروعات التدليلية بشأن البدائل المنخفضة القدرة على إحد

 العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

اختصاصات  إلى االجتماع السادس والثمانينكبير موظفي الرصد والتقييم قدم ، 84/11تمشيًا مع المقرر  7

واد عالمي للمار الالدراسة النظرية لتقييم المشروعات التدليلية بشأن البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االحتر

 ة.تشمل االختصاصات المشاريع في جميع القطاعات الخمس .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 أهداف الدراسة النظرية

 

في  وتنفيذها، وكذلك نتائجها وتأثيرها/أثرهاعلى القضايا المتعلقة بتصميم المشاريع  النظريةستركز الدراسة  8

 رها. وسوفة تكراتدامتها وإمكانيفي القطاعات ذات الصلة، واس التدليل عليهاالتي تم  كنولوجياتاعتماد أوسع للت

خرى ذات يع أمشار تمدة في المشاريع يمكن تطبيقها علىالمع إذا كان تصميم المشروع والتقنولوجيات ستفسر عمات

ل من كجهتها في م مواتت، وما إذا كان يتطلب إطاًرا تنظيميًا محددًا وما هي التحديات الرئيسية التي تطبيقات مماثلة

ة مستفادال رئيسيةالضوء أيًضا على الدروس ال النظرية. ستسلط الدراسة هاتنفيذ مثل هذه المشاريع وإمكانية تكرار

اد ي للموبالتخفيض التدريج للتكنولوجيا المستقبلية المرتبطة التدليليةالتي يمكن تطبيقها على األنشطة 

 الهيدروفلوروكربونية.

 

 :ستتم معالجة الجوانب التالية 9

 

 أهداف المشروع وتصميمه

 

؟ ما هي الظروف المحلية واإلقليمية والدولية في القطاع التي تحديدهاما هي الحاجة لهذا المشروع؟ كيف تم  10

ما  األخرى؟ اتللشرك فعال للتكنولوجيا تدليلأن مثل هذا المشروع يمكن تنفيذه بنجاح ويكون بمثابة  يمكن الفهم منها

 ؟مدى اتساق أهداف المشروع مع قرار اللجنة التنفيذي

 

                                                                                                                                                             
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40من الوثيقة  169إلى  165الفقرات  2
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 لهذا المشروع؟ ين، المطلوبركيبها، إن وجداتصميم معدات خط التصنيع وتا هي إعادة م 11

 

بطريقة ناجحة؟ ما هي  التدليلهل كانت مجموعة األنشطة المختارة أثناء تصميم المشروع مواتية إلكمال  12

 إدراجها؟األنشطة التي كانت غير ضرورية وما هي األنشطة الضرورية التي لم يتم 

 

بالتدليل؟ إذا األنشطة المتعلقة  كلهل كان الجدول الزمني المخصص أثناء تصميم المشروع كافياً الستكمال  13

 ؟ ، فكيف كان من الممكن تحديد جدول التنفيذ بشكل أفضللم يكن األمر كذلك

 

هل توجد آثار  ؟لم يتم تصورها أثناء تصميم المشروع التدليلأو سلبية من هل كانت هناك نتائج إيجابية و/ 14

حداث إعلى  للمشروع على السياسات األوسع والشركات األخرى الستخدام البدائل الجديدة ذات القدرة المنخفضة

 االحترار العالمي؟

 

يمكن أن تسترشد بها مشاريع مماثلة في إطار خطة إدارة  من التدليلكيف تصور تصميم المشروع مخرجات  15

 لمواداإزالة ؟ كيف تم تصميم المشروع لضمان التنسيق مع أنشطة وكربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلور

  ؟الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 في؟ إلى أي مدى أثر المشروع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ  فيكيف تم تصميم المشروع للتأثير  16

 ؟نيةاالستراتيجية المحددة واختيار التكنولوجيا في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

 

والتبريد وتكييف الهواء( في مرحلة  المهنية )مثل رابطات مصنعي الرغاويكيف تمت استشارة الرابطات  17

 ؟تصميم المشروع وكيف تم دمج مدخالتها

 

ال العام للبلد لبروتوكول مونتريال واالستبدال المستدام للتكنولوجيا القائمة كيف ساهم المشروع في االمتث 18

 ؟عالميبتكنولوجيا بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار ال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى 

 

من اآلثار  ما هي اآلثار المقدرة على التخفيضات المباشرة النبعاثات غازات االحتباس الحراري وغيرها 19

 ؟ البيئية التي تم تحديدها أثناء تصميم المشروع وكيف تمت معالجتها أثناء التنفيذ

 

، إذا كان ذلك لتي تم تضمينها في تصميم المشروعما هي المعايير المتعلقة بكفاءة الطاقة الوطنية والدولية ا 20

 ؟ذي صلة

 

اة المنظور الجنساني؟ ما هي المؤشرات التي تم كيف أخذ تصميم المشروع في االعتبار عناصر تعميم مراع 21

 ؟الجنسانيةسياسة التحديدها لقياس تكامل 

 

، ما هي العناصر اإلضافية التي يجب أخذها في االعتبار، عند تصميم عند استعادة األحداث الماضية 22

 الضمان نجاحه المستقبل، لتكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي فيالتدليلية بشأن امشاريع ال

 ؟وتأثيرها في تبني التكنولوجيا المختارة على نطاق أوسع

 

 اختيار التكنولوجيا واالعتماد وتنفيذ مشروع التحويل

 

، الجدوى والتوافر )على سبيل المثال التدليلي المختاركيف استُخدمت المعايير الختيار التكنولوجيا للمشروع  23

عالية التكلفة م تقييم فكيف ت ومقبولية السوق(؟ البيئية واعتبارات كفاءة الطاقة والسالمةوالفوائد  واألداء وتكلفة التشغيل

 ؟أثناء اختيار التكنولوجيا
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التحديات الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا التي تمت مواجهتها في ضمان اإلنجاز الفعال وفي الوقت  كانتما  24

ء األداء اد وسو، عدم توافر المعدات والمكونات والمو، )على سبيل المثالجدت، إن والتدليليةالمناسب للمشاريع 

 ؟دياتالتح (؟ كيف تم التعامل مع هذهبات التصنيع والحاجة إلى التدريبوالحاجة إلى االستخدام األمثل وصعو

 

، ما هي التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها لتحقيق اعتماد أوسع للتكنولوجيا التدليليالمشروع  إكمالعند  25

 عالجة هذهتمت م ؟ إلى أي مدىالتدليليالمختارة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي بعد المشروع 

كن لد؟ هل يمالب المعتمدة في التحديات من خالل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكنولوجيا

مشروع طاق ال، أم أن هذه التحديات خارجة عن نتدليل مختلفمعالجة أي من هذه التحديات من خالل تصميم مشروع 

 ؟التدليلي

 

والسالمة مختلفة للتكنولوجيا )أي األداء ، كيف تم تقييم الجوانب الماد التكنولوجيا من قبل المستفيداعتبمجرد  26

ل تضمن ئي(؟ هوقابلية االستخدام على مستوى المستخدم النها مستوى صعوبة التطبيق في التصنيعالبيئي وواألثر 

 ؟منهجيات قياسية صناعية لهذه التقييماتاتبع المشروع تقييمات مستقلة و

 

؟ إذا تم المعدات الجديدة المطلوبة لتنفيذ مشروع التحويل كانت، فما تم تنفيذ التحويل في منشأة تصنيعإذا  27

فنيين خبراء  ،خلية، بالخبرة الدايالت التحديثية )على سبيل المثال، فكيف تم إجراء التعدتحديث المعدات الموجودة

 هل اتخذت أي تدابير لمنع التعديل التحديثي بالعودة إلى التكنولوجيا المتخلص منها؟ ؟(خارجيين

 

، ما هي صميم وتطوير التكنولوجيا، قطاع الخدمات()مثل التتصنيع  منشأةلم يتم تنفيذ التحويل في إذا  28

 ؟ا الجديدةلتكنولوجيلديدة المعدات الجديدة التي تم توفيرها الستخدام التكنولوجيا الجديدة؟ كيف تم تنفيذ التصميمات الج

 

؟ ما هي القيمة اإلجمالية والتحول إليهااختيار التكنولوجيا  تواجهما هي الدروس والتحديات الرئيسية التي  29

مواد الل من التدريجي المقب والتخفيض إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمشروعات اإليضاحية لتنفيذ 

 ؟الهيدروفلوروكربونية

 

إذا كانت هناك جوانب متعلقة بحقوق الملكية الفكرية، فما هي، إن وجدت، وكيف تم حلها؟ ما هي اإلجراءات  30

 عندفكرية كية الالملالمتعلقة بمخاوف ال، مع مراعاة احة نتائج المشروع على نطاق واسعتخاذها لضمان إتالتي تم ا

 ؟االقتضاء

 

 السياسات واللوائح

 

، إن وجدت؟ كم من الوقت إطار السياسات واللوائح الحالية، لتنفيذ المشروع ، فيالتغييرات المطلوبةما كانت  31

ة ة أو كفاءلسالم، مثل ايل االستفادة من هذه التكنولوجياهل تم إدخال معايير لتسهاستغرق تنفيذ هذه التغييرات؟ 

 ا؟مالطاقة أو غيرهاستخدام 

 

في الوقت وما هي السياسات الرئيسية والتحديات التنظيمية التي تمت مواجهتها في ضمان اإلنجاز الفعال  32

 ؟؟ كيف تم التعامل مع هذه التحدياتت، إن وجدالتدليليالمناسب للمشروع 

 

التي تم التدليل المصممة لضمان االستدامة عند تكرار التكنولوجيا ا هي اإلجراءات القانونية المخطط لها/م 33

 ؟عليها

 

ما هي  ؟التكنولوجيا على نطاق واسعكيف ساهمت التغييرات في السياسات المتعلقة بالمشروع في استيعاب  34

لعالمي رار افوائد هذا المشروع على السياسات لتحقيق تحول أسرع نحو تقنيات منخفضة القدرة على إحداث االحت

 ولتجنب انبعاثات إضافية؟
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 الترتيبات المؤسسية واإلدارة

 

؟ هل كانت هناك تغييرات في اإلدارة )أي الهيكل هما هي المؤسسات المسؤولة عن إدارة المشروع وتنسيق 35

 ؟تنفيذه؟ ما هو دور وحدات األوزون الوطنية فيوالتكوين( خالل عمر المشروع وكيف أثر ذلك 

 

يتعلق بالمشروع )على سبيل ما  ما هي اآلليات التي تم تنفيذها للتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في 36

نت ك؟ إذا كاقيق ذل، وكيف تم تحلسلطات الفنية وسلطات المواصفات(وا والمجتمع المدنيالمثال، االتحادات الصناعية 

ع هذه منسيق هناك مؤسسات جديدة متخصصة تحتاج إلى المشاركة في المشروع، فكيف تم إنشاء آليات التواصل والت

 ؟المؤسسات )مثل سلطات معايير السالمة ومعايير كفاءة الطاقة وسلطات االختبار(

 

ما هي التحديات المؤسسية الرئيسية التي تمت مواجهتها في ضمان اإلنجاز الفعال وفي الوقت المناسب  37

 ؟؟ كيف تم التعامل مع هذه التحدياتت، إن وجدالتدليليللمشروع 

 

 الرصد والتقييم/التحقق

 

ما هو نظام الرصد الذي تم استخدامه لتقييم إنجازات المشروع؟ كيف تم التحقق من تنفيذ معالم المشروع  38

 ؟، الخبراء الخارجيون وموظفو الحكومة(في هذه العملية )على سبيل المثالومن شارك 

 

 ؟، عند اكتماله، مقابل األهداف المرجوةتحقق منهكيف تم تقييم المشروع أو ال 39

 

اعتماد  ، التحول إلى تكنولوجيا جديدة على المستوى الوطني،د آثار المشروع )على سبيل المثالتم رصكيف  40

 ؟التكنولوجيا في القطاع(

 

 المساعدة التقنية والتدريب

 

ريب المساعدة التقنية أثناء التنفيذ وكيف تمت تلبيتها )على سبيل المثال، تد حيث االحتياجات من كانتما  41

 ؟، التدقيق البيئي وتدقيق السالمة للمرافق(تدريب الخبراء الوطنيين، التقنيينالموظفين 

 

؟ أين تم التدريب؟ ما هي المؤشرات التي تم استخدامها لقياس وتنفيذهاكيف تم تخطيط ورش العمل التدريبية  42

 ؟نجاح التدريب الذي تم إجراؤه

 

الذين يستخدمون أو المسؤولين عن خدمة المعدات  حويلهاالتي تم تحتاج المشغلون والفنيون في المصانع هل ا 43

 ؟، إلى ترخيص أو شهادة محددة؟ كيف تم توفيرهاالتكنولوجيا الجديدة
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 الجوانب المالية

 

 تمت مواجهةهل تم تقدير تكاليف رأس المال والتشغيل اإلضافية بشكل جيد في تصميم المشروع؟ هل  44

 ، فما هيكألمر كذلاً؟ إذا لم يكن اكافي التدليليالتمويل أثناء تنفيذ المشروع؟ هل كان تمويل المشروع في مشاكل 

 ؟أسباب عدم كفاية التمويل والفروق

 

كن هناك كانت أسباب هذه االختالفات؟ إذا لم ت، فما فات بين التمويل المخطط والمطلوبإذا كانت هناك اختال 45

ان ، وإذا ك فكل كاالتمويل كافياً. هل كانت هناك مكونات لم يتم تمويلها بش أن تم تحديد، فقم بوصف كيف اختالفات

لتي تم اكنولوجيا ال التإلدخ البلدفي  مطلوبة لسياسات واللوائحا فيها كانتشرح لماذا؟ في الحاالت التي ااألمر كذلك، ف

 ؟، هل خصصت ميزانية المشروع أموااًل لهذا النشاطالتدليل عليها

 

، بما في ذلك تفاصيل المكونات المحددة التي تم تمويلها مويل المشترك التي تم النظر فيهاطرائق الت كانتما  46

، لالمثا لتمويل المشترك )على سبيلمصادر التمويل المشترك إلى جانب نسبة مكونات ا كانتبشكل مشترك؟ ما 

، فما تركمويل مشتإذا كان هناك  ؟(الشركةلداخلية في ، الموارد اويل من مصادر غير الصندوق المتعدد األطرافالتم

 ، القروض والتمويل الميسر(؟دة التي اتخذها )على سبيل المثالهي األشكال المحد

 

 ؟هذه التحديات تمت معالجةفي الحصول على تمويل مشترك؟ كيف  تمت مواجهتهاالتحديات التي  كانتما  47

 

 ؟إن وجدت ،عليها من الحكومة لتنفيذ المشروع الحصولتم الحوافز المالية التي  كانتما  48

 

 اإلبالغ والنشر

 

، معلومات عن نتائج المشروع )على سبيل المثال ما هي أدوات ومنصات االتصال التي تم استخدامها لنشر 49

لمنتج اوير ؛ تطالتوافر وخصائص االستخدام المحددة للبديل الجديد؛ التصميم الهندسي للمنتج وعملية التصنيع

 الرابطات شاركة؛ مؤتمرات إطالق المنتج بما في ذلك مالمالحظات عن األداء؛ اعتماد المستهلك للمنتج وواختباره

مستويين لى العالصناعية على المستويين الوطني واإلقليمي؛ التأثير البيئي العتماد المنتج(، ألصحاب المصلحة 

 ؟الوطني واإلقليمي

 

بالغ اإلفي المشروع )مثل قطاع الخدمات(، كيف تم  شركة واحدةفيها أكثر من في الحاالت التي شاركت  50

 ؟لسلساتصميم المشروع وخطة تنفيذ المشروع إلى مختلف أصحاب المصلحة لضمان تعاونهم وضمان التنفيذ عن 

 

 ؟الدروس المستفادة من هذه التجربة التبليغ عنفي  تمت مواجهتهاالتحديات التي  كانتما  51

 

 التكنولوجياتهل كانت نتائج جهود االتصال مفيدة للتأثير في صنع السياسات وللتشجيع على تبني   52

 الوطني واإلقليمي والعالمي؟ الصعيدعلى  جدواها إثبات والمنهجيات التي تم

 

ر هل كانت استراتيجية االتصال المصممة كافية؟ هل كانت قادرة على التطور استجابة للمعلومات واألفكا  53

نشطة أنتائج  على المؤسسات األخرى؟ كيف تم قياس وتؤثرإلى أصحاب المصلحة المحتملين الجدد كي تصل الجديدة ل

 االتصال والنشر؟

 

 االستدامة وقابلية التكرار

 

 ؟مع األهدافمتماشيةً المشروع  من عليها تم الحصولالنتائج التي  هل كانت 54
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المنطقة في االعتبار في لتكنولوجيا( وإنجازاتها في البلد/)أي اعتماد ا التدليليلةكيف تم أخذ استدامة المشاريع  55

 ؟تصميم المشروع

 

ما هي العوامل المتعلقة بتصميم وتنفيذ تكنولوجيا / عمليات المشروع التي من شأنها أن تؤدي إلى قابلية  56

 ولماذا؟ ؟تكرارها تعذر التكرار؟ ما هي جوانب المشروع التي كان من المتوقع تكرارها والتي

 

لضمان االستدامة؟ هل توجد أمثلة على قابلية  للشركةهل تم استكشاف حلول الستخدام التمويل الداخلي  57

 ؟التكرار بناًء على نتائج المشروع

 

اعاة المنظور تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستدامة تعميم مر معلماتتأثير المشروع على  كانما  58

 ؟الصناعةالجنساني في القطاع/

 

التكنولوجيا المنخفضة القدرة  التدليل على، باإلضافة إلى التي تحققت من خالل هذا المشروع الفوائد كانتا م 59

لمتعلقة اايير ، تحسين المعالفوائد التي تعود على قطاع الصحة، حترار العالمي )على سبيل المثالعلى إحداث اال

 ؟بتكنولوجيا معينة(

 

 ؟ا، كيف تم تحقيقه؟ إذا كان األمر كذلكالمشروعاتآليات متابعة أو حوافز لتتبع استدامة هذه  وجدتهل  60

 

 نطاق ومنهجية وجدول التقديم

 

يقوم بمراجعة الوثائق ذات الصلة )أي مقترحات النظرية وسسيتم تعيين خبير استشاري إلعداد الدراسة  61

ا لزم حقق(، وإذير التللجنة التنفيذية وتقاروالنهائية وتقارير إنجاز المشروع ووثائق االمشروع والتقارير المرحلية 

لوثيقة خاص ل اهتمام وسيتم إيالءمع أعضاء األمانة والوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة.  المناقشة، األمر

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40 فيها بما في ذلك ، بهدف تحديث و / أو مراجعة المعلومات الواردة

وس مج الدراإليضاحية ود المشروعاتسينظر االستشاري أيًضا في دراسات الحالة من  .المالحظات واالستنتاجات

احية إليضا اتعووإمكانية تكرارها في أنشطة المشر المتعلقة بتطوير ونشر وتقييم فعالية دراسات الحالة هذه

 المستقبلية.

 

لتقييم المشروعات التدليلية بشأن البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االحترار الدراسة النظرية سيتم تقديم  62

 3إلى االجتماع الثامن والثمانين. العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 توصية

 

الدراسة النظرية لتقييم المشروعات التدليلية بشأن على اختصاصات  أن توافققد ترغب اللجنة التنفيذية في  63

الواردة في الوثيقة  البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12/Rev.1. 
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 األولالمرفق 

 بشأن البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي للموادالتدليلية  وعاتقائمة المشر

 المعتمدة منذ االجتماع السادس والخمسين الهيدروكلوروفلوروكربونية

 عنوان المشروع الوكالة رقم المشروع

ASP/REF/69/DEM/56 اعات لقط قدرة على إحداث االحترار العالميالترويج لغازات التبريد المنخفضة ال اليونيب

 ايآس تكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب

ASP/REF/69/DEM/57 اعات لقط قدرة على إحداث االحترار العالميالترويج لغازات التبريد المنخفضة ال اليونيدو

 ياآس المحيطة المرتفعة في غربتكييف الهواء في البلدان ذات درجات الحرارة 

ASP/REF/76/DEM/59 جات ت درلقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذا الترويج لغازات التبريد البديلة اليونيب

 (PRAHA-IIيا )الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آس

ASP/REF/76/DEM/60 جات ت درلقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذا الترويج لغازات التبريد البديلة اليونيدو

 (PRAHA-IIيا )الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آس

BRA/FOA/56/DEM/285 عامل نفخ في تصنيع ك الميثيل فورمات مشروع تدليلي بشأن التصديق على اليوئنديبي

 وريثان )المرحلة األولى(رغاوي البولي

BRA/FOA/58/DEM/292 عامل نفخ في تصنيع ك الميثيل فورمات مشروع تدليلي بشأن التصديق على اليوئنديبي

 وريثان )المرحلة األولى(رغاوي البولي

COL/FOA/60/DEM/75 في  فوق الحرجاستخدام ثاني أكسيد الكربون  تدليلي بشأن التصديق علىمشروع  اليابان

 هايوريثان الصلبة التي يتم رشرغاوي البولتصنيع 

COL/FOA/76/DEM/100 لأللواح  أوليفيناستخدام الهيدروفلورو تدليلي بشأن التصديق علىمشروع  اليوئنديبي

عالة فمن خالل تطوير تركيبات  5في األطراف العاملة بموجب المادة  المتقطعة

 فةمن حيث التكل

COL/REF/75/DEM/97 
ع مكيفات الهواء بديل في تصني كغاز تبريد)البروبان(  HC-290التدليل على  اليوئنديبي

 .Industrias Thermotar ltdaالتجارية في 

COS/REF/76/DEM/55 

 كبديلألمونيا / ثاني أكسيد الكربون التدليل على استخدام نظام تبريد ا اليوئنديبي

لمنتج متوسط الحجم ومتجر البيع بالتجزئة ل 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

Premezclas Industriales S.A. 

CPR/FOA/59/DEM/491 

البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

على  القائمة ت السابقة الخلطلتحول من البوليوالالتدليل على ا

على  ةالقائمالسابقة الخلط  تب إلى البوليوال141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 Guangdongيوريثان الصلبة في شركة رغاوي البولالسيكلوبنتان في تصنيع 

Wanhua Rongwei Polyurethane Co. Ltd. 

CPR/FOA/59/DEM/492 
البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

 .Jiangsu Huaiyin Huihuang Solar Coشركة  في تحويل جزء الرغاوي

Ltd إلى السيكلوبنتان ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون. من 

CPR/FOA/64/DEM/507 

-الهيدروكلوروفلوروكربونلتحول من تكنولوجيا مشروع تدليلي بشأن ا اليوئنديبي

تكنولوجيا  معإلى ثاني أكسيد الكربون  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون/22

المسحوبة البوليسترين  رغاويالنفخ المشترك لفورمات الميثيل في تصنيع 

 Feininger (Nanjing) Energy Savingفي شركة  بالضغط

Technology Co. Ltd. 

CPR/REF/60/DEM/498 

إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونلتحول من تكنولوجيا مشروع تدليلي بشأن ا اليوئنديبي

في تصنيع المبردات التجارية ذات المصدر  32-الهيدروفلوروكربونتكنولوجيا 

 Tsinghua Tong Fang Artificialالهوائي / المضخات الحرارية في 

Environment Co. Ltd. 

CPR/REF/60/DEM/499 

إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونلتحول من تكنولوجيا مشروع تدليلي بشأن ا اليوئنديبي

ن مرحلتيت التكنولوجيا األمونيا / ثاني أكسيد الكربون في تصنيع أنظمة التبريد ذا

 .Yantai Moon Group Co. Ltdلتطبيقات التخزين البارد والتجميد في 

CPR/REF/61/DEM/502 

تكييف الهواء للغرفة من  اتتحويل تصنيع ضاغطبشأن  فرعيمشروع تدليلي  اليونيدو

 Guangdong Meizhiإلى البروبان في شركة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

Co. 

CPR/REF/61/DEM/503 
 إلى 22-بشأن لتحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون فرعيمشروع تدليلي  اليونيدو

 مكيفات الهواءلتصنيع  Mideaالبروبان في شركة 

CPR/REF/76/DEM/573 

وحدة ضغط التبريد اللولبي القابل للتحويل بتردد شبه محكم مشروع تدليلي بشأن  اليوئنديبي

 Fujian Snowmanلألمونيا في صناعة التبريد الصناعي والتجاري في شركة 

Co.Ltd. 
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CPR/SOL/64/DEM/506 

جيا القائمة على تحول من التكنولومشروع تدليلي بشأن ال اليابان

تكنولوجيا األيزو برافينات والسيلوكسان إلى  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

(KC-6)  للتنظيف في تصنيع األجهزة الطبية في شركةZhejiang Kindly 

Medical Devices Co. Ltd. 

CPR/SOL/64/DEM/511 

تحول من التكنولوجيا القائمة على مشروع تدليلي بشأن ال اليوئنديبي

تكنولوجيا األيزو برافينات والسيلوكسان إلى  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

(KC-6)  للتنظيف في تصنيع األجهزة الطبية في شركةZhejiang Kindly 

Medical Devices Co. Ltd. 

EGY/FOA/58/DEM/100 
عامل ون كضة التكلفة الستخدام الهيدروكربالتصديق / التدليل على الخيارات منخف اليوئنديبي

 رغاوي في تصنيع رغاوي البوليوريثان

EGY/FOA/76/DEM/129 
لمواد لى االتدليل على الخيارات منخفضة للتحول إلى التكنولوجيات غير القائمة ع اليوئنديبي

 المستتفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين

EUR/REF/76/DEM/16 
زات تطوير مركز امتياز إقليمي للتدريب وإصدار الشهادات والتدليلي على غا االتحاد الروسي

 التبريد البديلة المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي

GLO/REF/76/DEM/333 
فضة مشروع تدليلي بشأن جودة غازات التبريد واالحتواء وإدخال البدائل منخ اليونيدو

 إحداث االحترار العالملي )مناطق شرق إفريقيا والكاريبي(القدرة على 

GLO/REF/76/DEM/334 
فضة مشروع تدليلي بشأن جودة غازات التبريد واالحتواء وإدخال البدائل منخ اليونيب

 القدرة على إحداث االحترار العالملي )مناطق شرق إفريقيا والكاريبي(

GLO/REF/76/DEM/335 
حرج ي بشأن إدخال تكنولوجيا تبريد ثاني أكسيد الكربون فوق المشروع تدليل اليونيدو

 لمحالت السوبرماركت )األرجنتين وتونس(

KUW/REF/76/DEM/32 

مشروع تدليلي بشأن أداء التكنولوجيا الخالية من المواد  اليوئنديبي

ي فلمي الهيدروكلوروفلوروكربونية والمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العا

 (8TRت تكييف الهواء )قدرة فوق تطبيقا

MDV/REF/76/DEM/30 
نية مشروع تدليلي بشأن البدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربو اليوئنديبي

 والمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع مصايد األسماك

MEX/FOA/56/DEM/141 
ان البوليوريث تطبيقاتمشروع تجريبي بشأن التصديق على فورمات الميثيل في  اليوئنديبي

 )المرحلة األولى( دقيقة الخاليا

MOR/FOA/75/DEM/74 

 إلى التدليل على استخدام تكنولوجيا رغاوي البنثان منخفضة التكلفة للتحول اليونيدو

 وريثانوليغاوي البالتكنولوجيات غير القائمة على المواد المستنفدة لألوزون في ر

 في كل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

SAU/FOA/76/DEM/27 

مشروع تدليلي بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام  اليونيدو

 درجاتالهيدروفلوروأوليفان كعازل نفخ رغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في 

 الحرارة المحيطة المرتفعة

SAU/REF/76/DEM/28 

فان أوليمشروع تدليلي بشأن الترويج لغازات التبريد القائمة على الهيدروفلورو اليونيدو

ات درج والمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي لقطاع تكييف الهواء في

 الحرارة المحيطة المرتفعة

SAU/REF/76/DEM/29 

البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

ت لتطوير مكيفامشروع تدليلي لدى الشركات المصنعة لمعدات تكييف الهواء 

حداث القدرة على إمنخفضة  غازات التبريدالهواء للنوافذ والمعبأة باستخدام 

 االحترار العالمي

SOA/FOA/76/DEM/09 
نع صميغ في بمساعدة التفر للحقنمشروع تدليلي بشأن المزايا التقنية واالقتصادية  اليونيدو

 إلى البنتان ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناأللواح المتقطعة المعدلة من 

THA/FOA/76/DEM/168 

البنك الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

 ت سابقة الخلطبوليواللصياغة ال الرغاويم بيوت نظفي مشروع تدليلي في 

لى القدرة عباستخدام عامل نفخ منخفض  بالرش وريثانرغاوي البوليلتطبيقات 

 االحترار العالميإحداث 

TUR/FOA/60/DEM/96 
 رغاويصنيع ألواح كعامل نفخ في ت HFO-1234zeاستخدام التصديق على  اليوئنديبي

 )المرحلة األولى( المسحوبة بالضغطالبوليسترين 

 

     
 
 


