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 الخدمة قطاع في  الطاقة استخدام كفاءة تقييم بشأن  نظرية دراسة

 خلفيةال

  الوثيقتين   بشأن  والثمانين  الثاني  هااجتماع  في  دارت  التي  المداوالت  سياق  في -1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65  وAdd.1،  لألطراف،  الثالثين  الجتماعا   عن  الصادر  5/30  للمقرر   واستجابة  

  الرصد   موظفي  كبير  عمل  مع  يتماشى  2المقرر  منطوق  من  5  الفقرة   في  الوارد  الطلب  أن   إلى  التنفيذية  اللجنة  أشارت

 اجتماعها   في  التنفيذية  اللجنة  وافقت  ،مقرر ال  هذا  مع  تماشياو  2019.3  لعام   عملها  برنامج  في  إدراجه  ويمكن  والتقييم 

  كفاءة  تقييم   بشأن  نظريةال  للدراسة  التقييم و  الرصد   موظفي  كبير   هاقدم  التي  االختصاصات   على  والثمانين  الثالث

 4. وثيقةال هذه  من األول المرفق في الواردة الخدمة، قطاع في الطاقة  استخدام 

  قطاع   في  الطاقة  استخدام  كفاءة   تقييم   بشأن  نظريةال  الدراسة  تواجه  التي  التحديات  االعتبار  في  األخذ  ومع -2

  أن  االختصاصات،  على  الموافقة  عند  التنفيذية،  اللجنة  قررت  والبيانات،  المعلومات  لجمع  الكافي  الوقت  وإتاحة  الخدمة

  إلى   تحديث  تقديم  والتقييم  الرصد   موظفي  كبير  من  وطلبت  والثمانين   السادس  االجتماع  إلى   نظريةال  الدراسة  تقدم 

  في   المقدم   التحديث  وعرض  .)ج(و  )ب(  (83/9  )المقرر  نظريةال   الدراسة  حالة  بشأن  5والثمانين   الرابع  الجتماعا

 
بسبب فيروس   2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات   1

 ( 19-كورونا )كوفيد
المقرر    5الفقرة   2 استعراض  5/ 30من  الجاري على  تعتمد على عملها  أن  األطراف  المتعدد  للصندوق  التنفيذية  اللجنة  إلى  يطلب  : "أن 

تقديم خدمات الصيانة لتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع    مشاريع

 خدمات الصيانة، والتكاليف ذات الصلة بها". 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72من الوثيقة  295الفقرة  3
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10/Rev.1 . 
5 ExCom/84/14/UNEP/OzL.Pro . 
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  ووثائق   السابقة،   التقييمات  ذلك   في  بما  ، الطاقة  استخدام   كفاءة ب  المتعلقة  بالوثائق   قائمة  والثمانين  الرابع  االجتماع

  إنجاز   وتقارير  التحقق  وتقارير  الخدمة،  قطاع  في  الطاقة  استخدام  بكفاءة   الصلة  ذات  األنشطة  تشمل  التي  مشروعاتال

  المتاحة  الصلة  ذات  والمواد  الخدمة  قطاع  في  بالفعل  بها  المضطلع  الطاقة  استخدام   كفاءة   أنشطة  لفهرسة  مشروعاتال

 . أخرى مصادر من

نظرت اللجنة التنفيذية خالل عملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات الخاصة بتقييم كفاءة استخدام الطاقة في  -3

للتمكين من إجراء عملية  واقترحت تغييرات على الدراسة النظرية لبيان السياسة التي بدئ في تنفيذها     6قطاع الخدمة.

الوثيقة   ولذا صدرت  المالئمة،  األمان  معايير  استخدام  ومتطلبات     UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13/Corr.1التعديل 

النظرية الى االجتماع السابع والثمانين )المقرر  لتناول هذه التغيرات. وقررت اللجنة كذلك إرجاء النظر في الدراسة  

 . 30/5( وذلك أساسا لبيان الطريقة التي يمكن أن تستجيب بها الدراسة النظرية لطلب األطراف في المقرر 86/12

للمقرر   -4 وفقا  الوثيقة  هذه  الوثيقة    86/12وتصدر  في  الواردة  التعديالت  وتتضمن 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13/Corr.1لتيسير االطالع عليها  وافرة . المت . 

 والمنهجية  األهداف

  الممارسات   أفضل  وتقييم  تحديد  في  نظريةال  الدراسة  من  الهدف  يتمثل  االختصاصات،   في  محدد  هو  كما  -5

 ممكن،  حد  أقصى  إلى  الخدمة،  قطاع  في  الطاقة  استخدام   كفاءة   على  للحفاظ  اإلضافية  والفرص  المستفادة   والدروس

  من  (،الوثيقة  هذه ب الثاني المرفق في )الواردة  التنفيذية اللجنة  فيها نظرت التي الوثائق  في المتاحة اتالمعلوم  لىاستناد إ

  تقاريرالو  مشروعاتال  ومقترحات  األطراف،  اتاجتماع  وثائق  مثل  مشروعات بال  المتعلقة   الوثائق   فحص   خالل

  الوثائق  من  إضافية  معلومات  جمع  تم و  . المنفذة   والوكاالت  الصندوق  أمانة  من  الواردة  التعقيبات   وكذلك  ،المرحلية

 . الموضوع هذا المتاحة بشأن األخرى

  لينظر  األمانة  أعدتها  التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40  7  الوثيقة  قدمت  ،الخصوص   وجه  علىو -6

  من   لعدد  شامال  وتحليال  5  المادة   بلدان  في  تبريدال  خدمة  قطاع  على  منهجية  عامة  نظرة  والثمانين   الثالث   االجتماع  فيها

 منخفضة  بدائل  وإدخال  ،الخدمة  قطاع  في  الطاقة  استخدام  كفاءة   على  الحفاظ  :مثل  ةالخدم   بقطاع  المتعلقة  القضايا

  ،ةالهيدروفلوروكربوني  المواد  أو  الهيدروكلوروفلوروكربونية  لموادل   العالمي  االحترار  إحداث  على  القدرة   معدومةو

  السياسات   ووضع  ،القدرات   وبناء  الوعي  زيادة و  ،يروالمعاي  سالمةالو  ،التراخيص  إصدار  بشأن  المستهدف  والتدريب

  لطاقة ا  استخدام  في  الفعالة  غير  الحرارية  والمضخات  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  اختراق  لتجنب   هاوإنفاذلوائح  وال

  83/40  الوثيقة  في  الواردة   المعلوماتو  .لسوقل   لطاقةا  استخدام  بكفاءة   تتسم   التي  لمعداتا  اختراق  وتعزيز  ،للسوق 

  الوثيقة  في  الواردة   والنتائج  التحليل  لتعزيز   محاولة  جرت و  .نظريةال  الدراسة  باختصاصات   الصلة  وثيقة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40  خدمة   قطاع  في  الطاقة  استخدام   بكفاءة  المتعلقة   األخرى  األمانة  ووثائق  

 . المحددة  القضايا من عدد  عن إضافية معلومات توفير خالل  من التبريد،

 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13الوثيقة   6
 )ج((. 82/83لألطراف )المقرر  30/5من المقرر  2والفقرة   28/2من المقرر  16ورقة بشأن سبل تفعيل الفقرة   7
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 نظرية ال   الدراسة نطاق

  المحرز   التقدم   نظريةال  الدراسة  استعرضت  ،الطاقة  استخدام   كفاءة   على  تركز  محددة  برامج  وجود  لعدم   انظر -7

 في   وتطبيقاتها  الخدمة،  قطاع  في  الطاقة  استخدام   كفاءة ب  الصلة  ذات  األنشطة  لتحديد  من قبل  الممولة  مشروعاتال  في

 . القطري المستوى على واللوائح السياسات

  الهواء  وتكييف  التبريد خدمة قطاع في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة  إدارة   طخط أنشطة تحليل وتم  -8

  قدمتها   التي  التمويل  شرائح   طلبات  في  األمانة  إلى  المقدمة  المقررة  األنشطة  وكذلك  المرحلية  التقارير   دراسة  خالل  من

  قدمها  التي  الوثائق  تقييم  تم  إجماال، و   .االستهالك  منخفضة  غير  والبلدان  االستهالك  ةمنخفض  5المادة  بلدان    حكومات

  لتوضيح   االجتماعين   هذين  اختيار  تم و  .والسبعين   والرابع  والسبعين  الثالث  االجتماعين  إلى  5  المادة   بلدان  من  بلدا  40

 إزالة  إدارة   طخط  من  األولى  المرحلة  أنشطة  من  كجزء  والمنفذة   المقترحة  األنشطة  في  72/418  المقرر  انعكس  كيف

  اد اعتم  إدخالو  التدريب؛  مؤسسات  استدامةو  التدريب؛   برامج  بتكييف  المتعلقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد 

  االستعادة   بأنشطة  المتعلقة  تلك  ذلك   في  بما  والمعدات،  األدوات  وتوفير  والمعايير؛  اللوائح   ووضع  الخدمة؛  تقنيي

 . ستصالحواال التدوير  وإعادة 

  التبريد   معداتفي    الطاقة  استخدام   كفاءة   بتحسين  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تحليلها  تم   التي  األنشطة  وتتعلق -9

  عشوائيا   المختارة   العينةو  .الحراري   االحتباس  غازاتها من  انبعاثات  تقليل  أوو/  خضعت للخدمة  التي  الهواء  وتكييف

 غير   من  بلدا  18و  منخفضال  ستهالكاال   حجم   ذات  البلدان  من  22  من  تتألف  5  المادة   بلدان   من  بلدا  40  من  المكونة

 . جغرافية مناطق ثماني تمثلالتي   المنخفض االستهالك حجم   ذات البلدان

  المحرز  للتقدم  المقارن  التقييم   خالل   من  ،الالحقة   الخمس  لسنواتا  خالل  المحرز  للتقدم   إضافي  تقييم   وأجري -10

  النحو   على  (،الثانية  المرحلة  في  منها  )العديد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   طخط  مكونات  تنفيذ  في

  من بلدا  40 من المكونة العينة مجموعة تقييم   تم و . والثمانين الخامس  االجتماع حتى الالحقة االجتماعات  في عنه المبلغ 

  وشراء   ير،المعاي  وضعو  ،الشهادات  وإصدار  التدريب،  حيث  من  ضمنخفال  وغير  منخفضال  ستهالكاال   ذات  البلدان

  السردية   المعلومات  تردو  . ستصالحواال   التدوير  وإعادة   االستعادة   أنشطة  ذلك  في  بما  والمعدات،  األدوات  وتوزيع

 .إحصائي تحليل إجراء  يتيح مما الوثيقة، هذه ب  الثالث المرفق في المرحلية   التقارير  من المستمدة 

  حالة  ويعرض  ،5  المادة   بلدان  من  بلدا  40  منالمكونة    عينةال  يغطيو  أعمدة،  تسعة  في  منظم   الثالث  المرفقو -11

  لالشتعال،   القابلة  التبريد  غازات   مناولة  على  والتدريب   التقليدية،  الجيدة   الخدمة  ممارسات  مع  التدريب  برامج  تنفيذ 

  االحترار  إحداث  على  القدرة   منخفضة  تكنولوجيا  إلى  والتحول  المعتمدين،  تقنيين ال   وتوافر  االعتماد،  معايير   تبنيو

  لدعم  أدوات   مجموعات  وتوفير  لالشتعال،  القابلة   التبريد  غازات  مناولةو  الطاقة  استخدام   كفاءة   ومعايير   العالمي،

 .ومالحظات ،ستصالحاال و التدوير وإعادة  االستعادة  معدات ذلك في بما  التدريب،  ومرافق تقنيينال

  استخدام   كفاءة   على  للحفاظ  والفرص  باألنشطة  تتعلق  محددة   قضايا  تحليل  نتائج  نظريةال   الدراسة  تعرضو -12

  : ذلك  في  بما  ،التبريد   خدمة  قطاع  في  الهيدروفلوروكربونية  والمواد  لألوزون  المستنفدة   المواد   انبعاثات   وخفض   الطاقة

  منخفضة  والبدائل  ،الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  خدمة  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  على  للحفاظ  التقنية  والتدابير  الفرص 

  الكفاءة  على  القائمة  واالعتماد  التدريب  وبرامج  ،الصلة  ذات  واللوائح  والمعايير  العالمي  االحترار  إحداث  على  القدرة 

 وبرامج  ، االنبعاثات  وخفض  التبريد  غازات   واحتواء  ،نيةتقال  دةالمساع   وبرامج  ،الصلة  ذات   والبروتوكوالت  والمعايير

  .الطاقة  أداء  اختبارو  ،الطاقة  داءأل  االدني  المعايير   نظم و  التوسيمو  ، التبريد  غازات  استصالحو  تدوير  وإعادة   استعادة 

 
 . على المناخ إلى أقصى حدخدمة ال في قطاع إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةالضار اآلثار. تقليل 72/41المقرر   8
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  تحديد   في نفيذيةالت اللجنة ترغب وقد  قسم، كل نهاية في الرئيسية واالستنتاجات  المستفادة  الدروس  الوثيقة  هذه  تعرضو

 . التقييم  من تالية لمرحلة اقدم لمضيل طريق

 :التالية الستة المرفقات  الوثيقة  هذه  تتضمنو -13

 االختصاصات  -األول

 الطاقة  استخدام  بكفاءة  المتعلقة القضايا وثائق قائمة -الثاني

  المواد   إزالة   إدارة   طخط  نم  والثانية  األولى  للمرحلتين  المرحلية   تقاريرال   ملخص -الثالث

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 بنغالديش في تدريبيةعمل  حلقة -الرابع

 5 المادة  بلدان من مختارا بلدا 15 في الشهادات إصدار  نظام  حالة -الخامس

  مبادرات  عن  إضافية  ومعلومات  5  المادة   من بلدان  مختارة   بلدان  في  الطاقة  أداء  ومعايير  التوسيم  -السادس

 مختارة بلدان في محددة 

 الهواء   وتكييف التبريد  معدات خدمة في  الطاقة استخدام كفاءة على  الحفاظ  في والتدابير الفرص

  للنظام  الكلي  التصميم  من  الهواء  وتكييف   التبريد  معدات  في  الطاقة  استخدام   كفاءة   لتحسين  إمكانية  أكبر   تأتي -14

  كفاءة  نظريةال   الدراسة   تغطي  الو  . المائة  في   70  إلى  تصل  بنسبة  الكفاءة   تحسن  أن   يمكن  التي   المكونات  وتحسينات 

  المرتبطة   مشاكلال  بعض  هناك  ولكن  النحو،  هذا  على  الهواء  وتكييف  التبريد  نظم   تصنيع  قطاع  في  الطاقة  استخدام 

  وتكييف   التبريد  معدات  خدمة  الهواء"  وتكييف  التبريد  خدمة  "قطاع  مصطلح  ويصف  .والخدمة  التصنيع  بقطاعي

  والتركيب   بالتجميع  المتعلقة  األنشطة  في  اأيض  التبريد  خدمة  نيوتق  يشارك  ما  كثيرا  الواقع،  فيو  .فقط  الحالية  الهواء

توفير  األولي  والشحن على    المعدات   هذه   تكون  دماعن  سيما   وال  ،الجديدة  الهواء  فوتكيي   التبريد  معدات  والتعاقد 

  .المبرد(  والنقل  ماركت  السوبر  ومحالت  والمكاتب  المنازل  المثال،  سبيل  )على  محددة   ألغراض  اخصيص  مصممة

ل  قطاعال  في  العاملة  للمؤسسات  يمكنو  من   مجموعة  تقدم   أن  والتعاقد  األولي  والشحن  والتركيب  لتجميعالفرعي 

  القرار   اتخاذ  في  المحتمل  العميل   ما  حد  إلى  الخيارات  هذه  تحفز  أن   يمكنو  .المتاحة  لوجياالتكنو  ضمن  الخيارات 

  وتسليمها   شراؤها  تم   التي  المعدات   مع  الهواء  وتكييف  التبريد  لمعدات  الفعلية  الخدمة  تتعامل  المقابل،  وفي  .النهائي

  قد  ذلك، ومع .المستخدمة التكنولوجيا رلتغيي  للغاية  محدودة  إمكانية هناك الحالة،  هذه  فيو  .معين تبريد غازل والمصممة

 .عمالءال من ينالنهائي  ينالمستخدم  قبل من التكنولوجيا  اختيار على تأثير  الحاالت، بعض  في ،الخدمة  ييلتقن يكون

  التبريد   معدات  خدمة  إلى   حاجة   هناك   تزال   ال   الهيدروكلوروفلوروكربونية،   المواد  إزالة  عملية  بسببو -15

  المعدات  إصالح  يتم   ما  اغالب   ،5  المادة   بلدان  فيو  .االفتراضي  عمرها  نهاية  حتى  بالفعل  المثبتة  الهواء  وتكييف

  عمر  مدى  على  الطاقة  استخدام   كفاءة  بعض  فقدان  من  مفر  الو  .جياإلنتا  عمرها  إطالة  أجل   من   مرات  عدة  الموجودة 

  كفاءة  انخفاض   يحد   أن  يمكن  والصيانة  والتركيب  الخدمة  وتحسين  لمعداتا  تصميم تحسين    فإن  ذلك،  ومع  المعدات؛

معدات    تركيب  فإن  والمكونات،  النظام   بتصميم   المتعلقة  الطاقة  استخدام   كفاءة   في  التحسينات  وبخالف   .الطاقة  استخدام

 على   نظم وال  المعدات  كفاءة   على  اكبير  اتأثير يؤثر    مناسب  بشكلوخدمتها  تها  وصيانها  وتشكيل التبريد وتكييف الهواء  

  الحد   إلى  المناسبة  والخدمة  الصيانة  ممارسات  تؤدي  أن  يمكنو  .إضافية  تكلفة  بأقل  نظم ال   هذه ل  االفتراضي  عمرال  مدى

  .االفتراضي  عمرها  ىمد  على  للمعدات  المقدر  األداء  على  والحفاظ   المائة  في   50  إلى   تصل  بنسبة  األداء  انخفاض  من
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  معدات   وصيانة  تشغيل  تحسين  خالل  من  الكفاءة   تحقيق  إمكانات   على  تفصيال  أكثر  عامة  نظرة   1  الجدول  يعرضو

 9. الهواء  تكييفو التبريد

  خالل   من  الحرارية  والمضخات  الهواء  وتكييف   التبريد  معدات   في  الكفاءة  تحقيق  إمكانات  على   أمثلة  -1  الجدول

 10صيانة الو التشغيل  تحسين
 اإلجراء  الشرح  األثر

  استهالك في المائة في 30 +

  الطاقة 

 كباسال تشغيل وقت زيادة إلى التبريد غاز شحنة انخفاض يؤدي

  في كباساتال/المحرك يتعطل دوق  .المطاف نهاية في السعة وفقدان

 . النهاية

  التبريد  غازات تسرب عدم

  استهالك في المائة في 8 +

 الطاقة 

  إلى التكثيف حرارة درجة في 11لفنك 1 قدره ارتفاع كل يؤدي قد 

 . الطاقة استهالك وزيادة المائة  في 1.35 بنسبة المبخر سعة تقليل

 تيار تقليل دون النظام أداء تقليل  إلى المتسخ المبخر ملف يؤدي قدو

 .كباسال/ المحرك تشغيل

 والمبخر  المكثف ملفات تنظيف

 في 25 قدره وفورات متوسط

 المائة 

 المائة في 4 - 2) النظام أداء تقليل إلى المتسخة المراشيح تؤدي قد

  تيار تقليل دون (التبخر حرارة درجة في لفنك 1 قدره  انخفاض لكل

 . كباسال تشغيل

  ملفات اتساخ إلى جدا منخفض ترشيح معدل ذات المراشيح تؤديو

 .والمراوح التبريد

  المراشيح   لا استبد  أو  تنظيف

  بانتظام 

 في 97 قدره وفورات متوسط

 12المائة 

 بشكل الحرارة  درجة وضبط المناسب،  الوضع استخدام من تأكدال

  سرعة واختيار ، (مئوية درجة 23و 19 بين عام بشكل) صحيح

 تعمل  وظيفة كل وأن ، صحيحال  الزمني والجدول ، مناسبة  مروحة

 . صحيح بشكل

  وحدة   وإعدادات  التحقق  عمليات

  التحكم 

  في 4 قدره وفورات متوسط

 المائة 

 السرعة في التحكم وحدات/ المكثف مروحة تدوير  يتسبب أن يمكن

  نقص أو زيادة في صحيح  بشكل ضبطها يتم لم التي والمخمدات

 . أطول لفترة كباسال وتشغيل الكفاءة ضعف  إلى يؤدي مما التكثيف، 

  . أعلى تشغيل تيارات إلى  التكثيف نقص سيؤديو

  في   ضغطال   إعدادات  من  تحققال

  المكثف 

  وتحسين   ،المخاطر  على   القضاء  خالل  من  المةالس  وتحسين  ،الطاقة  تكلفة  انخفاض  األخرى  زاياالم  تشملو -16

 . للوائح واالمتثال السكان، راحة وتحسين الحرارة  درجة في التحكم 

  ندما ع   العالمي،  االحترار  إحداث  على  القدرة   منخفضة  التبريد  غازات  استخدام   يتطلب  الخدمة،  قطاع  فيو -17

  المتعلقة   المحددة  القضايا   لمعالجة  إضافية  تدريبية  ومبادرات   القدرات  بناء  ،ساما  أوو/  لالشتعال  قابال  بعضها  يكون

  المواد   إزالة  مرحلة  في  دنىاأل   الحد  إلى  المناخ  على  الضار  األثر  تقليل  ةمسأل  كانتو  .والصيانة  والتشغيل  بالتركيب

  بعد و  . والسبعين  والستين   السادس  االجتماعين  أعمال  جدول  على  التبريد   خدمة  قطاع  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  إزالة   دارة إل   هاخطط  تنفيذ  عند   ،5  المادة   بلدان  "تشجيع  والسبعين   الثاني  اجتماعها  في  ،التنفيذية  اللجنة  قررت  ،ذلك 

  ومدونات   قواعد  إعداد  (1)  :التطبيق  إمكانيةو  الحاجة  حسب  يلي  فيما  النظر  إلى  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد

  المحتملة   الحوادث   لمخاطر  نظرا  ،ةيوالسم  لالشتعال  القابلة  تبريدال  غازاتل  اآلمن  إلدخالل  معايير  واعتماد   ،ممارسات

  وكربونيةفلوروالهيدروكلور  المواد  على  القائمة  المعدات  استيراد  من  للحد  تدابير  إعداد  (2)  ؛هاعمالباست  المرتبطة

 خدمة  قطاع  في  بها  المضطلع  األنشطة  تركيز  (3)  ؛للمناخ  المراعيةو  لطاقةااستخدام    كفاءة تتسم ب  بدائل  إدخال  وتيسير

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40من الوثيقة  2الجدول  9

عرض قدمه ستيفان ثي، الخبير التقني في الشراكة األوروبية من أجل الطاقة والبيئة، في حلقة عمل بشأن فرص تحقيق كفاءة استخدام   10

 د إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.الطاقة عن 
درجة    1  قدره  اختالف درجة حرارةوكلفن )درجة كلفن(،    273.15درجة مئوية( يعادل    0)  درجة الحرارة المئويةالصفر على مقياس   11

اختالف   يعادل  )أي    1مئوية  تعر    100كلفن  مئوية،  الماء  درجة  غليان  نقطة  أنها  على  كل  يمكن  و(.  لفنك  373.15عادل  ت ف  يؤدي  أن 

 المعدات.  تشغيلاستهالك الطاقة أثناء أعلى من حيث  أثرإلى كلفن  1قدره  اختالف في درجة الحرارة
إلى أن تعديل إعدادات المراقب سيؤدي إلى وفورات نسبتها نحو   قتصاديالتقييم التقني واال  هذه القيمة تبدو مرتفعة. ويشير تقرير فريق 12

 في المائة.  10
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  تدوير   وإعادة  جمعو  ،واحتواء  ، التبريد  غازاتل  ةاآلمن  المناولةو  ، الجيدة   ساتوالممار  ،نيين تقال  تدريب   على  التبريد

 . (41/ 72)المقرر "التهيئة إعادة  من بدال المستردة  التبريد   غازات استخدام   وإعادة 

  اجتماعات  في  األخيرة   السنوات   في  باستفاضة  الخدمة  قطاع  في  الطاقة  استخدام   كفاءة   قضية  ونوقشت -18

  المقررات  وفي  المداوالت  أثناء   أُقرو  .كيغالي  تعديل  اعتماد  ضوء  في  سيما  وال  التنفيذية،  اللجنةمن جانب  و  األطراف

  معدات   خدمةبشأن    الجيدة   الممارسات  من  أبعد  هو  ما  إلى  يتوسع  أن  ينبغي  يينتقنلا  إلى  المقدم   التدريب  بأن  المعتمدة 

  وتعزيز   الوقائية،  الصيانة  خالل   من  سليم   بشكل  للرقابة  الخاضعة  لموادا   احتواء  على  ويركز  الهواء  وتكييف  التبريد

  المناسبة  والنظافة  التحكم   إعدادات  خالل  من  وتحسينهالمعدات  في ا  الطاقة  استخدام   كفاءة   على  والحفاظ  التركيب،  جودة 

 .بها  المرتبط الهواء تدفق وسهولة الحرارية للمبادالت

  القابلة  التبريد  غازات  من  العديد   باستخدام   المرتبطة  دثلحواا  بوقوعتتعلق    إضافية   مخاطر   اأيض  هناكو -19

  اآلمنة   المناولة  لتنظيم  مناسبة  معايير  وضع   يجب   لذلك،و  .العالمي  االحترار   إحداث   على  القدرة  منخفضة  لالشتعال

  تعزيز   وينبغي  .الجديدة   المعايير  هذه  لتعكس  التدريب   كتيبات  اعتماد   ويتعين   مة،اوالس  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازاتل

  المعدات  لمناولة  التأهيل  وإعادة   تنشيطيال   والتدريب  التبريد،  لعاملي  المناسب  التدريب  توفير  على  التدريب  مرافق  قدرة 

 . واإلضافي المحدث  التدريب  هذا لتقديم  والسامة لالشتعال القابلة التبريد غازاتو الجديدة 

 التدريب   برامج

 إزالة  إدارة   خطط  من  والثانية  األولى  المرحلتين  في   الجيدة   الخدمة  ممارسات  على  التبريد  يتقني  تدريب  أدرج -20

  والصيانة،   التشغيل  ممارسات  تحسين  إلى  أدى   مما  ، األربعين 5المادة    بلدان  لجميع  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

  تشغيل  في  والمساهمة  الهواء  وتكييف  التبريد   معدات  خدمة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  الطلب  وتقليل

  لألهداف   اوفق  مطرد  بشكل  المدربين   يين تقن وال  المدربين  عدد  يتزايدو  .الطاقة  استخدام  كفاءةب  تتسم   بطريقة  المعدات

  تبريد   في  مباشر  غير  بشكل  يةالتدريب  برامجال   هذه   تساهم و  .الجديدة   التمويل  شرائح  على  الموافقة  تمت  حيث  المحددة،

 . لطاقةا  استخدام  تسم بكفاءت  لمعداتا  وأداء أفضل

  في  المدربين  العاملين  عدد  وزيادة   جديدة   تدريب  مراكز  إنشاء  مثل  اإليجابية،  النتائج  من  العديد  تحققت  وقد -21

  تم  المثال،  سبيل  علىو  .الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطط  ضمن  التدريب  برامج  من  العديد  إطار

  الهند،   وفي  .2018  أغسطس/آب  حتى  تدريب  مركز  13  في  الصين  في  وطالب  ومدرب  ييتقن  4,100  من  أكثر  تدريب

  المواد   إزالة  إدارة   خطة  من  األولى  المرحلة  أثناء  اتقني  11,276و  امدرب  62  مجموعه  ما  تدريب  تم 

  تم  البرازيل،  فيو  .الثانية  المرحلة  في  متدرب  10,000  إلى  الوصولفي    هدفويتمثل ال  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

  المعدات   ومكونات  األساسية  الخدمة  أدوات  )أي  التعليمية  بالمجموعات  تزويدها  وتم   تدريب  مؤسسة  14  مع  التعاقد

  تكييف  أجهزة   بشأن  الممارسات  أفضل  على  انيتق   1,238و  امدرب  وستين  خمسة  تدريب  وتم  .ملي(الع  والتدريب  للتدليل

  ثالث   أجريتو  التجاري،  لتبريدا  ممارسات  أفضل  على  اني تق   737  تدريب  وتم   ،لنوافذا  يف  المركبةو  المنفصلة  هواءال

 . اإلقليمية الشريكة التدريب  لمؤسسات  رصد زيارات

  ذلك   في  بما  والناشئة،  الجديدة   التكنولوجيات   لتشمل  التدريب   أدلة  تحديث  تم  أنه  5  المادة   بلدان  جميع  أبلغتو -22

  تأُدرج   قد  لالشتعال  القابلة  الجديدة   التبريد  غازات  مناولة  وأن  العالمي،  االحترار  إحداث  على  القدرة   منخفضة  البدائل

  التدريب   وهيئات  الوطنية  األوزون  وحدات  مع  التعاون  خالل  من  المحلية  التدريب  مرافقب  الخاصة  التدريب  مناهج  في

  هذه  وضحتُ   لم و  .ةوعيلتا  من  اومزيد   اإضافي  اتدريب  الطاقة  استخدام   كفاءة   جوانب   بعض  بتتطل  ذلك،   ومع  .والتعليم 

قدمتها  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   طلخط  المرحلية  التقارير  في  خاص  بشكل  الجوانب  التي 

 . المنفذة  الوكاالت
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  نظام   تصميم  على  أساسي  بشكل  لطاقةا  استخدام   في  الهواء  وتكييف  التبريد  لمعدات   الكلية  الكفاءة   تعتمدو -23

  باإلضافةو  . التمدد  وصمام  كباسوال  الحرارية  المبادالت   مثل  األمثل،   النحو  على  المصممة  المكونات   واختيار  مناسب

  المدى  طويل  الفعال  لألداء  امهم  أمرا  الحراري  الحمل  على  بناء  المناسب  التشكيل  ذات  المعدات  اختيار  يعد  ذلك،  إلى

  الحرارة  ودرجة  المطلوب  التبريد  حمل  مراعاة  مع  األمثل،  والتشغيل  والتحكم   المناسب  لتركيبا  يؤثر  كما  .للمعدات

  التدريب   كتيبات  من  اجزء  يكون  أن   ويمكن  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  كفاءة   على  ا كبير   ا تأثير  السائدة،  المحيطة

  صمام  باستخدام   ، البارد  الطقس  في  كبير  بشكل  الرأس  ضغط  في  التحكم  إعداد  تقليل  يمكن  المثال،  سبيل  علىو  .المحدثة

  ا غالبو  .المائة  في  20  إلى  تصل  نسبةب  الطاقة  توفير  إلى  يؤدي  مما  الحراري،  التمدد   صمام   من  بدال  اإللكتروني  التمدد

  الجزئي   التحميل  عمليات  في  المساعدة   والمراوح  والمضخات  كباساتال  في  السرعة  متغيرة   محركات  استخدام   يؤدي  ما

 القابل  الشفط   ضغط  األمثل  للتحكم   األخرى   األمثلة  تشمل  قد و  13.المائة  في  25  عن   تزيد  بنسبة  الكفاءة   تحسين   إلى

  وسيكون   .المباشرة   غير  الدفيئة  غازات  انبعاثات   خفض  إلى   يؤدي  مما  الطلب،  عند  الجليد  إزالة  في  والتحكم   للتعديل

  لتشخيص   الكفاءة،  ذروة   من  بكثير  أقل  بكفاءة   تشغيله  عند   النظام  أداء  من  التحقق   على  اقادر  ا جيد  المدرب   الصيانة  نيتق

 . كفاءته لتحسين وتصحيحها النظام وظائف

  من   اميةالمتن  القاعدة   لخدمة  المطلوبة  المهارات  من  األدنى  الحد   ذوي  نيين تق ال  في  نقص   هناك   يزال  الو -24

 تشغيل  خصائص  ذات   التبريد  غازات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام   التكنولوجية،   الناحية  من  تقدما  األكثر   لمعداتا

  المواد  إزالة  إدارة   طخط  لمقترحات  استعراضها  في  األمانة،  وعلقت  .والسمية  لالشتعال  والقابلية   بالضغط  تتعلق   مختلفة

 األحيان   من  كثير  في  كانت  التدريبية  الدورات  مدة   أن  إلى  مشيرة   التدريب،  برامج  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 مماثلة  شواغل  عن  اإلعراب  وتم   .العملي  للتدريب  كاف  وقت  يخصص  ولم   الجديدة   المواد  حجم   تستوعب  أن  من  أقصر

  المشكلة  هذه   أصبحتو  14.والثمانين   الرابع  االجتماع  إلى  المقدم   2019  لعام   مشروعاتال  نجازإل   الموحد  تقريرال  في

 إلى  النظر   خالل  من  أفضل  بشكل  الشواغل  هذه   فهم   يمكنو   .التدريبية  لدورة ل   السالمة  جوانب  إدراج   عند  حساسية  أكثر

 برنامج  أن  يبدوو  15. التقرير(  هذاب  الرابع  المرفق  )انظر  بنغالديش  في  عقدت  التي  التدريبية  العمل  حلقة  وتنظيم  محتوى

 المشاركة  لشهادات   التأهيل   قيمة  أن  كما  . مفرط  المشاركين  وعدد  للغاية  قصيرة   المدة   أن  حين   في   الكثير،  يتطلب  الدورة 

 . شك موضع المدربين نيينتق لل  ممنوحةال

  الهواء   وتكييف  التبريد  خدمة  قطاع  سياق  في  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  التحديات  من  اعدد  هناك  أن  غير -25

 حوالي  منها  كل  وظفت  التبريد  خدمةل  ورشة  15,000  حوالي  هناك  كان  ،2011  عام   استقصاء  فيو  .بنغالديش  في

 من  معظمهم و  ، ةمتحفظ  لتقديرات  وفقا  50,000  حوالي  يبلغ  نيينتق لل  اإلجمالي   العدد   كانو  .خدمةال  يين تق  من  3-4

  هذه   ظل  فيو  .بنغالديش  في  خدمة  ورشة  16,160  من  يقرب  ما  هناك  كان  ،2017  عام   فيو  .الرسمي  غير  القطاع

  ال   عام،   بشكل  المنخفض  دخلهم   وبسبب  ذلك،  إلى  باإلضافةو  .المتاحة  الطاقة  تفوق  للبلد  التدريبية  القدرة   فإن  الظروف،

 . األخرى 5  المادة   بلدان في مماثلة تحديات توجد و  .دخل بدون يومين من أكثر تحمل  نيونتق ال يستطيع

  وتكييف   التبريد  أجهزة الخاص ب  الصيانةضمان    قتصري   ما  عادة   ،المنزلي  الهواء  وتكييف  التبريد  اعقط  فيو -26

  األجهزة  مالكو  يقوم   أن  يمكن  الزمنية،  الفترة   هذه   بعدو  .التشغيلية  الكفاءة   استمرار  لضمان  أشهر  عدة   على  الهواء

  إلى  بالحاجة  دراية  على  ليسوا  والذين  تكلفة  األقل  الرسمي  غير  القطاع  وتقنيي  الخاص،  لحسابهم   العاملينب  باالستعانة

 . بذلك يهتمون ال ربما  أو  ،الطاقة  استخدام  كفاءة ب  تتسم  بطريقة  النظام   تشغيل  رصد

 
 تقرير فريق المهام المعين بالقضايا المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة عند إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.  – 29/10المقرر  13
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23الوثيقة  14
يومين   15 لمدة  استمرت  التي  التدريبية  الدورة  منا  17مشاركا    55وحضرها  تضمنت  قضايا  ذلك  في  بما  نظريا،  وسالمة  موضوعا  ولة 

التبريد الهيدروكربونية  غازات  القائمة على    ة أجهزة تكييف، وخدممن المواد  الهيدروكربونيةالهواء    تفريغوالتدريب العملي على    المواد 

 . النظام. وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين
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  متعددال  الصندوق  لمساعدة   تقليديا  مجاال  الخدمة  وأدوات  معدات  توفيرو  التدريب  لمرافق  نيتق ال   دعم ال  كانو -27

 ظهور   مع  ا حديث  المنشأة   التدريب  لمراكز  ني تقال  الدعم   أهمية  تتزايدو   .الهواء  وتكييف  التبريد   خدمة  قطاع  في  األطراف 

  ويتعين  .التدريبية  مناهجها  في  العالمي  االحترار   إحداث   على  القدرة   منخفضة  التكنولوجيات   مناولة  لتغطية  المتطلبات 

  المعدات   خدمة  لتشمل  التدريب  مناهج  تحديث  وينبغي  التدريب  لمرافق  المعدات  من  جديدة  واسعة  مجموعة  توفير

  العالمي   االحترار   إحداث   على  القدرة   منخفضة  التبريد   غازات  إدخال  تسهيل   أجل  منو  . جديدة   تبريد   غازات   باستخدام

  مناسبة  ومواد  وأدوات  بمعدات  2017  عام   في  غرينادا  في  اإلقليمي  التدريب  مركز  تحديث  تم   لها،  اآلمن  واالستخدام 

 بالتشاور  البنود  قائمة  توضعو  .العالمي  االحترار  إحداث  على  منخفضة  قدرة ال   ذات  لالشتعال  قابلةال  التبريد  لغازات

  االحتياجات   على  بناء  المنطقة،  في  اآلخرين  الوطنيين   األوزون  وموظفي  غرينادا  في  الوطنية  األوزون  وحدة  مع

  التبريد   غازاتب  الخاص  الشهادات   وإصدار  التدريب  منهج  في   الواردة   لتوصياتل  ووفقا  اإلقليمي  المستوى  على  المحددة 

  التبريد   لغازات   اآلمن   لالستخدام   التوجيهية  "المبادئو  المشروع  من  كجزء  تطويرها  تم  التي  لالشتعال  القابلة

  ذات   المشعبات  :تسليمها  تم   التي  البنود  وشملت  .2010  عام   في  GTZ Proklima  وضعتها  التي  الهيدروكربونية"

  الشحن   ومحطات  ،لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات  تسرب  كشفل  اإللكترونية  جهزة األ و  ،للهيدروكربونات  مقياس

  ستخدام ال  الالزمة  األخرى  والمواد   واألدوات  ، البوتان  غاز  وأسطوانات  والبروبان  نيةالهيدروكربو  للمواد   المحمولة

 . الهواء  تكييف في العالمي  االحترار إحداث  على القدرة منخفضة التبريد غازات

 المستفادة  الدروس

  لمكونات  نتيجةك  المدربين   الخدمة  عاملي  عدد  في  الكبير  والنمو  التدريب  لمرافق  المعززة   القدرة   لوحظت -28

  أن   يبدوو  .الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطط   من  والثانية  األولى  المرحلتين   في  المنفذة   التدريب

  تبريد ال   معدات  في  الطاقة  استخدام  كفاءة   تحسين  إلى  أدى  قد  والتركيب  والصيانة  الخدمة  في  نيينتقال  مهارات  تحسين

 . التحسن كميا  يتيسر تحديدوإن لم  ، الهواء  وتكييف

  تقنية   مهارات  ،تكنولوجياتال  أحدث  لىع  لقائمةا  الكفاءة،  عالية  المعدات  وخدمة  وصيانة  تركيب  يتطلب  قدو -29

 عالية   معدات  اعتماد  يتم   ال  فقد   ه،لدي  ين تقنيال   العاملينو  الخدمة  مزودلدى    كفاءة ال  في  نقص   هناك  كان  إذاو  .جديدة 

  إدراج  األولويات  من  أن   ،بلدا   40  من  مكونةال  عينةال  من  ،5  المادة   بلدان  من  بلدا   23  مجموعه  ما  ورأى  . الكفاءة 

  أثناء  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات  باستخدام   الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  وصيانة  وتشغيل   تركيب  على  التدريب

  لمقرر ل  إيجابي  فعل  رد  على  يدل  مما  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة   خطط  من  األولى  المرحلة  تنفيذ

 الثانية   المرحلة  في  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازاتل  اآلمنة  المناولة  على  التدريب  بدمج  آخرا  بلدا  12  وقام   .72/41

 في  87.5)  بلدا  35  كان  ، بلدا  األربعين  بين  ومن  .الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   خطة  من  األولى

  إحداث   على  القدرة   منخفضةو  الطاقة  استخدام   فيأكبر    كفاءة ب  تتسم   أن  يحتمل  تكنولوجيا  الستخدام   ستعدي   المائة(

  يتعين  يزال   وال  .الجديدة  التقنية  المهارات   بتوفر  المتعلق  الحاجز  جزئيا،  األقل  على  ، إزالة  طريق  عن  العالمي  االحترار

  بكفاءة  تتسم   التي  البديلة  تكنولوجياتال  تكلفة  ارتفاع  إلى  ا جزئي  ذلك  )ويرجع  المالية  :تاليةال   المتبقية  الحواجز  معالجة

  العالمي،  االحترار  إحداث على القدرة  منخفضة التبريد لغازات  المحدود  والتوافر القبول )أي  والسوق (، لطاقةا استخدام

 . والتنظيمية المؤسسية والتدابير والتوعية المعلومات زيادةو (،المحلية  السوق في الغيار وقطع الخدمة ومعدات

  من و  .والتعليم   التدريب  وسلطات  الوطنية  األوزون  وحدات  بين  الجيد  التعاون  على  األمثلة  من  عدد  وهناك -30

  الجيدة  الخدمة  ممارسات  لدمج   السلطات  هذه   مع  العمل  على  ومساعدتها  الوطنية  األوزون  وحدات  تشجيع  المهم 

  والتخلص   ، ستصالحاالو  التدوير  إعادة و   االستعادة و  السالمة،  تدابير  المثال،   سبيل  )على  األخرى  الرئيسية  والجوانب

 ومع   .الشهادات  إصدار  وخطط  الدراسية  المناهج  تحديث  خالل  من  ابه  الخاصة  الوطنية  التأهيل  أعمال  إطار  في  اآلمن(

  . المحدثة   التدريبية  المواد   في  عليه  التأكيد  يتم   لم  اإضافي  تدريب  محتوى  الطاقة  استخدام  كفاءة   جوانب  تتطلب  ذلك،
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  التحديثات  ذلك في بما التغييرات إلدراج دوري بشكل المهنية والمدارس المؤسسات  في التدريب  مناهج تحديث وينبغي

  استخدام  كفاءة   وجوانب  البديلة  التبريد  غازات  وإدخال  ،الحرارية  المضخاتو  الهواء  وتكييف  تبريدال  نظم ل   التكنولوجية

 .الطاقة

  نطاق  تحديد  عند  5  المادة   بلدان  في  الهواء  وتكييف  التبريد  خدمة  قطاع  في  السائدة   الظروف  مراعاة   ويتعين -31

  والذي   الرسمي،  غير  القطاع  في  الخدمة  نيوتق   ويحتاج  .التدريب  لبرامج  األطراف  متعددال   الصندوق  مساعدة   وأولويات

  مشاركتهم   لضمان  خاص  اهتمام   إلى  الصناعية،  والرابطات  الحكومة  من  كل  وصول  ومدى  نطاق  خارج  يعمل  ما  اغالب

 .الطاقة استخدام كفاءة  جوانب ذلك في بما  التدريب، عملية في

  التدريب   مراكز  جانب  من  بالطلب  العالمي  االحترار  إحداث  على  القدرة   منخفضةال  التكنولوجيا  إدخال  ارتبطو -32

  نيو تق   يحتاج  وبالمثل،  .المحدثة  الشهادات  ومنح  تدريبال  مناهج  إدخال  لتسهيل  جديدة   معدات  على  والقائمة  الجديدة 

  أساس  على  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  خدمة  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  جديدة   وأدوات  معدات  إلى  الخدمة

 يقدمها   التي  نية تق ال  المساعدة  خالل  من  المتاحة  الفرص   من  بفعالية  5  المادة  بلدان  وتستفيد  .الناشئة  تكنولوجياتال

  . الجديدة   التحدياتمواجهة  و  المطالب  هذه   تلبية  على  القدرة   المنفذة   الوكاالت  أظهرت  وقد  .األطراف  متعددال  لصندوقا

  كثب   عن  األمانة  تراقب  أن   ويجب   .المستقبل  في  التدريب  مرافق  استدامة  لضمان  ضرورية  المساعدة  هذه   تظلو

  وتكييف   التبريد  نييتقل  التدريبية  الدورات  تتضمن  بأن  ىيوص   كما  . المناسب  الوقت   في  الضرورية  المعدات   ات إمداد

 . إضافية  تدريب وأدوات العملية الدورات من المزيد الهواء

 لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات باستخدام  المتعلقة السالمة عاييرم

  يجب   مةصار  ولوائح  قوانين  على  والسامة  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازاتل  اآلمنة  المناولة  على  التدريب  يعتمد -33

 العالمي  االحترار  إحداث  على   القدرة   منخفضة  الجديدة   التكنولوجيات   و مورد  ويرى  .ب التدري   مناهج  في  تنعكس  أن

 والسامة   لالشتعال  القابلة   التبريد  غازات  مناولةل  والمؤهلين  المدربين   نيينتقال  غياب  الطاقة  استخدام  بكفاءةوالتي تتسم  

  تكنولوجياتال هذه  مثل اعتماد معدل على سلبي  أثر لذلك يكون  أن  يمكنو .حاجزك الصلة  ذات واللوائح  لقوانين ا  ونقص

  على   تهاوصيان  تهاخدمو  لمعداتا  بتركيب  تتعلق  معايير  5  المادة   بلدان  من  فقط  محدود  عدد   اعتمد  ذلك،  ومع  .الجديدة 

 .السامة أو لالشتعال القابلة  التبريد  غازات أساس

  لتعيين   وطني  كمعيار  ISO  16 817/2014المعيار    بالفعل  اإلندونيسية  الوطنية  المعايير  وكالة  اعتمدت و -34

  حد  لتحديد  وكوسيلة  لالشتعال،  والقابلية  السمية  أساس  على  التبريد   غازات   لسالمة  تصنيف  ذلك  في  بما  ،التبريد   غازات

  التبريد  نظم ل  والسالمة  البيئية  للمتطلبات  الوطني  المعيار  إعداد  من  االنتهاء  تم   الصين،  فيو  .التبريد  غاز  تركيز

  التبريد  غازات  باستخدام   للسماح  2018  يوليو/تموز  1  يف   التنفيذ  حيز  ودخل  (GB-9237)  الحرارية  والمضخات

 . لالشتعال القابلة

  في و  .األوروبية  والسالمة  التدريب  معايير  أساس  على  وطنية  معايير  اعتماد  بصدد  5  المادة   بلدان  من  العديدو -35

  التبريد  غازات  وتسربات   انبعاثات  على  القضاء  لبرنامج  األوروبية  17التدريب   معايير  تطبيق  سيجري  األرجنتين،

 
نظاما لتخصيص تصنيف    المعيار  التبريد. كما ينشئ  ة بغازاتالخاصالتعيينات    لتحديد  واضحا نظاما  يوفر    ISO 817:2014المعيار   16

 . التبريد غازالتبريد بناء على بيانات السمية والقابلية لالشتعال ويوفر وسيلة لتحديد حد تركيز  غازات  سالمة
البدائل   17 باسم  برنامج  )المعروف  التبريد  غازات  وتسربات  انبعاثات  على  القضاء  متعددة   (REALبرنامج  تدريب  مبادرة  عن  عبارة 

ثابتا ألنشط أساسا  توفر  المتحدة(  والمملكة  وبولندا  وإيطاليا  وألمانيا  )بلجيكا  األوروبي  االتحاد  في  أعضاء  دول  لها خمس  تروج  ة  البلدان 

وقد   األوروبي.  االتحاد  أنحاء  في جميع  المستقبلية  األوروبية ومن خالل   بدعمالبرنامج    حظىالتدريب  التابع   المفوضية  األوزون  برنامج 

شركات   من  عدد  إلى  باإلضافة  للبيئة  المتحدة  األمم  الحراريةلبرنامج  والمضخات  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  خبراء  و.  إنتاج  ساعد 

التدريبية   المواد  من  ممتازة  مجموعة  إنشاء  في  المشاركة  الخمسة  األعضاء  الدول  في  ب التدريب  البدي المتعلقة  التبريد  منخفضة  غازات  لة 
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(REAL)  إطار  في  المقدمة  التدريبية  الدورات  بتكرار  المدربون  سيقوم و  .نيينتقلل   الشهادات  ومنح  الالحق  التدريب  في 

  األوزون  وحدة   وستقوم   الوطني  المستوى  على  (REAL)   التبريد  غازات  وتسربات  انبعاثات   على  القضاء  برنامج

  التبريد   نظم  في  البيئية  والمتطلبات  السالمة  متطلبات  اعتماد  بدأ  أرمينيا،  وفي  .الدورات  جودة   بمراجعة  الوطنية

  ،ية الدومينيك  الجمهورية  وفي  .القياسي  للتوحيد  الوطني  المعهد  مع  باالشتراك  EN) 378 1-(184  الحرارية  والمضخات

  التدوير   وإعادة   االستعادة  بشأن   للتبريد  الوطنية  الرابطة  بقيادة   قصيرة  تدريبية  دورة   20  في  تقني  300  شارك

  والمبادئ  السالمة  معايير  وتنفيذ  ودعم   ماداعت  على  العمل  يزال   الو  .يةالهيدروكربون   التبريد  غازاتل  اآلمن  واالستخدام 

  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  خالل  ذلك،   ومع  .امستمر  لالشتعال  القابلة  التبريد  لغازات  التوجيهية

  التبريد   ممارسات  على  الهواء  وتكييف  التبريد   نييتق  من  500  تدريب  تم   الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد   إزالة

  تدريب  وتم  ،تبريد   غازاتك  كربونيةالهيدرو  موادلل  اآلمن  االستخدام  بشأن   عمل  حلقات  في   ا نيتق  620  وشارك   الجيدة، 

  لغازات   التوجيهية  المبادئ/السالمة  معايير  واستخدام   الجيدة   التبريد  ممارسات  على  تقنيةال   المدارس  من  امعلم  56

 مجموعة   14  عن طريق توفير  إقليمية  تدريب  مختبرات  خمسة  تجهيز  تم  ذلك،  إلى  باإلضافةو  .لالشتعال  القابلة  التبريد

 ومضخة  استصالح  وحدة   على  مجموعة  كل  احتوتو  .لالشتعال  القابلة  الغازاتب  للعمل  التبريد  وأدوات  معدات  من

 19.عامة وأدوات مختلفة بسعات أسطوانات وثالث تفريغ

 الخاصة  السالمة  لمعايير   اوتحديث  ااستعراض  واالختبار  للمعايير  بنغالديش   معهد   أجرى  بنغالديش،   فيو -36

  المواد   إزالة  إدارة   خطة  من  الثانية  المرحلة  على   الموافقة  بعد  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازاتب

  من  الثانية  لشريحةالخاص با  المرحلي  التقرير  فإن   ذلك،  ومع  .2018  يونيو/حزيران   في  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ممارسات  على  اتقني  3,524  تدريب  بالفعل  تم   قد  هأن  إلى  أشار   (2015  أبريل/نيسان  في  اعليه  )الموافق  األولى  المرحلة

  المتعلقة   عملياتلل  ستصالحواال   التدوير  وإعادة   االستعادة و  البديلة  التبريد  غازاتل  اآلمن  واالستخدام   الجيدة   الخدمة

  وهندوراس  وغيانا  وفيجي  البرازيل   في  األنشطة  عن  معلومات  أي  تقدم   لم و  .الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموادب

  معايير   واعتماد  وضع  بشأن  ونيفيس  كيتس  وسانت  وباراغواي  وبنما  وباكستان  ونيجيريا  وليبريا  وقيرغيزستان  والهند

 .   العالمي  االحترار  إحداث  على   القدرة   منخفضة  والسامة  لالشتعال   القابلة  التبريد  غازات  ومناولة  استخدام   تنظم   وطنية

  للتطوير   محتمل  كنموذج  استخدامها  يمكن  التي  المتاحة  الدولية   أو  اإلقليمية  السالمة  معايير  إلى  اإلشارة   تتم   لم   كما

  عن   معلومات  يةالمرحل  التقارير  توفر  ذلك،  ومع  .المحلية  الظروف  مع  تتكيف   التي   السالمة  معايير   واعتماد  الالحق 

 األساس  أن  كما  .لالشتعال  القابلة  التبريد  غازاتل  ةاآلمن  للمناولة  البلدان  هذه   في  الخدمة  نييتقل  المستمر  التدريب

  في   لالشتعال،  القابلة  التبريد  غازات  تستخدم   التي  المعدات  وصيانة  لتركيب  التدريب  وأدلة  السالمة  إجراءات  لصياغة

 . واضح غير المطلوبة، المحلية واللوائح  المعايير غياب ظل

  من   العديد  وتشمل  طويال  وقتا  تستغرق  5  المادة   بلدان   في  الوطنية  المعايير  وضع  عملية  أن  ذلك،  مع  ويالحظ، -37

 حالة  األوزون  أمانة  ترصدو   .ادوري  وتحديثها  استعراضها  يجريو  الدولية  السالمة  معايير  تطوروت  .المصلحة  أصحاب

 الوطنية  األوزون  وحدات  دور  ويقتصر  .منتظم بشكل    األطراف  اجتماع  إلى  تقارير  وتقدم   صلة  ذات  المعايير  أكثر

  ومناقشة  الستعراض   الدعم   تقديم   على  يأساس  بشكل  الحالي  الوقت   في  المعايير  واعتماد   وضع  في  المنفذة  والوكاالت

  األنشطة   هذه   استدامة  لضمان  إضافي  دعم   توفير  خالل  من  الدور  هذا  تعزيز  ويتعين  .المقترحة  التقنية  المعايير

 .الهامة  التنظيمية

 

)معيار االتحاد األوروبي الذي يحدد كفاءة العاملين على    EN 13313  بالمعيارعلى إحداث االحترار العالمي، بما في ذلك المعرفة    القدرة

إذا    الشهاداتإصدار  ، يوفر إطارا ممتازا لتحديد الدورات التدريبية، بما في ذلك نظام  التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةمعدات  

 لزم األمر(. 
)معيار السالمة لالتحاد األوروبي بشأن معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية( يشمل إحاالت مرجعية    EN 378المعيار   18

 إلى التدريب المطلوب للعاملين في مجال مناولة غازات التبريد القابلة لالشتعال.
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/46 . 
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 المستفادة  الدروس

  5  المادة  بلدان  من  عدد   قام   لالشتعال،  القابلة  التبريد  غازات  مناولة  على  العملي  التدريب  في  الشروع  قبل -38

تكييف  السالمة  بشأن  وطنية  لوائح  بوضع طريق    الزمني   اإلطار  بين  انفصال  هناكو  .المتاحة  الدولية  المعايير  عن 

  بلدان   من  العديد   في  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات  مناولة  على  نيين تق لل   العملي  والتدريب  السالمة  اييرمع  العتماد

  التدريب   إدماج  إلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   طلخط  المرحلية  التقارير  من  العديد  تشيرو  .5  المادة 

  والمهنية  تقنيةال  الدراسية  المناهج  في  لالشتعال  القابلة  البديلة  التبريد   غازات  مناولة  بشأن  واآلمنة  الجيدة   الممارسة  على

 الوطنية  أوو/  الدولية   السالمة  معايير   مثل  هامصدر  أو  هاأساس   إلى  إشارة  توفير   دون  الوطنية  التدريب   كتيبات   إعداد  أو

 IEC  : مثل  لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات  باستخدام   المتعلقة  المعدات  سالمة  معايير  المثال،  سبيل   )على  القائمة

 هي  اقدم  للمضي  المثلى  الطريقة  فإن  المحدودة،  القدرات  ذات  5  المادة   لبلدان  النسبةوب  .(ISO 5149و  60335-2-40

 لالشتعال   القابلة  يدالتبر   لغازات  اآلمن  لإلدخال  الدولية  المعايير  تكييف  خالل  من  وطنية  ممارسة  وقواعد  لوائح  وضع

  . لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات  تشمل  التي  التدريب  لبرامج  العملي  التنفيذ  قبل  المحددة،  المحلية  لظروفها  اوفق  والسامة

  في   أخذها  ينبغي  التي  األخرى  المهمة  األمور  من  الرصد   وآلية  اللوائح   وضعو  القدرات   لبناء  المؤسسي  التنسيق   يعتبرو

 . العالمي  االحترار  إحداث  على القدرة  منخفضة الجديدة التبريد  تكنولوجياتل الفعال االعتماد لضمان  االعتبار

  قدرةال  منخفضة  بدائل  واستخدام  رختياال  المصلحة  أصحاب  توجيه  في  ا أساسي  الوطنية  المعايير  وضع   ويعد -39

  تشريعات   وضع  في  الرغبة  فإن  وبالمثل،  .الطاقة  استخدام   في  أعلى  كفاءة   ذات  ومنتجات  العالمي  االحترار  إحداث  على

ا   جديدة   تكنولوجيات  اعتماد  لتشجيع  وحوافز استخدام  بكفاءة   نقص   شأن  ومن  .الحكومة  عاتق  على  تقع  لطاقةتتسم 

  غازات  ذات  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  وخدمة  تركيب  لتوجيه  الممارسات  بأفضل  الخاصة  والقواعد  المعايير

 . لطاقةا  استخدام  بكفاءة  تتسم  التي نظم ال تعزيز  الصعب من يجعل أن لالشتعال القابلة التبريد

  المتاحة  تكنولوجيات ال   وأفضل  السياسات  تدابير  بأحدث   المصلحة  أصحاب   جميع   إبالغ  الضروري  منو -40

  المصلحة   وأصحاب  الوطنية  والسلطات  الوطنية  األوزون  وحدات  بين  أقوى  عالقات  إقامة  يتعينو  .البيئية  والممارسات

لبرنامج األمم المتحدة    "التوأمة"  مشروع   ضمن  األنشطة  هذه  في  النظر  يمكنو  .الوطنية  يرالمعاي  وضع  في  المشاركين

)اليونيب(   سياسات ال   واضعيو  الوطنية  األوزون  لوحدات  المشتركة  القدرات  لبناء  ناعام  مدته  تبلغ  والذي   للبيئة 

  ةمناقش  )تمت  كيغالي  تعديلل  ادعم  مونتريال  بروتوكول  بأهداف   الطاقة  استخدام   كفاءة   لربط   الطاقةب  المتعلقة  الوطنية

بكفاءة استخدام الطاقة والمعايير الدنيا ألداء  التوسيم الخاص  "  المعنون  القسم   تحت  التفصيل  من  بمزيد  الموضوع  هذا

 . "الطاقة

 المدربين   نيينتقال  اعتماد

  . جديدة  تقنية  مهارات  تتطلب  التي  تكنولوجياتال   أحدث   استخدام   على  الكفاءة  عالية  المعدات   تنطوي   ما  عادة  -41

  . الكفاءة   عالية  معداتال  واستخدام   شراء  يتم   ال  فقد  الخدمة،  مزود  لدى  الكفاءة  أو  المهارات  في  نقص   هناك   كان  إذاو

  الهواء  وتكييف  تبريدال  اتمعد   تركيب  لضمان  الخدمة  نييتق   إلى  رفةالمع  لنقل  مهمة  أداة   التدريب  يعد  لذلك،و

  من  تحققال   إلى   يؤدي   ال  وحده  التدريب   أن   غير  صحيح.  بشكل   هاوتفكيك  هاوإصالح  تها صيان  الحرارية  والمضخات

الحصول    يتم   ما  غالبا  التي  المشاركة،  لشهادة   يمكن  الو  .تدريبي  برنامج  في  للمشارك  والمهارات  والكفاءة   الفهم   مستوى

  خالل   المكتسبة  والمهارات  للمعرفة  شامل  تقييم  على  بناء  االعتماد  محل   تحل  نأ  التدريبية،  الدورة   نهاية  في  عليها

 . الدورة 
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 خطة  لديها  بلدان  تسعة  أن  مختارا  بلدا  40  من  عينة   في  الشهادات  دار إص   خطط  تطور  حالة  تحليل  ويبين -42

  12  تعتزم و  المستقبلي،  المفهوم   بلدان  ثالثة  تناقشو  بلدا،  16  في  اإلعداد  قيد  الشهادات  صدار إل  وبرامج  قائمة،  اعتماد

 . القريب المستقبل في المناسبة األنشطة بدء البلدان  من

  والشركات   نيينلتقل  قويا  حافزا  توفر  بأنها  التشريع  بموجب  إلزامية  تعتبر  التي  الشهادات  إصدار  خطط  وتتميز -43

  كفاءتهم   إلثبات  نيينتق لل  مضافة  قيمة  بمثابة  الهواء  وتكييف  التبريد  قطاع  في  الشهادة   تكون  أن  ويمكن  .لالمتثال

  أرمينيا   حكومتا  التزمتو  . جديدة   وظائف   عن   يبحثون  أو  العمل  أصحاب  يغيرون  عندما  سيما  وال   ،للعمل  وإجادتهم 

  يصبح   أن  دبمجرو  التالية،  التمويل  شريحة  خالل  ةتقنيال  الشهادات  إلصدار  إلزامي  نظام   بوضع  السالم   دار  وبروني

  مشروع   يخضع   وإندونيسيا،   كوستاريكا  فيو  .أرمينيا  في  كامل  بشكل  للعمل  ا جاهز  التبريد   نييتقل  الرسمي  التعليم   نظام 

  غازات   وتسربات  انبعاثات  على  القضاء  .إلزامية  الهواء  وتكييف   التبريد  يينتق   شهادة  لجعل  لالستعراض   حاليا  الالئحة

 التبريد 

  تمو  . 5  المادة   انبلد   في  الشهادات   إصدار  خطط  وضع  في  تساهم  أن  واإلقليمية  الدولية  للمنظمات  يمكنو -44

  ( REAL)  التبريد  غازات  وتسربات   انبعاثات  على  القضاء  برنامج  بموجب  إيطاليا  في  اأرجنتيني  امدرب  18  اعتماد

  التدريب   معايير  تطبيق  سيتم و  االعتماد،  تعزيز  أجل  ومن  .لالشتعال  القابلة  التبريد  غازات ل  ةاآلمن  للمناولة  البديل

  الالحق   التدريب  في  (REAL)  التبريد  غازات  وتسربات  انبعاثات   على  القضاء  برنامج  بموجب   الموضوعة  األوروبية

 محلي  برنامج  لتصميم  (التبريد  نييتق ل   اإليطالية  )الرابطة  الدولي  عهدالم  مع  التعاقد  تم و  .األرجنتين   في  نيينتقال  واعتماد

  ولكنها   األوروبي،  االتحاد  في  F-GAS  شهادة   غرار  على  التبريد  غازات  إلدارة   الكويت  في  بيئيةال   اتشهادال   إلصدار

 . المحلية  لظروفا  يناسب بما مصممة

  والشركات   نيينتقلل  الشهادات  ومستويات  أشكالو  توافر  حيث  من  العالم   حول  كبيرة   اختالفات  هناكو -45

  عن   معلومات  على  الوثيقة  هذهب  الخامس  المرفق  يحتويو  . الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  وصيانة  تركيب  في  المشاركة

  فيالمدرجة    التسعة  5  المادة   بلدان   ذلك   في  بما  المختارة،  5  المادة  بلدان  من  عدد  في  الشهادات   إصدار   وطرائق  الوضع

 . الحالية الشهادات إصدار  ممارسات عن أبلغت  التي  العينة

  المعتمدين  نيين تق ال  عدد  فإن ،5 المادة بلدان في الشهادات إصدار خطط  وضع في تقدم  إحراز   من الرغم  علىو -46

  ا حالي  يوجد  المثال،  سبيل  على  إيطاليا،  وفي  .5  بالمادة   العاملة  غير  بالبلدان  مقارنة  متناسب  غير  بشكل  امنخفض  يزال  ال

  25,000  المتحدة   والمملكة  ألمانيا  في  األرقام   تبلغو  معتمدين  الهواء  وتكييف  التبريد   خدمة  ينيتق   من  45,000  حوالي

 ي ميكانيك  يشمل  الرقم   هذا  ولكن  ،55,000  حوالي  أستراليا  في  المعتمدين  نيينتق ال   عدد  ويبلغ   .التوالي  على  32,000و

 . الهواء وتكييف تبريدال خدمة مجال في معتمد نيتق 3,000 حوالي الفلبين  في يوجد  ذلك، من النقيض علىو . السيارات

 المستفادة  الدروس

 إطار   في  وضعها  يجري   التي  الهواء  وتكييف  التبريد  نييتقل   الشهادات  إصدار  خطط  وتعزيز  إعداد  يؤدي -47

 في امهم ادور  بلد  لكل المحددة   الحتياجاتا يناسب  بما والمصممة وكلوروفلوروكربونيةالهيدر  المواد   إزالة إدارة  خطط

التي    لمعداتا  استخدام   يتطلب  قدو  .الهواء  وتكييف  التبريد  خدمة  قطاع  ألنشطة  األجل  طويلة  االستدامة  على  الحفاظ

  الشهادات   إصدار  خطط  إنشاء  يعد و  .الخدمة  موظفي  دىل  جديدة   مهارات  تنمية  ،الطاقة  استخدام  فيعالية    كفاءة ب  تتسم 

  الجديدة   نظم ال  في  لطاقةا   استخدام   بكفاءة  يتسم  أداء  على  للحفاظ   الالزمة  المطلوبة  الكفاءة   من  للتحقق  طريقة  أفضل

  . المطاف  نهاية  في  الجديدة   التكنولوجيا   في  االستثمار  تشجيع  وبالتالي  العالمي،  االحترار  إحداث  على  القدرة   منخفضة

 بشكل  ومدربين  معتمدين   عاملين  قبل  من  نظم ال  وصيانة  تركيب  تتطلب  التي  اللوائح   في  نقص   هناك   يزال  ال  ذلك،   ومع

 . صحيح
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ال  إلزامية  خططا  إدخال،  في  نظري   أو  ،5  المادة   بلدان  من  عدد  أدخلو -48   تضيف  التراخيص   أوشهادات  بشأن 

  هاواستخدام  التبريد  غازات  شراء  ومراقبة  تركيبها،  أوو/   خدمتها  يتعين  التي  المعدات  فئة  لتحديد  أخرى  تدابير 

 . هامن النهائي والتخلص

  اعتماد  استدامة  تضمن   UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40  الوثيقة  في  تدابير  ةاألمان  صاغت  وقد -49

  الشهادات  إصدار  نظم   تعزيز  أوو/  تطوير  مواصلة  يتعين  نيين،التق   العتماد  األجل   طويلة  االستدامة  ضمانول  . نيينتقال

  إلى  االعتماد  نطاق  توسيع  :يلي  فيما  النظر   ينبغيو  .الوطني  المستوى  على  الالزمة  التنظيمية  التدابير  خالل  من

  ،الحرارية   والمضخات  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  تشغيل  وإيقاف  وصيانة  خدمةو  تركيب  في  المشاركة  الشركات

  اوفق  ينني تق ال   ات شهاد   ومستويات  عدد  وتحديد  ،بلد ال  في  المعتمدة   التنظيمية  المعايير  أو  بالقواعد   ين نيتقال  شهادة   وربط

  يشتمل أن ينبغيو  .هاتنفيذ أو  نيينتق ال   اتشهادل الترويج  في بريدالت  رابطات وإشراك وتعزيز للبلد،  المحددة   لالحتياجات

 الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  خدمة  أوو/  على  العمل  من  المعتمدين  غير  نيينتقال  لمنع  لوائح  على  االعتماد  نامجبر

  ترويج ب   ذلك  دعم   وينبغي  ،التبريد   غازات  مناولةو  شراء  عن  فضال  معينة،  تكنولوجياتب   الحرارية  والمضخات

 . مستدام  بشكل اعتمادها لضمان التوعيةو معلوماتلل

 " التبريد غازات  قيادة رخصة" :والتأهيل التدريب  برنامج لتقديم  اليونيب مبادرة

للبيئة  أطلق -50 المتحدة  األمم    ،االمتثال  على  المساعدة   برنامج  إطار  في  ،2015  عام   في  )اليونيب(   برنامج 

  والواليات  وروسيا  واليابان  األوروبي  واالتحاد  وكولومبيا  والبرازيل  أستراليا  في  التبريد  رابطات  مع  بالتعاونو

  قيادة   رخصة")  اعالمي  به  معترف   تأهيل  برنامج  ديم لتق  مبادرة  االستشارية،  اللجنة  شكلت  والتي  األمريكية،  المتحدة 

  والمضخات  الهواء  وتكييف   التبريد  معدات  خدمة  لشبكة  والمهارات   الكفاءات  من  األدنى  الحد  لتحديد  ("التبريد   غازات

 .(والشركات لألفراد) الحرارية

  "التبريد   غازات  قيادة  رخصة"  ىعل  الحصول  طلبات  من  أولية  فئات  عأرب  االستشارية  اللجنة  واعتمدت -51

  الكفاءة   ومتطلبات  الشركات، (ال)د  التجاري،  الهواء  كييفت (يم )ج  التجاري،  التبريد (اء)ب  الصغيرة،  التطبيقات ( لفأ)

  : ذلك  في  بما  ( لف)أ   للفئة  التدريب  إلجراء   الشاملة  ةتقنيال   واإلجراءات   الوثائق   إعداد   تم و  . محدد  تطبيق  بكل  الصلة  ذات 

  العملية،  والفحوصات  العملي  التدريب  جلسات  وإعداد  مين،المقي  / المدربين  وتأهيل  التحضيري،  والعمل  االمتحانات،

  وتطوير   التدريب(  ومراكز  الوطنية  األوزون  وحدات  )أي   المحليين  المصلحة  أصحاب  اروأدو  والرصد  والتقييم 

 . (الطباعة وخطط االمتحانات  وإرشادات ةيالمرجع قوائم ال )مثل الداعمة األدوات 

  غازات   قيادة   رخصة"  برنامج  بتجربة  المهتمة  5  المادة   بلدان  مع  أعاله   المذكورة   المواد  جميع  ونوقشت -52

  أوو/  المستمر  بالتدريب  التبريد"  غازات  قيادة   "رخصة  لربط  الممكنة  الخيارات  حول  تفصيلية  تفسيرات  بتقديم   "التبريد

  تواجه  التي  للبلدان   بديلة  تأهيل  كبرامج  التبريد"  غازات  قيادة  "رخصة  برنامج  الستخدام   أو  الشهادات  إصدار  برامج

  تجريب  على  ووافقت  اهتمامها  عن  الستة  البلدان  هذه   أعربت  وقد   .المحلية  الشهادات  إصدار  خطط  وضع  في  صعوبات

  المواد  إزالة  إدارة   خطط  إطار  في  الجارية  التدريب  أنشطة  مع  بالتزامن  التبريد"  غازات  قيادة  "رخصة

 . وتوباغو وترينيداد وسورينام، النكا، وسري ورواندا، ملديف،و غرينادا،  :الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في  ربين المد  تدريب  دورات   لتقديم   الرئيسيين  ليينالدو  المدربين  ليكونوا  دوليين   خبراء   خمسة  تحديد   وجرى -53

والستة  التجريبية  البلدان   تدريبية  دورات  ست  من  بنجاح  االنتهاء  تم   ،2019  أغسطس/آبو  يونيو/حزيران  بين . 

  قيادة   رخصة"  لبرنامج  اوفق  بلد  كل  في  محليا  مدربا  عشر  خمسة  إلى  عشر  اثني  تبارواخ  تدريب  تم   كما  .للمدربين

  غازات  قيادة  رخصة"  برنامج  تدريب  الستكمال  التجريبية  الستة   للبلدان  للتدريب  زمني  جدول  وضعو  ."التبريد   غازات

 برنامج  إدارة  وتعمل  المتاحة  التعقيبات   تحليل   وتم  .2019  األول  ديسمبر/كانونو  سبتمبر/أيلول   خالل  للمتابعة  "التبريد



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7 

 

 

14 

  رخصة "  برنامج  بتقديم  للسماح  النهائية  التشغيلية  واإلجراءات  اإلعداد  صياغة  على   "التبريد   غازات   قيادة   رخصة"

  وبعد  .المهتمين  واألفراد  التدريب  ومراكز  الوطنية  األوزون  وحدات  لجميع  واسع  نطاق  على  "التبريد   غازات   قيادة

  الهواء  تكييف  معهد  قبل  من  " التبريد  غازات  قيادة  رخصة"   برنامجل تدليلية  ال   مشروعاتال   تقييمات  استخدام   سيتم   ذلك،

 . العالم  حول  المستقبلية "التبريد غازات قيادة  رخصة" تدريب  برامج لتحديد اليونيبو  تبريدالو تدفئةوال

 المستفادة  الدروس

  ألنشطة  بديل   كبرنامج  التبريد"  غازات  قيادة   رخصة "  ببرنامج  الخاص  والتأهيل  التدريب  برنامج  مم صُ  -54

  فعالية  تقييم   ألوانه   السابق   ومن  الهيدروكلوروفلوروكربونية.   المواد   إزالة  إدارة  طخط  في  الشهادات  وإصدار  التدريب

ضوء  الجارية  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة   طخط  أنشطة  مع  وتوافقه  البرنامج   وجود   عدم   في 

 .المعنية  5 المادة   بلدان من تعقيبات

 الهيدروفلوروكربونية والمواد   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن   تبريدال غازات  أنشطة احتواء 

المادة    تتمتع -55 المحلية    اإلزالةأنشطة  أنسب    اختيارفي    المرونة ب  5بلدان  السائدة في األسواق  والتي للظروف 

أفضل تمك نحو  على  باالمتثال    نها  المتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء  بإزالةمن  المتعلقة    المواد  لألحكام 

وأدرجتالهيدروكلوروفلوروكربونية المادة  من  بضعة    .  في   ةتدليلي  مشروعات  5بلدان  مخصصة  تدريبية  وأنشطة 

إزالة المواد    تهاخطط إزالة المواد    ، وخاصة لدعمقطاع التبريد التجاري لمعالجة    الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلدارة 

أثبت تقييم الفوائد البيئية المحتملة  و .سوبر ماركتمحالت ال من لمستخدمين النهائيين لدى االهيدروكلوروفلوروكربونية 

أن يخفض الطلب على    شديدة التسرب يمكن  النظم ن طريق إصالح  يه عوالقضاء عل   غازات التبريدفقدان    الحد منأن  

إلى حد    يقللو  الخدمةألغراض    الهيدروفلوروكربونيةوالمواد    الهيدروكلوروفلوروكربونيةغازات التبريد من المواد  

 زات االحتباس الحراري. كبير انبعاثات غا

بشكل صحيح بمستويات تسرب أقل بكثير من نظم    التي يجري تركيبها  المنفصلةتكييف الهواء    نظم   تتمتعو  -56

السوبر ماركت الكبيرة أو النظم الصناعية(  محالت  بعض أنواع النظم األكبر )مثل نظم    لدى  كان. والتبريد التجارية

في المائة من    40مكن أن تمثل انبعاثات غازات التبريد المباشرة حوالي  ويفي الماضي  مستويات عالية من التسرب  

 20. اإلجمالي، على الرغم من أن االنبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة ال تزال تمثل الجزء األكبر من االنبعاثات

التسر -57 معدالت  على  العالية  ب  وأكدت  العالية  أهمية  الحترار  االإحداث  والقدرة  هذه    نبعاثات ا   خفضعالمي 

الوطني االستهالك  وبالتالي  الهيدروفلوروكربونية  والمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  كيلوغرام  . ويؤدي  المواد  كل 

مكافئ  طن من    1.8  توفير حوالي  إلىفضل  األممارسات التبريد    نتيجةمنبعث  غير    22-لهيدروكلوروفلوروكربونا  من

ا بتحسين كفاءة  رأيضا أن االنخفاض في معدل التسرب يرتبط ارتباطا مباشجيدا  ومن المعروف  ن.  الكربو  أكسيدثاني  

من    وأدرج.  الطاقةاستخدام   المادة  عدد  إزالة    اخططتهاألولى والثانية من    المرحلتين   في أنشطته في  5بلدان  إلدارة 

 غازات التبريد.  حتواءال  أخرى  رتدابيوالتسرب  خفضعلى   تدريبا متخصصا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

في الُمنفذة  الضوء على تدابير احتواء غازات التبريد    انسلطي  تدليليينمشروعين    نظريةال دراسة  ال عرض  تو -58

إيران  والبرازيل   عن  اإلسالميةجمهورية  على    واالستعاضة  القائمة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المعدات  المواد 

في    منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالميو  بتكنولوجيا غير مستنفدة لألوزونوالمواد الهيدروفلوروكربونية  

 
لليونيبمذكرة    20 protocol.org/meeting/workshops/energy-alhttp://conf.montre-أ    إحاطة 

-refrigeration-the-in-efficiency-energy-of-a_importance-efficiency/presession/breifingnotes/briefingnote

sectors.pdf-pump-heat-and-conditioning-air 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/energy-efficiency/presession/breifingnotes/briefingnote-a_importance-of-energy-efficiency-in-the-refrigeration-air-conditioning-and-heat-pump-sectors.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/energy-efficiency/presession/breifingnotes/briefingnote-a_importance-of-energy-efficiency-in-the-refrigeration-air-conditioning-and-heat-pump-sectors.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/workshops/energy-efficiency/presession/breifingnotes/briefingnote-a_importance-of-energy-efficiency-in-the-refrigeration-air-conditioning-and-heat-pump-sectors.pdf
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السمات الرئيسية    2يوضح الجدول  . و النهجينأثر  مقارنة    األرجنتين من أجل في  سوبر ماركت  تبريد محالت النظم  

 . الثالثة  مشروعاتاللهذه  

التبريد في  غازات  ن التحويل في األرجنتين واحتواء  بشأ  التدليلية  مشروعاتال  وأثرالرئيسية    المعلمات  -2الجدول  

 البرازيل وجمهورية إيران اإلسالمية في  محالت السوبر ماركت  
 جمهورية إيران اإلسالمية  البرازيل  األرجنتين  البلد 

 المشروع 

تحويل محالت السوبر  

ماركت من 

الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروفلوروكربون/22-

404A  ثاني بدائل إلى

 *R-290أكسيد الكربون/

الحتواء   تدليلية مشروعات

بشكل   22-لهيدروكلوروفلوروكربونا

 في محالت السوبر ماركت أفضل 

 التكنولوجيا لتجريبالحوافز المالية 

 والسيطرة على"تحسين نظام التبريد 

التسرب في محالت السوبر  

   **كت"مار

La Anonima  ( 1) شهرفند ( 2) رفاه 2السوبر ماركت  1السوبر ماركت 

 تسرب المعدل 

لنظم   في المائة 97

الهيدروكلوروفلوروكربون

لنظم   في المائة 321و 22-

-الهيدروفلوروكربون

404A 

 في المائة  100<  في المائة  130 في المائة  62

 االحتواء 

من  كغم 398.2

الهيدروكلوروفلوروكربون

-الهيدروفلوروكربون/22-

404A 

من  كغم 118

الهيدروكلوروفلورو 

 22-كربون

من  كغم 156

الهيدروكلوروفلورو 

 22-كربون

التبريد  اتلغاز  ةاألولي  ةبيانات الشحن 

 متاحةغير 

االنبعاثات  خفض

 المباشرة 

مكافئ ثاني طن من   834.9

 أكسيد الكربون

من   كغم 213,580

مكافئ ثاني أكسيد 

 الكربون

من   كغم 282,360

ثاني أكسيد  مكافئ

 الكربون

لتسرب في ثالثة  لتم إدخال نظام مانع 

  خفضمما محالت سوبر ماركت 

 االنبعاثات المباشرة بشكل كبير

استهالك   خفض

 الكهرباء
 في المائة  27

  زيادة معامل اإلداء

  في المائة 13بنسبة 

)زائد نظام التبريد(  

  في المائة 4ونسبة 

)ناقص نظام  

 التبريد(

زيادة معامل اإلداء  

في   7.4بنسبة 

زائد نظام  ) المائة

 التبريد(

 نتيجةاستهالك الكهرباء  خفضتم 

تركيب وحدتي تكثيف جديدتين،  

التسربات في النظم وتحسين  وخفض

 الخدمة 

 اتاالنبعاث  خفض

 ةغير المباشر

مكافئ ثاني طن من   21.43

 أكسيد الكربون
 غير متاح غير متاح لم يحسب  لم يحسب 

  ةالسنوي  الوفورات

 الكهرباء تكاليففي 
 ةغير متاح ةغير متاح ةغير متاح ةغير متاح دوالر أمريكي 9,200

الوفورات السنوية  

غازات  في تكاليف 

 التبريد 

 ةغير متاح ةغير متاح ةغير متاح ةغير متاح دوالر أمريكي 5,700

إجمالي الوفورات  

التكاليف   السنوية في

 التشغيلية

 غير متاح غير متاح دوالر أمريكي 14,900
والتبريد بشكل   الخدمة تكلفة خفضتم 

 كبير 

إجمالي تكاليف 

  المشروع
 دوالر أمريكي  415,000 *اأمريكي  ادوالر 806,736 اأمريكي  ادوالر 508,135

 .2020التقرير النهائي في نهاية عام  . وسيقدممتاحة حتى اآلنالتكلفة الفعلية للمشروع ليست  عنالمعلومات و .لخمسة مستفيدين موافق عليه * 

 .المشروع من حيث االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة في تصميم المشروع أثرحساب  يكن من المتوخىلم  ** 

 

الخمسة    وتراوحت -59 ماركت  السوبر  محالت  في  السنوية  التسرب  بينمعدالت  نظم   62  ما  في  المائة  في 

بذاتها   321و  22-الهيدروكلوروفلوروكربون القائمة  التجميد  وحدات  في  المائة  تستخدم   في    R-404A  والتي 

في محالت    المبلغ عنهاأعلى بكثير من متوسط معدالت التسرب  نسب  ( وهي  الطولية  خزانات ال و  الخزانات المستقلة)

في   ماركت  مفاصل    المعتادة سباب  واأل  الصناعية.   البلدانالسوبر  استخدام  هي  المفرطة  التسرب  اإلشعال لمعدالت 
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يدويا  االستعادة  ،  المصنوعة  تدوير،ونقص    ، ةالدعمالمواد  و،  اللحام  حالة   )أي  ألنابيبلسيئة  الحالة  وال  وإعادة 

والعزل ونقصواالهتزاز،  ونظم    (،  الثابتة  التسرب  الو،  الرصدأجهزة كشف  تدريب  كفاية    وعدم وجود ين،  تقني عدم 

 ى. معايير تنص على تدابير منع التسرب، من بين أمور أخر

  خفض األرجنتين في تحويل الفي مشروع  ةالمباشرالنبعاثات  ا  خفضعالية، تجاوز  النظرا لمعدالت التسرب  و -60

المباشر  النبعاثات ا الكربون،ومن حيث  .  ة غير  أكسيد  ثاني  تشكلفه  مكافئ  المائة    97.5  ي  من    2.5وفي  المائة  في 

في  االحتواء    مشروعاتفي  االنبعاثات غير المباشرة    خفضبالغ عن  اإل  يجرولم    .االنبعاثات وفقا لذلك  خفض إجمالي  

 .مباشرة مماثلةغير /نسبة انبعاثات مباشرة البرازيل وإيران، ولكن يمكن توقع

(  في المائة  27)  أفضلنتيجة    عنتحويل في األرجنتين  ال مشروع  أسفر  استهالك الكهرباء،    خفضومن حيث   -61

ب )مقارنة  البرازيل  في  االحتواء  المائ  13مشروع  المائة    7.4و،  ةفي  المائة  4وفي  وشملت  في  التكاليف    وفورات(. 

السنوية   عنهاالتشغيلية  أبلغت  أمريكي    9,200  األرجنتين  التي  الكهرباء  دوالر  فاتورة  في  دوالر    5,700ووفورات 

ثاني  القائم على  لنظام  لالمرتفعة    االستثمار األولي  . ويمكن تعويض تكاليف التبريدغازات  تكاليف    وفورات في  أمريكي

-الهيدروكلوروفلوروكربونمثيلتها للنظام القائم  من  تقريبا  في المائة    20، وهي أعلى بنسبة  R-290/أكسيد الكربون

22/R-404A    أمريكي(    100,000)حوالي انخفاض  مع  دوالر  عن  الناتجة  الوفورات  خالل  من  الوقت  مرور 

ويفترض    .(ادوالر أمريكي سنوي  14,900التبريد أثناء التشغيل )  اتغازتسرب  استهالك الكهرباء واحتمال انخفاض  

  يجر البرازيل وجمهورية إيران اإلسالمية ولكن لم  المنفذة في    مشروعاتالن فئات مماثلة من الوفورات قد حدثت في  أ

عنها واإلبالغ  وحسابها  تنفيذ  .  التحديات.  مشروعاتالواجه  من  عددا  اإلسالمية  إيران  وجمهورية  البرازيل  وال   في 

 ا. التقرير النهائي عن مشروع البرازيل معلقيزال 

الدعم  -62 التبريداحتواء    مشروعاتإلى    وقُدم  اإلسالمية    غازات  إيران  وجمهورية  البرازيل  خالل  في  من 

ل المخصص  وتالفيه.    الخدمة  عامليالتدريب  التسرب  إصالح  البلدين،    فوبخال بشأن  تدريبية    أُجريتهذين  دورات 

وحظيت بدعم من  في شيلي وغابون وقيرغيزستان وليسوتو وموزامبيق    وتالفيهمتخصصة بشأن الكشف عن التسرب  

أدوات    خالل غازات    الخدمةتوفير  والمواد  من  تبريد  ال الحتواء  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

عو  الهيدروفلوروكربونية. ُعمان  الخاضعة   وضعلى  تعمل  المواد  لجميع  التسرب  عن  اإللزامي  الكشف  بشأن  الئحة 

نظم   في  الهواءللرقابة  وتكييف  ال  التبريد  فيها  تزيد  عن  األشحنة  التي  عدة  و  .كغم   3ولية  لحفظ    بلدانأدخلت  نظاما 

للمعلومات  و.  الخدمةسجالت   مفيدا  البيانات مصدرا  السجالت وجمع  التبريد    بمخزوناتالمتعلقة  يوفر حفظ  غازات 

إنفاذ متطلبات إدارة  يتيح  يمكن أن    اهذا اإلبالغ إجراء تكميلييمثل  والتخلص منها.    جرىوالتسريبات والكميات التي  

 .فعالبشكل  األخرى وأفضل الممارسات  غازات التبريد

 الدروس المستفادة

التبريد وأسفرت  المنفذة    مشروعات الأدت   -63 إطالة عمر معدات  إلى  إيران اإلسالمية  البرازيل وجمهورية  في 

من خالل تقليل استهالك الطاقة وتدابير    ة وغير مباشر   ة مباشرالالنبعاثات غازات االحتباس الحراري  دائم    خفض عن  

مستداما   تكنولوجيا  خيارا  وفرت  أنها  كما  والمواد    إلزالةاالحتواء.  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

في   ماركتالهيدروفلوروكربونية  السوبر  تكراره   محالت  يجري  الذي  األمر  من    وهو  العديد  وفي  البلدين  هذين  في 

المنطق في  األخرى  الصندوق    ويُعدة.  البلدان  دعم  األطراف  الاستمرار  الحتواء    مشروعاتلمتعدد  غازات  مماثلة 

ا  التبريد الهيدروفلوروكربونية  في  والمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  القائمة  رهنا  مناسبالمعدات   ،

 بالفحص األولي الشامل للظروف المحلية السائدة. 
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 والتحويل  إعادة التهيئةو  اإلحاللسهلة   غازات التبريد

المادة -64 بلدان  بعض  بند التي    ،5  اعتمدت  من  المواد    تستفيد  إزالة  إلدارة  خططتها  في  المرونة 

)من   يةاألساسها  معدات  تحويلأو    إعادة تهيئةستهدف  تين  تقنيلل  متخصصةبرامج تدريب    الهيدروكلوروفلوروكربونية،

باستخدام    ىوال يوص  .القدرة على إحداث االحترار العالمي  معدومةمنخفضة أو  بتكنولوجيات    خالل الحوافز المالية(

  مقرريناللجنة التنفيذية    أعتمدت  التبريد القابلة لالشتعال.    غازات   الهيدروكربون في النظم غير المصممة الستخدام

مقترحات على  الهيدروكلوروفلوروكربونية  طخط   ينطبقان  المواد  إزالة  في   جرىإذا  ذلك  و  21.إدارة  النظر 

يتحمل البلد جميع  أن  ووقواعد الممارسة بدقة.    مناسبة لتحويل، يجب اتباع معايير السالمة المن أجل االهيدروكربون  

 . ذات الصلةالمسؤوليات والمخاطر 

التنفيذية،    مقررات   وبخالف  -65 نف   توجد اللجنة  حيث  المادة ذت  أمثلة  باعتماد    5  بلدان  تتعلق  أنشطة  العينة  في 

 لتحويل معدات تكييف الهواء، كما توضح األمثلة أدناه:  غازات التبريد الهيدروكربونية

 ؛ غازات التبريد الهيدروكربونيةل إلى يعلى التحو همايتقني لأجرت بوروندي وكوبا تدريبا   ( أ) 

فيجي: في الشريحة الثانية من المرحلة األولى، أعدت وحدة األوزون الوطنية، بالتشاور مع وزارة   ( ب) 

توجيهية   مبادئ  على  تحتوي  خمسية  خطة  مسودة  المعنيين،  المصلحة  وأصحاب  األسماك  مصايد 

وطرق أخرى لدعم تحويل معدات التبريد في قطاع مصايد األسماك،    إعادة التهيئةوخيارات بشأن  

دراسة العديد من الخيارات وال تزال خيارات المواد غير المستنفدة  وجرت  بمجرد الموافقة عليها.  

منخفضة   متاحة  القدرةلألوزون  غير  العالمي  االحترار  إحداث  الصيد.    على  في  و لسفن  تقرر، 

إدار  الثالثة من خطة  إلغاء  الشريحة  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  تهيئةتجربة  ة    إعادة 

غازات  استعادة  مجال  في    التقنيةالتخطيط للتدريب والمساعدة    جرىسفينة صيد واحدة. ومع ذلك،  

 وإعادة التدوير وإعادة االستخدام لمساعدة قطاع مصايد األسماك في الشريحة الرابعة؛  التبريد

أجر (ج)  اآلمن  اتدريب  تهندوراس:  االستخدام  اللل  على  وأصدر  اتغازك  يةهيدروكربونمواد    ت تبريد، 

استخدام    دليال الهيدروكربونية عن  التبريد  وشرع غازات  من    ت،  أكثر  تحويل  من    30في  قطعة 

إلى   الهواء  تكييف  األولى(.  )نُ   HC-290معدات  الشريحة  خالل  الثانية،  وفذت  التنفيذ  فترة  خالل 

التحواعتمدت   لتجنب  سياسة  إلىيالحكومة  إلى    ل  اإلحالل  سهلة  التبريد  غازات  غازات 

التوعية    الهيدروكربونية أنشطة  على  ال وركزت  وعي  باستخدام    ين تقنيلزيادة  المرتبطة  بالمخاطر 

 ؛ غازات التبريد الهيدروكربونية

هواء    جرىبنما:   ( د)  تكييف  نظام  مبنى    مركبتحويل  لفي  الصحة  تابع  بغازوزارة  تبريد  ال  اتليعمل 

على  وسيُنفذ.  يةالهيدروكربون القائمة  الهواء  تكييف  معدات  لتحويل  تجريبي  المواد    مشروع 

 لصحة العامة؛ ات امؤسسإحدى الحقا( في  تُحددالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيا بديلة )

تلقى مائة وستة وثمانون   ( ه )  التبريد  مع  إعادة تهيئةتدريبا على    اتقنيباراغواي:  تكنولوجيا  ب  لتعملدات 

المواد  و.  يةالهيدروكربونالمواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  الشريحة  إطار  في 

على تحويل النظم القائمة على المواد    اتقني  120إلى    80تدريب    جرىالهيدروكلوروفلوروكربونية،  

إلى   التبريدوإدارة  ية  الهيدروكربونالمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  ومن   غازات  الطبيعية. 

 
تهيئة  البلد في    شارك: "...إذا  72/17المقرر   21 التبريد وتكي إعادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى معدات  القائمة على المواد  يف الهواء 

التبريد السامة    غازات  أو  لالشتعال  الخدماتالقابلة  أساس    وتقديم  ذلك على  يفعل  فإنه  بها،  ب المرتبطة  المسؤوليات  الفهم  يتحمل جميع  أنه 

ب  المرتبطة  البلدان: "...إذا قرر  73/34  والمقرر "؛  يه والمخاطر  أخذ  أحد  بعد  يستمر في عمليات،  الحسبانفي    72/17القرار  ،  إعادة   أن 

وفقا أن يتم ذلك إال  ينبغي  ال  مواد غير قابلة لالشتعال، فستخدام  مواد قابلة لالشتعال في معدات مصممة أصال الالتهيئة التي تستخدم فيها  

 لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة." ل
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السنة    تنظيم المتوخى   في  واحدة  تدريبية  تهيئة  بشأنحلقة عمل  المواد  ا   إعادة  على  القائمة  لمعدات 

 المتاح في السوق الوطنية.ية الهيدروكربون بالمواد للعمل الهيدروكلوروفلوروكربونية 

إدارة إزالة المواد    ط، دأبت األمانة، في تعليقاتها على مقترحات خط73/34و  72/17  وبناء على المقررين  -66

الحكومات بعض  محاوالت  تثبيط  على  المنفذة    الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المتعلقة إلوالوكاالت  األنشطة  دراج 

الهيدروكلوروفلوروكربون معدات  إلى    22-بتحويل  الهيدروكربونيةالحالية  التبريد  بلدان  و.  غازات  من  العديد  تخلت 

 القابلة لالشتعال.   غازات التبريدل إلى يعن نيتها األصلية للتحو 5المادة 

 الدروس المستفادة

عدم  -67 من    وينبغى  الهيدروكلوروفلوروكربونالتحويل  لالشتعا  22-نظم  القابلة  التبريد  غازات  إال إلى  بعد    ل. 

المحتملة بعناي  ودراسةاآلثار    تداول  المخاطر والفوائد  التحويل جميع  معايير السالمة   إستيفاء  بعد  إال   ة. وعدم إجراء 

 . الوطنية ولوائح الممارسات

 واستصالحها  هاوإعادة تدويرغازات التبريد أنشطة استعادة  

واستصالح -68 تدوير  وإعادة  استعادة  وتخزين    تُعد  التبريد  وجمع  لتدميرغازات  فيها  المرغوب    ا الحق  هاغير 

ل  المهام من    اجزء مدرجةو  الخدمةي  تقنيالروتينية  لمعظم    هي  التدريب  مناهج  المادة  في  أنشطة.  5بلدان   وتساهم 

وإعادة  اال والستعادة  والستصالح  اال تدوير  الهيدروكلوروفلوروكربونية    خفضفي  مستدامة  الراسخة  المواد  استهالك 

الهيدروفلوروكربونية   الحراريمن    المباشرةنبعاثات  اال   خفضووالمواد  االحتباس  إعادة  .  غازات  فإن  ذلك،  ومع 

قد يكون لها تأثير   ةغير المعروف  ةالتبريد المستعادة والمستصلحة ذات التركيب  لغازاتاالستخدام غير الخاضع للرقابة  

معدات   تشغيل  كفاءة  على  وسلبي  إلى  التكييف  التبريد  تؤدي  وقد  بل  تظل  و  22.كباسلبا  جسيم   ضرر  إلحاقهواء، 

 . نفيذيةاللجنة الت  تركيز محور االستدامة االقتصادية ألنشطة االستعادة وإعادة التدوير واالستصالح

من  تتطلب استنتاجات التقييمات السابقة ألنشطة االستعادة وإعادة التدوير واالستصالح مزيدا من االهتمام  و  -69

الصندوق  حيث   األطراف  التمويل  مرافق    لخططمتعدد  وخاصة  واالستصالح،  التدوير  وإعادة    استصالح االستعادة 

مرا  يةفعالباألمانة    ورصدت.  التبريد  اتغاز تمويل  االستصالحطلبات  وفق  مجموعه.  ما  معدات    24  أدرج  بلدا 

التدوير وإعادة  ب   هاطلبات  في   االستعادة  في خطط  تمويل  المتعلقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة 

أمواال إلنشاء مرافق استصالح. وفي حالة الكويت، طلبت    بلدا  13وقد طلب ما مجموعه  .  والثانية  المرحلتين األولى

بمرفق   المتعلقة  المشروع  بشأن مكونات  الذي  االستصالحاألمانة توضيحات إضافية  التنظيمي  ذلك اإلطار  ، بما في 

استعادة البل   واستصالحه  22-الهيدروكلوروفلوروكربون  سيسهل  إعداد  في  ويجري  الجدوى  د.  عن   التقنيةدراسة 

الكويت اال   لخطةادية  واالقتص في  وستُستخدم ستصالح  دراسة جدوى    .  الصيغة   واالستصالح  االستعادة نتائج  لوضع 

 . مركز االستصالحالخاصة بمواصفات المعدات والعمليات التشغيلية ل النهائية

مستداما في المكسيك، وبالتالي، فإن شركات االستصالح تقدم    عمليات االستصالح الحصرية عمال  وال تُعد -70

  ا في المائة من دخله 70ما يصل إلى ويأتي  . واإلدارة المالئمة بيئيا لمعدات التبريد وتكييف الهواء الجمعيضا خدمات  أ

القابلة   المواد  مبيعات  والبالستيك(،    لالستعادة من  والحديد  النحاس  المائة    30البالغة  المتبقية  نسبة  ال و)مثل  من في 

 .المستصلحة غازات التبريدمبيعات 
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 واستصالحها   استعادة غازات التبريد  بمكوننُقحت الخطط الخاصة    الديمقراطية الشعبية،  الوهورية  جموفي   -71

ستخدام  يدعوهم الين  تقنيمنخفض للغاية وال يوجد حافز لل   22-لهيدروكلوروفلوروكربونلبالنظر إلى أن السعر الحالي  

التبريد  الذين  .  المستصلحة  غازات  الكبار  النهائيين  المستخدمين  إلى خدمة  نيكاراغوا، يهدف مركز االستصالح  وفي 

ا إال  ومعالجته  غازات التبريدتخزين  ولن يجري    .ين المستقلينتقني وال   غازات التبريدمجموعة متنوعة من    يستخدمون

في  . وذاتيا  مستدامةريقة  على خدمة االستصالح من أجل العمل بط  ارسوم  المركز  عند جمع كمية معينة. وسيفرض

لن  عُ  ثان    نشاءإ  يجريمان،  استصالح  في  مركز  من  إال  الثانية  المواد خطة  المرحلة  إزالة  إدارة 

نفاذ  اإلنظام   سيُعززفي العراق،  . والهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى الدروس المستفادة من تشغيل المركز األول

خطة إدارة إزالة المواد    خالل المرحلة الثانية منالستعادة واالستصالح  الخاصة باالتشغيل السليم للنظم الثالثة  لتسهيل  

والهيدروكلوروفلوروكربوني شيلي،  ة.  استصالح    اكتملفي  مراكز  ثالثة  إنشاء  لجدوى  واالقتصادي  التقني  التقييم 

توقيع العقود مع    سيجريعملية االختيار،    تحديدبمجرد  و  .تجريب األول خالل المرحلة األولى(  جرىإقليمية أخرى )

والمعاد   المستعادة   غازات التبريدواإلبالغ المنتظم عن كميات    غازات التبريد   باستصالحالمستفيدين لضمان التزامهم  

 .تدويرها والمستصلحة

 الدروس المستفادة

التبريد    رصد   يتعين -72 لمعدات  الفعال  التشغيل  لضمان  بعناية  والمستصلحة  المستعادة  التبريد  غازات  تركيبة 

  ةكون إلعادة االستخدام غير الخاضع للرقابة لغازات التبريد المستعادة والمستصلحة ذات التركيبتقد  . ووتكييف الهواء

المعروف وتكييف    ةغير  التبريد  معدات  تشغيل  كفاءة  على  وقد  تأثير سلبي  بل  إلى  تالهواء  خطير    ضرر  إلحاقؤدي 

وكباسلبا واالستصالح  .  التدوير  وإعادة  االستعادة  أنشطة  استدامة  المناسبة   كبير  بشكلتعتمد  الحكومية  اللوائح  على 

 .وفي بعض الحاالت على اإلعانات الحكومية

 لطاقة ادنيا ألداء ال معايير وال الطاقةاستخدام الخاص بكفاءة  التوسيم

برامج    جرى -73 دور  في  ألداء    التوسيم النظر  الدنيا  الوثيقة اوالمعايير  في  لطاقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40    سياق وإنفاذ  وضعفي  واللوائح  التبريد  معدات    اختراقلتجنب    هاالسياسات 

التي  ت  لمعدا ا  اختراقلسوق وتعزيز  إلى ا من حيث استخدام الطاقة    غير الفعالةة  يمضخات الحرارالوتكييف الهواء و

ا استخدام  بكفاءة  الطاقة  تتسم  أهمية  و  .لسوقإلى  الوثيقة  ألداء    التوسيم ناقشت  الدنيا  للترويج  اوالمعايير  كأداة  لطاقة 

 .لطاقة الذي يتسم بكفاءة استخدام ا التبريد وتكييف الهواءلمنتج  

المعايير    وإمكانات  التوسيم توفير معلومات إضافية يمكن أن تعزز فهم    في  نظريةالدراسة ال  تمثل الهدف منو -74

 . المختارة  5 بلدان المادة تطبيق هذه اآلليات في على لطاقة من خالل تقديم أمثلة ا الدنيا ألداء 

برامج  و -75 للطاقة  التوسيم تغطي  المستهلكة  المنتجات  من  واسعة  ويُ مجموعة  الخاصظهر  .  الطاقة  ب  التوسيم 

است وحدة  بوضوح  الهواءهالك  وتكييف  كفاءتهاالطاقة  من    التبريد  ووترتيب  من  يكون  .  كثير  الخطوة    ناألحيافي 

الكهربائية في األجهزة  الطاقة  استخدام  كفاءة  توفير    .األولى نحو زيادة  بشأن  خيارا مستنيرا  للمستهلك  يوفر  أنه  كما 

لمنتج   التكلفة  توفير  إمكانية  وبالتالي  الهواءالطاقة  وتكييف  الصلة  التبريد  السوق  ذي  في  أن  وبالتالي،  .  المتاح  يمكن 

التشغيل على مدى عمر الجهاز، و   تشملالمستهلك قرارات شراء مدروسة    يتخذ   فواتير   خفضه  يمكنبالتالي  تكاليف 

في استخدام الطاقة مما يزيد  أكبر  كفاءة  تتسم بللشركات إلنتاج أجهزة    احافز  يمثلوحده    التوسيم تالي، فإن  ة. وبالالطاق

 . السوقاستخدام الطاقة في  في  عالية كفاءة ب  التي تتسم ألجهزة احصة 
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التالية  و -76 الخطوة  ألداء    خفضفي  تتمثل  الدنيا  المعايير  نظام  إدخال  في  الطاقة  ينظم  ا استهالك  الذي  لطاقة، 

أدنى فئة أو    أن  ذلكغالبا ما يعني  . وعن مستوى معين  الطاقةفي استخدام    تهاكفاءالمنتجات المستهلكة للطاقة التي تقل  

من   محظورة    خططفئات  ألداء  التوسيم  الدنيا  المعايير  تطبيق  يكون  إلز ا عندما  بلدان  و  .اميا لطاقة  من  العديد  أثبتت 

  خفض يمكن أن تكون فعالة للغاية في    التبريد وتكييف الهواءلطاقة لمنتجات  االمعايير الدنيا ألداء  و   أن التوسيم   5 المادة 

الطاقة   تقللالكربون  وبصمةاستهالك  فهي  في    .  الطاقة  على  الطلب  وكذلك  للمستهلكين  الطاقة  وبالتالي    البلدفواتير 

من المرجح أن تستفيد القطاعات التي يتخذ فيها المستهلكون من القطاع  . والوقود األحفوريمن واردات الاعتماده على  

القرارات  معظم  و،  الخاص  المنزلي  التبريد  الهواءوحدات  مثل  بمن  ،  تكييف  الخاص  الدنيا  الالتوسيم  والمعايير  طاقة 

 .لطاقةا ألداء 

  القائم علىتكييف الهواء  التبريد و  من منتجالسوق  لطاقة تخلص  ا المعايير الدنيا ألداء  والتوسيم    برامج  تسهلو -77

تحليل  . ويُظهر  نظرا النخفاض كفاءته في استخدام الطاقة  5في عدد من بلدان المادة    22-الهيدروكلوروفلوروكربون

الحر  أفضل  أن  32-لهيدروفلوروكربونل ارية  الديناميكا  المائة  5حوالي  ب  R-410Aمن  ه  تكييف    في  هواء  ألجهزة 

الصغيرة  والمباني  التوقع    المعقولسيكون من  .  في   32-لهيدروفلوروكربونا   بمنتج  R-410A  عن  معداتاستعاضة 

 .نمط مماثلوفقا ل المستقبل القريب 

السادس  و -78 المرفق  عن  بيحتوي  بيانات  على  الوثيقة  وتأييد  هذه  ألداء مقارنة  الدنيا  والمعايير  التوسيم  برامج 

في  ا المادة   50لطاقة  بلدان  من  و5  بلدا  المحددة  .  البيانات  ووطوعي  ةمقترحبوصفها  تشير  غالبا إلزامية  عام    ة  إلى 

التحديثات    2013 بعض  المحددة  و  CLASP .23  منظمة  من  المستمدة   األخيرة مع  من  ة  مستمد  Xبعالمة  البيانات 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40الوثيقة من  1الجدول 

غالبا  الالئحة. و  ه مثل هذ إلى    يفتقر  5العديد من بلدان المادة  ال يزال  في المرفق السادس،    وعلى النحو الوارد  -79

في   الوطنية  األوزون  قدرات وحدات  تكون  لمجال  ما  والمبرامج  الترويج  الدنيا ألداء  التوسيم  في  اعايير  بلدان  لطاقة 

ألن    5 المادة  نظرا  للغاية  غير    استخدام   كفاءة   مسائلمحدودة  أخرى  وكاالت  اختصاص  تقع ضمن    الوكاالت الطاقة 

األوزون موظفي    بناء قدرات  لالشتراك في  عامانمشروع "توأمة" مدته    اليونيب ويُنفذ    .بروتوكول مونتريالالمعنية ب

الوطنيين لربط    وواضعيالوطنيين   الطاقة  الطاقةسياسات  استخدام  بروتوكول مونتريال    كفاءة  لبأهداف  تعديل  دعما 

 .كيغالي

الذي  التبريد  " موظفي األوزون الوطنيين وواضعي سياسات الطاقة من أجل  بين  توأمة  عملية    اليونيب  ونظم  -80

ا  استخدام  بكفاءة  فبراير  "للمناخ   والمراعلطاقة  يتسم  فرنسا2019  شباط/في  باريس،  في  هذا    .،  تنظيم  في  واشترك 

على  الحدث   المساعدة  )اليونيب( التابع  (  OzonAction)االمتثال  برنامج  للبيئة  المتحدة  األمم    ةومبادر  لبرنامج 

 ( الكفاءة"  أجل  من  من  (  United for Efficiency (U4E)"متحدون  مالي  كفاءة    برنامج" بدعم  بشأن  كيغالي 

الجولة الثانية من بناء القدرات في  (. وكانت حلقة العمل هذه  Kigali Cooling Efficiency (K-CEP))  التبريد"

التي   الجولة األولى  للمشاركة في هذا   اليونيب. ودعا  2018  في عام   جرتأعقاب  المناطق  النامية من جميع  البلدان 

تعديل  ل  دعماكثر استدامة  األتبريد  الحلول    بشأنرات، وتبادل المعارف واألفكار  المها  وتنميةالحدث لتبادل الخبرات  

التي    حلقةاعتمدت  . وكيغالي العالقات بين مجتمعات األوزون والطاقة  إنشاؤها أو تعزيزها خالل   جرىالعمل على 

التي    حلقات التوأمة  عام    نُظمتعمل  واإلق2018في  الوطنية  الفرص  متابعة  إلى  باإلضافة  حددها  ،  التي  ليمية 

 .المشاركون

 
23 https://www.clasp.ngo/policies 
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من    اأساس  كفاءة استخدام الطاقةفي كل بلد من بلدان العينة، توجد وكاالت متخصصة مسؤولة عن تعزيز  و -81

كفاءة   معايير  وضع  واستخدام  خالل  التوسيم،  ومتطلبات  المستوردة،  وكذلك  محليا  المصنعة  للمعدات  رفع  الطاقة 

تعزيز  .  الوعي أجل  من  الجهود  هذه  في  الوطنية  األوزون  وحدات  بعض  التبريدوشاركت  لمواد  ل البديلة    غازات 

السادس على معلومات عن بعض المبادرات المتخذة    مرفقيحتوي الجزء الثاني من ال. والهيدروكلوروفلوروكربونية

 .لطاقةاالمعايير الدنيا ألداء  و التوسيم بفيما يتعلق  5  بلدان المادة في 

 الدروس المستفادة

المعايير الدنيا ألداء الطاقة درجة عالية من اليقين لتحقيق وفورات في الطاقة   وإنفاذيوفر التوسيم اإللزامي   -82

كفاءة    منخفضةيساعد اعتماد هذه اللوائح في الوقت المناسب على تجنب إغراق األجهزة  . ومقترنة بنظام امتثال فعال

الطاقة وباأي  في    استخدام  اقتصادبلد،  وفورات  تحقيق  في  و  يةلتالي  عنالطاقة  وفورات  إزالة  تسريع    فضال 

 جديدة ذات كفاءة أعلى في استخدام الطاقة  معدات  تستخدم في بيئة السوق الحالية،  و  .22-لهيدروكلوروفلوروكربونا

R-410A  .كغاز تبريد 

لتوسيم ومعايير دنيا ألداء الطاقة، خاصة في لالتي ليس لديها برامج    5ال يزال هناك العديد من بلدان المادة  و -83

الوطنية  و  .أفريقيا األوزون  وحدات  مشاركة  تشجيع  المهم  المادة في  من  في    ورابطات  5  بلدان  الوطنية  التبريد 

الحالية  برامج  الالتوسيم لتعزيز اعتماد وتحديث  والطاقة  مع السلطات الوطنية المعنية بالبيئة و  ات التي تجرىالحوار

 . التوسيم ولمعايير الدنيا ألداء الطاقة ل

الخاصة  و -84 الحوافز  بتكنولوجيات  البتحتاج  تتسم  الطاقةالتي  استخدام  داعم.    كفاءة  إطار  هياكل  وإلى  بدون 

أداء ومعايير  واقعية  للمنتجات    وتوسيم   تعريفية  يكون  لن  االتي  إلزامي،  استخدام  بكفاءة  سوق.  تتسم    علىولطاقة 

اعتماد   استراتيجية تجمع بين  اتباع  الطاقة  االحكومات  الدنيا ألداء  الدنيا ألداء  ولمعايير  المعايير  التوسيم، حيث تحدد 

األهداف،   السوق    وتزيلالطاقة  من  الفعالة  غير  كفاءة،    وتُحفزالمنتجات  أكثر  أجهزة  إنتاج  على  المصنعة  الشركات 

في  مصنعي األجهزة    ويساعدلطاقة  تتسم بكفاءة استخدام ا على شراء منتجات    ويُحفزهم المستهلكين    التوسيم   يُرشدا  بينم

 .  لتغلب على حواجز االستثمار والسوقا

 توصية ال

،  الخدمةالطاقة في قطاع  استخدام  لتقييم كفاءة    نظريةقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بالدراسة ال -85

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7 في الوثيقة الواردة 

. 
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 األول  المرفق 

 اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة 
 

 

 خلفيــة 
 

في االجتماع الثانى والثمانين، قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   .1

الذي يعرض، من بين جملة أمور، موضوعات ممكنة  201924 التى  ،  التنفيذية  اللجنة  المطلوب من  للتقييم والتوجيه 

 ينبغى إدراج بعضها في برنامج العمل.

 

في مشروعات االستعادة    كفاءة الطاقةوخالل المناقشة، قال أحد األعضاء إن من المفيد تقييم كيف تم تناول   .2

هذه   بشأن  مقررا  لألطراف  الثالثون  االجتماع  العتماد  نظرا  التبريد،  خدمة  قطاع  في  واالستصالح  التدوير  وإعادة 

المسألة. وقال بعض األعضاء إن مثل هذه الدراسة يمكن أن تتجاوز تقييم المشروعات في شيلى وغرينادا التى شملت  

 كل أوسع في قضايا كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة.  مقاييس كفاءة الطاقة والنظر بش

 

التبريد  .3 تقييم قطاع خدمة  بشأن  النهائي  التقرير  الثانى والثمانين  اللجنة أيضا في اجتماعها  المقدم    25ونظرت 

قامت   متخصصة  وكاالت  أن  وجد  تقييمها،  تم  التى  العينة  في  ورد  بلد  كل  وفي  والتقييم.  الرصد  موظفى  كبيرة  من 

لكفاءة الطاقة أساسا من خالل وضع معايير كفاءة طاقة المعدات المنتجة محليا وكذلك المستوردة، ومتطلبات    بالترويج

خارج   الطاقة  كفاءة  في  التغييرات  لقياس  المحلية  الجهود  تنفذ  لم  ذلك،  ومع  الوعي.  زيادة  وأنشطة  البطاقات  وضع 

ج محددة ذات أنشطة وأهداف تتناول كفاءة الطاقة والخبرة  المشروعات التدليلية. ويرجع هذا أساسا إلى االفتقار لبرام

المحلية واالفتقار إلى المعدات أو األدوات المالئمة، بجانب عوامل هيكلية أخرى تجعل قياسات كفاءات الطاقة مسألة  

 معقدة. 

 

تبريد وناقشت  وخالل المناقشة، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن من األهمية تناول كفاءة الطاقة في قطاع خدمة ال .4

 ما إذا كان ينبغى أن يذهب التقييم بشكل أعمق في دراسة كفاءة الطاقة، باعتبار أن ذلك لم يكن موضوعها الرئيسى. 

 

من   .5 التنفيذية  اللجنة  طلبت  والتقييم   ة كبيروبالتالى،  الرصد  والثمانين    موظفى  الثالث  االجتماع  إلى  تقدم  أن 

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة، التى تحلل، من بين جملة أمور، "تصميم قواعد  

ومعايير لسوائل التبريد وكفاءة الطاقة التى تميل إلى استخدام تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في 

الت المادة  قطاع  بلدان  في  الطاقة  لكفاءة  الترويج  الهواء؛  وتكييف  كفاءة  5بريد  في  التغييرات  لقياس  المحلية  الجهود  ؛ 

المقرر   سياق  في  اإليضاحية"،  المشروعات  خارج  "  XXX/5الطاقة  الذي  األطراف  اللجنة الجتماع  إلى  يطلب 

عل الجاري  عملها  على  تعتمد  أن  األطراف  المتعدد  للصندوق  الصيانة  التنفيذية  خدمات  تقديم  مشاريع  استعراض  ى 

لتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمات 

 ". الصيانة

 

الموافقة على   .6 ل اختصاصات  وتمت  النظرية  الخدمةالدراسة  قطاع  في  الطاقة  كفاءة  برنامج    تقييم  من  كجزء 

 26(. 82/10)المقرر   2019تقييم لعام عمل الرصد وال 

 

 النظرية  تحديات الدراسة

 

 
24   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13 
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26   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1 
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ال .7 المواد  إزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةو  كلوروفلوروكربونيةخالل  أجل    المواد  من  أموال  تخصص  لم 

كفاءة الطاقة في مشروعات الصندوق المتعدد األطراف في قطاع التبريد وتكييف الهواء. ومع ذلك، بذلت الصناعة  

فاعلية   الوقت  نفس  في  تحقق  بينما  للرقابة  الخاضعة  المواد  عن  التحول  عند  الطاقة  كفاءة  لتحسين  كبيرة  جهودا 

 27التكلفة. 

 

ي بروتوكول مونتريال بكفاءة الطاقة المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الهواء في سياق  وزاد اهتمام األطراف ف .8

"ب التنفيذية  اللجنة  طالبوا  فقد  مونتريال.  بروتوكول  على  كيغالى  المرتبطة  تعديل  التكاليف  بشأن  توجيهات  وضع 

من للبدائل  بالنسبة  الفعالية  تلك  تحسين  أو  الطاقة  استخدام  فعالية  على  القدرة    بالمحافظة  ذات  والمعدات  التكنولوجيا 

المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي، عند التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية،  

وزيادة    28" مع إيالء االعتبار للدور الذي تقوم به المؤسسات األخرى التي تعالج كفاءة استخدام الطاقة، عند االقتضاء

منخفضةالبلداتمويل   ألحجام  المستهلكة  الهيدروكلورية    ن  الكربون  لمركبات  بدائل  إدخال  أجل  من  ذلك  يلزم  عندما 

فلورية ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي وبدائل لمركبات الكربون الهيدروفلورية معدومة القدرة على  

 29لك في قطاع الصيانة/المستعملين النهائيين أيضاً. إحداث االحترار العالمي، مع االحتفاظ بكفاءة استخدام الطاقة، وذ

 

مونتريال   .9 بروتوكول  في  األطراف  من  كل  تركيز  محل  مؤخرا  أصبح  قد  الطاقة  كفاءة  ورصد  تعزيز  إن 

واللجنة التنفيذية؛ لم تعتبر األنشطة المتعلقة بكفاءة الطاقة مؤهلة للتكاليف اإلضافية، وبناء على ذلك، لم يتم تمويلها.  

، قد يعوق الدراسة النظرية توافر المعلومات عن السياسات والنظم والمعايير والقواعد الموجودة، والمعلومات  ولهذا

في مقترحات المشروعات. وللتصدى لهذا العائق، سيجرى تزويد الدراسة النظرية   كفاءة الطاقةالتقنية والكمية بشأن  

 30ع الثالث والثمانين. المقدمة إلى االجتما كفاءة الطاقةبوثائق السياسة عن 

 

 أهداف الدراسة النظرية 

والدروس   .10 الممارسات،  أفضل  ممكن،  حد  أقصى  إلى  وتقييم،  تحديد  النظرية  الدراسة  من  الهدف  سيكون 

 المستفادة والفرص اإلضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة.

 

، ستجري الدراسة النظرية استعراضا للمشروعات  كفاءة الطاقةونظرا لعدم وجود برامج محددة تركز على   .11

المتعلقة باألنشطة في قطاع الخدمة، وتطبيقاتها في السياسات والقواعد على    كفاءة الطاقةالممولة سابقا من أجل تحديد  

اللجنة   لمساعدة  مقترحات  النظرية  الدراسة  التى سيجرى جمعها، ستقدم  المعلومات  أساس  القطرى. وعلى  المستوى 

 التنفيذية في النظر فيما إذا كانت ستسير نحو إجراء تقييم أكثر عمقا على المستوى القطرى.

 

 النطاق والمنهجية 

 

ذلك   .12 في  بما  الموضوع،  هذا  بشأن  المتاحة  الوثائق  من  معلومات  بجمع  النظرية  الدراسة  التقييمات  ستقوم 

السابقة، ووثائق المشروعات، والتقارير المرحلية، وتقارير التحقق وتقارير إنجاز المشروعات من أجل حصر أنشطة  

 .مةكفاءة الطاقة التي نفذت بالفعل في قطاع الخد

 

 تنظيم التقييم 

 
 

لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادى في تقرير فريق المهمة بشأن القضايا المتعلقة بكفاءة الطاقة بينما    XXIX/10المقرر      27

 . 2018، سبتمبر/أيلول يجرى القضاء التدريجى على المواد الهيدروفلوروكربونية
 .XXVIII/2من المقرر  22الفقرة   28
 . XXVIII/2من المقرر   16لفقرة ا   29
ف   30 تقرير  في  موجز  المحددة  القضايا  اعتبار  مع  الطاقة  بكفاءة  المتعلقة  المسائل  بشأن  االقتصادى  والتقييم  التكنولوجيا  ريق 

)المقرر  82/83المقرر   الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42)و( )82/83)هـ(  تنفيذ  بشأن طرق  والورقة  المقرر   16(  من 

2/XXVIII  5من المقرر  2والفقرة/XXX  ج( )82/83الجتماع األطراف )المقرر(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40).  
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والثمانين.   .13 السادس  االجتماع  في  ستقدم  التي  النظرية  الدراسة  إلعداد  استشارى  خبير  توظيف  سيجرى 

التنفيذية معلومات عن مكان حدوث المشروع، ووصفا موجزا للنشاط ونوع   وستشمل المعلومات المقدمة من اللجنة 

روع. وسيجرى جمع معلومات كمية  يعتمد عليها، كلما سمح  المعدات )عند االقتضاء(، وأي دروس مستفادة من المش

سيجرى تنظيم مناقشات مع موظفى األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة والوحدات الوطنية  ذلك، مع معلومات كيفية. و

 ، حسب الحاجة. لألوزون
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Annex II  

LIST OF DOCUMENTS ON ISSUES RELATING TO ENERGY EFFICIENCY 

 

Document number/source Title 

Executive Committee documents 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/53/Rev.1 Discussion paper on minimizing adverse climate impact of HCFC 

phase-out in the refrigeration servicing sector (decision 68/11) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/9 Final report on the evaluation of HCFC phase-out projects in the 

refrigeration and air-conditioning manufacturing sector 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1 Issues relevant to the Executive Committee arising from the 

Twenty-eighth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9 Final report on the evaluation of chiller projects with co-funding 

modalities 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11 Final report of the evaluation of the refrigeration servicing sector 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 Preliminary document on all aspects related to the refrigeration 

servicing sector that support the HFC phase-down (decision 80/76(c)) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 and Add.1 Summary of the Parties’ deliberations at the 40th Meeting of the 

Open-Ended Working Group and the Thirtieth Meeting of the Parties 

to the Montreal Protocol in relation to the Technology and Economic 

Assessment Panel’s report on issues related to energy efficiency 

(decision 81/67(b)) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 and 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49 

Paper on ways to operationalize paragraph 16 of decision XXVIII/2 

and paragraph 2 of decision XXX/5 of the Parties 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41 and 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/50 

Paper on information on relevant funds and financial institutions 

mobilizing resources for energy efficiency that may be utilized when 

phasing down HFCs 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42 and 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69 

Summary of the report by the Technology and Economic Assessment 

Panel on matters related to energy efficiency with regard to the issues 

identified in decision 82/83(e) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63 Report on end-user incentive schemes funded under approved 

HCFC phase-out management plans (decision 82/54) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 Status reports and reports on projects with specific reporting 

requirements 

Bilateral and implementing agencies 

GIZ - presentation on energy efficiency at the 

meeting of the 41st Open-ended working 

group of the Parties to the Montreal Protocol 

Energy efficiency in servicing. Impacts of HPMP training and future 

potential (2019) 

UNEP 
Briefing note A: The importance of energy efficiency in the 

refrigeration, air-conditioning and heat-pump sectors (2018) 

Technology and Economic Assessment Panel reports 

Report of the UNEP Technology and 

Economic Assessment Panel. September 

2018, Volume 5 

Decision XXIX/10 Task Force report on issues related to energy 

efficiency while phasing down hydrofluorocarbons  

Report of the Technology and Economic 

Assessment Panel. May 2019, Volume 4 

Decision XXX/5 Task Force report on cost and availability of 

low-GWP technologies/equipment that maintain/enhance energy 

efficiency 
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Annex III 

SUMMARY OF PROGRESS REPORTS OF STAGES I AND II OF HPMPs 

 

Country 
GSP* 

Training 

HFR* 

Training 

Certif. 

standards 
Certif. 

Conversion 

to 

low-GWP 

HFR; EE 

Standard 

RRR/ 

T/S/E* 
Remarks 

Argentina 
Stage I X X     T; S Flushing 

Stage II X X X X  HFR T; HFR S REAL standards 

Armenia 

Stage I X      S  

Stage II X X    HFR  
EN378 1-4 

discussed 

Bangladesh 
Stage I X X       

Stage II X X  X  HFR; EE RRR;T;S Pilot cert. scheme 

Brazil 
Stage I X       Demo containment 

Stage II X X     T;S;  

Brunei 

Darussalam 

Stage I X      RRR  

Stage I.4 X X     RRR 
HFR import is 

restricted by law 

Burundi 

Stage I X X   X    

Stage II X X   *  S 
*Conversion to 

HFR is cancelled 

Chile 
Stage I X   X   RRR  

Stage II X X X X   RRR  

China 
Stage I X  X X  X T  

Stage II X X X   X   

Costa Rica 
Stage I.3 X  X X  X T EE certification 

Stage I.5 X  X X  X T HFR under prep. 

Cuba 
Stage I.2 X X X  X  RRR; T  

Stage I.5 X X  X   T  

Dominican 

Republic 

Stage I X X X X   RRR; S;T  

Stage II X X X X  X RRR; S;T  

El Salvador 
Stage I X X     RRR; S;T  

Stage II X X     RRR;S;T  

Equatorial 

Guinea 

Stage I.2 X X       

Stage I.4 X X     S  

Fiji 

Stage I.2 X X X X X  RRR Fishery conversion  

Stage I.3 X X  X X X RRR;S 
Replacement with 

HC; HFC-32 

Gabon 
Stage I.2 X X     RRR;S  

Stage I.4 X X     RRR;T;S  

Guyana 
Stage I X X     S;T  

Stage II X X  X  HFR* RRR * Under discussion 

Honduras 
Stage I.2 X X   X  RRR; S  

Stage I.4 X X X X   RRR;S  

India 
Stage 1 X      T  

Stage II X X       

Indonesia 
Stage 1 X      RRR  

Stage II X X X X  X T;S;  

Islamic 

Republic of 

Iran 

Stage I X      T;S;  

Stage II X      RRR; T  

Iraq 
Stage I X  X X   RRR;T  

Stage I.3 X      RRR  

Kuwait 
Stage I X X X X     

Stage I.3 X X       

Kyrgyzstan 
Stage I X      RRR; S  

Stage II X X  X   RRR;S  

Lao People’s 

Democratic 

Republic 

Stage I X      RRR  

Stage I.3 X X     T  

Lesotho 
Stage I X X     S;T  

Stage I.4 X X     T;  

Liberia Stage I X X  X   T;  
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Country 
GSP* 

Training 

HFR* 

Training 

Certif. 

standards 
Certif. 

Conversion 

to 

low-GWP 

HFR; EE 

Standard 

RRR/ 

T/S/E* 
Remarks 

Stage I.3 X X    ISO 51491*  * In 2020 

Mexico 

Stage I X*      S 
*Cleaning and 

flushing is a priority 

Stage II X X    
AC EE 

standard 
RRR;S;T  

Mozambique  
Stage I  X X     S;T;  

Stage I.4 X X     RRR;S;T  

Nicaragua 

Stage I X X     T;S  

Stage I.3 X X X X  X* RRR 
*HC handling 

standard 

Nigeria 
Stage I X X Follow 

EN 378 

  EN 378 & 

GIZ HC*  

S *National standards 

will be based on Stage II X X   RRR; S 

Oman 

Stage I X  X X     

Stage II X  X X  MEPS* RRR 
*EE for low-voltage 

RAC 

Pakistan 
Stage I X      S  

Stage II X X X X   RRR;S;T  

Panama 
Stage I X X X X   S;T  

Stage II X X X X   RRR;S;T  

Paraguay 
Stage I X X X X  X*  Voluntary standards 

for the use of refrig. Stage I.2  X X X X  X*  

PIC (12 

Pacific Island 

Countries)  

Stage I X     PALS* RRR;S 
PIC EE Labelling 

Standards Stage I.3 X X    PALS* RRR:S 

Saint Kitts and 

Nevis 

Stage I X X       

Stage 1.2 X X     S  

Surinam 

Stage I X X    CVQ* RRR; S * Caribbean 

Vocational Quality 

Standards 
Stage 1.3 X X    CVQ* RRR; S 

Sudan 
Stage I X  X    S;T  

Stage I.3 X      S;T  

Uruguay 
Stage I X X     S;T  

Stage II.3 X X     S;T  

Thailand 
Stage I X X     T  

Stage II X X     T  

*GSP: Good Servicing Practices 

*HFR: Handling Flammable Refrigerants  

*RRR; T; S: Equipment for training and RRR facilities, and servicing technicians.  

 

                                                      
1 Specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the 

environment, and establishes procedures for the operation, maintenance, and repair of refrigerating systems and 

the recovery of refrigerants. 
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 المرفق الرابع 

 ية في بنغالدشبورشة عمل تدري

 
 

 

الخدمة   .1 تدريبية حول "ممارسات  بنغالديش ورشة عمل  في  البيئة  وتكييف  نظمت وزارة  التبريد  في  الجيدة 

إلى    5مشروع مكون اليونيب خالل الفترة من  -الهواء" في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الثاني    8 وبعض   2017نوفمبر/تشربن  فيني  من  الهواء  وتكييف  التبريد  خدمة  فنيي  من  المشاركون  كان  فيني.  في 

ونواخال كوميال  من  الهواء  المشاركين  مكيفات  مع  للتعامل  األساسية  التقنية  المعرفة  ذوي  المشاركين  دعوة  تمت  ي. 

والبرادات. تم تقسيم المشاركين إلى دفعتين. حصلت كل دفعة على تدريب لمدة يومين على ممارسات الخدمة الجيدة  

الدفعة األولى وحضر   الهواء. وحضر خمسة وخمسون مشارًكا  التبريد وتكييف  الدفعة   51في قطاعات  مشارًكا في 

 الثانية. 

 

 في اليوم األول، ركز المدربون األساسيون الثالثة بشكل أساسي على المواضيع التالية:  .2

 

 لبيئي والتأثيرات على صحة اإلنسان لغازات التبريد المستنفدة لألوزون؛ التأثير ا ( أ)

 

 بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخصائصها؛   (ب)

 

 يد الهيدروفلوروكربونية؛ مناولة غازات التبر  (ج)

 

 خدمة مكيفات الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون؛  ( د)

 

 أدوات ومعدات الخدمة؛  ( ه )

 

 ينبغي فعله وما ال ينبغي فعله في خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ما  (و)

 

 مناولة غازات تبريد الهيدروكربون ومسائل السالمة المتصلة بها؛ (ز)

 

 مكيفات الهواء القائمة على الهيدروكربون؛ خدمة  (ح)

 

 إجراءات تركيب مكيفات الهواء المنفصلة؛ و (ط)

 

   عرض فيديو عن إجراءات الصيانة والتركيب. (ي)

 

المواضيع   .3 المدربون  السابق. غطى  اليوم  لموضوعات  بملخص  التدريبية  العمل  ورشة  من  الثاني  اليوم  يبدأ 

 التالية: 

 

 وإعادة تدويرها واألسطوانات؛ استرداد غازات التبريد   ( أ)
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 اقتصاديات استصالح غازات التبريد وأفضل خدمة؛   (ب)

 الملوثة وجهاز التعرف على غاز التبريد؛ غازات التبريد   (ج)

 

 اختيار مذيبات التنظيف واستخدامها اآلمن؛  ( د)

 

 لفوائد المناخية من خالل قطاع الخدمة؛ )ه( تعظيم ا

 

 الصيانة؛  –د )و( آلة االستردا

 

 )ز( منظم النيتروجين أحادي المرحلة مقابل منظم النيتروجين بمرحلتين؛ و

 

 محاكاة السترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها. فيديو  (ح)

 

 تم إجراء تدريب عملي على إخالء األنظمة باإلضافة إلى ملخص لموضوعات اليوم الثاني. .4

 

لكلتا   .5 الختامية  الجلسة  والضيوف  انعقدن  الرئيسي  الضيف  العمل. وزع  الرابع من ورشة  اليوم  في  الدفعتين 

 اآلخرون الشهادات على المشاركين.

 

 بعد التدريب، ينبغي أن يكون الفني قادًرا على تحقيق عمليات الخدمة التالية:  .6

 

 الكتشاف التسرب والتطهير واإلخالء؛ الطريقة الصحيحة  ( أ)

 

 ريد؛ الطريقة الصحيحة لشحن غازات التب  (ب)

 

والقرص  تحديد   (ج) والثقب  والتأرجح  والحرق  واالنحناء  بالصيانة  الخاصة  والتقنيات  األنابيب  أدوات 

 واللحام؛ 

 

 االستخدام السليم ألدوات الخدمة: المقاييس المتشعبة وموازين الشحن ومقاييس الحرارة؛ و )د( تحديد  

 

 الجيدة في خدمة مكيفات الهواء وتركيبها.الممارسة  ( ه )
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 المرفق الخامس  

 

 الخامسةبلًدا مختاًرا من بلدان المادة  15حالة مخطط إصدار الشهادات في 
 

من التقارير المرحلية لخطة    5بلًدا من بلدان المادة    15تم جمع المعلومات التالية حول مخطط إصدار الشهادات في  
 31الدولي للتبريد.   إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومن مذكرة المعلومات التي نشرها المعهد

 

هناك  األرجنتين لكن  التبريد.  مجال  في  للعمل  شهادة  إلى  يحتاجون  وال  اإلعدادية  المدرسة  في  الفنيين  تدريب  تم   :
مثل   الشركات  المهتمون   AAF  ("Asociación Argentina del Frio")بعض  الفنيون  يجتاز  أن  يجب  حيث 

لشهادة   مشابًها  اختباًرا  الشهادات  على  تعيين  ASHRAEبالحصول  تم  األخيرة،  اآلونة  في   .Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN)    في لالشتعال.  القابلة  للمواد  اآلمنة  لإلدارة  الشهادات  وطنية إلصدار  كهيئة 
نية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلولوكربونية، تم إعطاء شهادات إلى  إطار مكون التدريب للمرحلة الثا 

بشأن المناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال. من أجل تعزيز    REALمدربًا في إيطاليا باستخدام برنامج    18
 يب الالحق واعتماد الفنيين. في التدر  REALعملية إصدار الشهادات، سيتم تطبيق معايير التدريب األوروبية 

 

  492: إن عملية إصدار الشهادات إلى الفنيين ليست إلزامية بعد في شيلي. تم إصدار شهادات إلى ما مجموعه  شيلي
واالقتصاد   العمل  لوزارات  التابع  المعهد  قبل  من  واعتمادها  الشهادات  إصدار  عملية  صحة  من  التحقق  يتم  فنيًا. 

ماد الفنيين في واحد أو اثنين من الملفات التالية: ُمركب أنظمة تكييف الهواء وُمركب أنظمة والتعليم. حاليًا، يتم اعت
 التبريد و/أو ُمركب / صيانة معدات تكييف الهواء والتبريد. 

 
البشرية والضمان االجتماعي )الصين  ( مسؤولية تشغيل ومراقبة أنظمة إصدار  MHRSS: تتحمل وزارة الموارد 

خد لفنيي  )الشهادات  الخارجي  االقتصادي  التعاون  مكتب  قام  التبريد.  غازات  البيئة  FECOمة  حماية  وزارة   /  )
(MEP  مؤخًرا بتحديث أنظمة مصادقة المؤهالت الحالية لتغطية مناولة الجيل الجديد من غازات التبريد التي يمكن )

ا  وزارة  مع  بالتشاور  أعلى.  عمل  ضغط  ذات  أو  سامة  أو  لالشتعال  قابلة  تكون  والضمان أن  البشرية  لموارد 
اتفاقية مع جمعية التدريب والتأهيل المهني   االجتماعي، وقع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ وزارة حماية البيئة

معاهد  قبل  من  الستخدامه  الشهادات  منهج  ولتطوير  الحالي  الشهادات  نظام  لتنفيذ  الصين  في  الشهادات  وإصدار 
مع العلم بوجود ماليين من فنيي الخدمة وآالف من مراكز التدريب ومنح الشهادات في  التدريب المختلفة. ولوحظ أنه  

 الصين، يجب التعامل مع ترقية نظام إصدار الشهادات بعناية وبدرجة معينة من المرونة. 
 

لتبريد  بالنسبة للشركات العاملة في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية، قامت جمعية صناعة ا
هذه   الخدمة  لشركات  طوعي  تأهيل  شهادة  نظام  بتنفيذ  المعدات  إلدارة  الصينية  والجمعية  الصينية  الهواء  وتكييف 

أغسطس/آب   منذ  مشترك.  اعتماد حوالي  2015بشكل  تم  قبولها    1  400،  وتم  المخطط  هذا  بموجب  شركة خدمة 
شهادات المختلفة في الصين. بموجب نظام واحد،  بشكل جيد من قبل سوق التبريد. يوجد عدد من ممارسات إصدار ال 

التبريد   خدمة  قطاع  بدخول  لهم  السماح  قبل  بهم  الخاصة  التأهيل  شهادات  على  الحصول  على  الفنيين  تشجيع  يتم 
كفنيين. بموجب نظام آخر، يتعين على الفنيين الحصول على شهادات أو تصريح إلزامي ليكونوا مؤهلين للعمل في 

 حددة قانونًا بسبب طبيعة مخاوف السالمة. قطاعات متخصصة م
 

  SAC / TC238( لجنة المعايير الوطنية لمعدات تبريد وتكييف الهواء  SACاعتمدت إدارة التقييس في الصين )
الوطني   المعيار  في  التبريد  لفنيي  الشهادات  إصدار  متطلبات  تحديد  تم  الفنية.  التقييس  هيئة    GB 9237باعتبارها 

 . ISO 5149التبريد والتدفئة" وهي مشابهة لمتطلبات   -لميكانيكية المستخدمة لمتطلبات السالمة "أنظمة التبريد ا
 

 
 2015سبتمبر أيلول/ فنيي التبريد وإصدار الشهادات إلىتأهيل  / حول تقنيات التبريد لمعهد الدولي للتبريد الثامنة والعشرين ل مذكرة معلومات  31
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: ال يوجد مؤهالت أو شهادات إلزامية لمهندسي التبريد، لكن يجب على الفنيين استيفاء متطلبات الشهادات.  كولومبيا
( في كولومبيا  الوطنية  التدريب  منهSENAوفقًا لخدمة  التي تحدد  والتقييم، هناك  (،  التدريب  شهادة    11  707جية 

 ممنوحة في قطاع أنظمة التبريد وتكييف الهواء. 
 

)كوستاريكا ألبرينديزاجي  الوطني  المعهد  قام   :INA  بتقييم اله  418(  وتكييف  التبريد  فنيي  من  من خالل  وفنيًا  اء 
الجيدة ومناولة غازات التبريد من قبل وزارة البيئة  فنيًا في الممارسات    373برنامج تطوير المهارات، وتم اعتماد  

(. وهناك مسودة الئحة تنظم أنشطة فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء وتجعل شهادة فني التبريد  MINAEوالطاقة )
 وتكييف الهواء إلزامية، قيد المراجعة. تعمل الدولة على تعزيز برنامج شهادات الفنيين من خالل وضع اللوائح التي

للتحكم في شراء غازات   والطاقة  البيئة  الذين يحملون بطاقات وزارة  المعتمدين  للفنيين  اإللزامي  تتطلب االستخدام 
( شهادة ممارسة جيدة لفنيي INAالتبريد واستخدامها والتخلص النهائي منها. ويصدر المعهد الوطني ألبرينديزاجي ) 

الممارسات الجيدة في الخدمة بطريقة مرضية. ال توجد حاليًا قيود    التبريد وتكييف الهواء الذين أكملوا التدريب على
الشركات   وبعض  الحكومية  المؤسسات  تتطلب  ذلك،  مع  شهادات.  يحملون  ال  الذين  الفنيين  على  مفروضة  رسمية 

.  الخاصة أن يكون الفنيين من ذوي الشهادات من أجل المشاركة في العطاءات التنافسية لتركيب المعدات وصيانتها
 وبالتالي، من المتوقع أن يحظى نظام الشهادات بقبول أوسع في المستقبل. 

 
مجموعه  إندونيسيا  ما  حصل  أصل    27:  الوطنية    32من  المهنية  الشهادات  وكالة  من  كفاءة  شهادة  على  فنيًا 

(BNSPالمتاح التقنيات  ليعكس  التبريد  غازات  لمناولة  الوطنية  المهنية  الكفاءة  معيار  تحديث  يجري  في (.  ة 
الهيدروفلوروكربون ذلك  في  بما  في 32-إندونيسيا،  أستراليا  إلى  دراسية  جولة  إجراء  تم  السالمة.  ومعايير   ،

لتقييم نظام تراخيص الفنيين وجمع الدروس التي يمكن أن تساعد إندونيسيا في تكرار مثل هذا    2018أغسطس/آب  
ل والمهارات  المؤهالت  نظام  بمراجعة  الحكومة  تقوم  الحالي  المخطط.  المخطط  إن  الفنيين.  شهادات  أو  تراخيص 

القوى   بالتعاون مع وزارة  الوطني  المهنية  الكفاءة  معيار  العمل على تحديث  البيئة. يجري  تطوعي وتنظمه وزارة 
 العاملة. بمجرد االنتهاء، سيكون مخطط الشهادات إلزاميًا لجميع فنيي التبريد وتكييف الهواء.

 

فبراير/شباط  الكويت في  التبريد،  2018:  لفنيي  اإليطالية  )الرابطة  معهد دولي  مع  اليونيب  تعاقد   ،ATF  لتصميم  )
في االتحاد األوروبي، لكنه مصمم وفقًا    F-Gasبرنامج شهادات بيئية محلي إلدارة غازات التبريد على غرار شهادة  

. تم  2018في أكتوبر/تشرين األول  F-Gasللظروف المحلية. تم اعتماد عشرين مدربًا رئيسيًا وفقًا لبرنامج شهادات 
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن مركز التدريب الخاص بهم إلدارة الشهادات في إطار هذا  

( البيئة  حماية  وكالة  تقوم  سنوات.  عدة  غضون  في  ثالثة  إلى  المراكز  عدد  سيزداد  بمساعدة  EPAالبرنامج.   ،)
ات األخيرة على الوثائق القانونية لسن برنامج الشهادات، بما يتماشى مع والية وكالة حماية  اليونيب، بوضع اللمس

 ، وبالتالي ربط البرامج التدريبية ببرنامج الشهادات. 2019البيئة. وكان من المتوقع أن تبدأ البرامج التدريبية في عام 
 

عمماليزيا ماليزيا  في  للفنيين  الشهادات  إصدار  برنامج  أجرى  التبريد  :  خدمة  لفنيي  شهادات  وإصدار  تدريب  لية 
منذ عام   الهواء  قانون    2007وتكييف  يتماشى مع متطلبات  الوطنية وبما  الكلوروفلوروكربون  إزالة  بموجب خطة 

التبريد وتكييف الهواء من قبل   لفنيي خدمة  تنظيم تدريب  البداية، تم  التبريد(. في  البيئية )إدارة غازات   29الجودة 
( من خالل  DOEريب معتمد في جميع أنحاء البالد. تم إنشاء مراكز التدريب المعتمدة من قبل إدارة البيئة )مركز تد

التعاون مع القطاع الخاص، وال سيما مع ورش خدمة التبريد وتكييف الهواء، ومع العديد من المؤسسات الحكومية 
نمية الريفية واإلقليمية. في اآلونة األخيرة، تمت زيادة  مثل إدارة القوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الت 

إلى   المعتمدة  التدريب  مراكز  بموجب    41عدد  مونتلاير  لبروتوكول  بالتزاماته  فعال  بشكل  الوفاء  من  البلد  لتمكين 
شغيل  (. من بينها ، يتم ت 2016إلى    2012المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

من قبل القطاع الخاص. تم تزويد جميع مراكز التدريب المعتمدة    11مركز التدريب المعتمد من قبل الحكومة و    30
البرنامج. وتم إجراء عدد من   لتشغيل  التدوير واألدوات األساسية  بإعداد واحد على األقل آلالت االسترداد وإعادة 

في بما  الرئيسيين،  للمدربين  التدريبية  المتدربون    الدورات  يجتاز  أن  يجب  للمدربين.  إقليمي  رئيسي  برنامج  ذلك 
فني من قبل وزارة البيئة الماليزية في    4  000امتحانات نظرية وعملية. حتى اآلن، تم إصدار الشهادات ألكثر من  

ًرا مما ( وتمت ترقيته مؤخeCSTPإطار هذا البرنامج. وتم النظام عبر اإلنترنت إلصدار الشهادات لفنيي الخدمة )
 . 2018فنيًا، اعتباًرا من يونيو/حزيران  2 268أدى إلى إصدار شهادات عبر اإلنترنت لـ 
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)المعدل في مارس/آذار    شمال مقدونيا: البيئة  قانون  البالد هو  والشهادات في  التدريب  القانوني لخطة  إن األساس 

سمي للتراخيص الصادرة والمسحوبة  ( وتحتفظ بسجل ر MEPP(. تنشئ وزارة البيئة والتخطيط العمراني )2014
والممددة. وفقًا لهذا القانون، يجب أن يكون لدى الشخص القانوني و/أو الطبيعي الذي يقوم بمناولة غازات التبريد أو  
مختلفة  فئات  من  تراخيص  يتم إصدار  التبريد.  غازات  التبريد ترخيص إلدارة  تحتوي على غازات  التي  المعدات 

ال  غاز  على  يحدد  اعتماًدا  التدوير.  وإعادة  االستعادة  وإجراءات  تركيبها  و/أو  خدمتها  المراد  المعدات  وفئة  تبريد 
القانون أيًضا عدًدا من المتطلبات المتعلقة بشخص )قانوني أو طبيعي( يتقدم للحصول على ترخيص والتدريب الذي  

الشهاد  إصدار  وعملية  والعملي  النظري  الفحص  على  واإلشراف  عليه  الحصول  الصادرة  تم  التراخيص  إن  ات. 
 صالحة لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية. 

 

وفقًا لقانون البيئة المعدل الجديد، يجب أن يتم التدريب بواسطة أشخاص/مؤسسات مرخص لهم من قبل وزارة البيئة 
 ( العمراني  إلجراء  MEPPوالتخطيط  صحيح  بشكل  مجهزين  يكونوا  أن  يجب  برنامج  (.  ووضع  عملي  تدريب 

للتدريب على الممارسات الجيدة لمناولة غازات التبريد والخدمة واالسترداد وإعادة التدوير، وتوظيف شخص واحد  
على األقل حاصل على دبلوم جامعي ولديه خمس سنوات من الخبرة في مجال مناولة غازات التبريد والمعدات التي  

تتم الموافقة على البرنامج من قبل اللجنة المكونة من أربعة أعضاء والتي تم    تحتوي على غازات التبريد. يجب أن
 (.MEPPتشكيلها لهذا الغرض تليها زيارة ميدانية لسلطات وزارة البيئة والتخطيط العمراني )

 
الهادئ  بلدان المحيط  من  جزر  الهواء  وتكييف  التبريد  لفنيي خدمة  الشهادات  ومنح  التدريب  توفير  يتم  الكلية  :  قبل 

( الهادئ  والمحيط  ألستراليا  الحكومة APTCالتقنية  قبل  من  الهادئ  والمحيط  ألستراليا  التقنية  الكلية  تمويل  يتم   .)
والتجارة   الخارجية  الشؤون  وزارة  قبل  من  إدارتها  وتتم  التقنية Australia Aid  –األسترالية  الكلية  تصميم  تم   .

للتمي كمركز  الهادئ  والمحيط  ألستراليا  ألستراليا  التقنية  الكلية  لدى  والمؤهالت.  المهارات  لبناء  التدريب  في  ز 
يوفر   وفانواتو.  سليمان  وجزر  وساموا  الجديدة  غينيا  وبابوا  فيجي  بلدان:  في خمسة  جامعي  الهادئ حرم  والمحيط 

 الحرم الجامعي في ساموا التدريب والشهادات في مجال التبريد وتكييف الهواء. 
 

دورة الشهادات الثالثة في الهندسة لمنح الطالب في دول جزر المحيط الهادئ هذه فرصة تطوير مهاراتها تم تصميم  
وخبراتها في قطاع التبريد وتكييف الهواء والحصول على مؤهالت أسترالية. تدعم الحكومة األسترالية تكلفة الدورة  

البرنامج   تصميم  تم  االستهالكية.  والمواد  المواد  ذلك  في  الهواء بما  وتكييف  التبريد  مجال  في  التدريب  لتوفير 
من   أكثر  إكماله  ذلك    20ويستغرق  في  بما  الكفاءات  من  واسعًا  نطاقًا  الدورة  محتوى  يغطي  كامل.  بدوام  أسبوًعا 

في   المحددة  الكفاءة  إلى  باإلضافة  المهنية  والسالمة  والصحة  الميكانيكي  بالعمل  المتعلقة  العامة  والمهارات  المبادئ 
الهادئ  خد المحيط  جزر  طالب  يكون  أن  يجب  والتجارية.  المنزلية  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  وإصالح  مة 

المحتملون لدورة الشهادة موظفين حاليًا في قطاع التبريد وتكييف الهواء و / أو حاصلين على مؤهالت محلية. يتم  
لتقني المحلية من ذوي خبرة العمل المحدودة أو الذين  تقديم البرنامج أيًضا لخريجي برامج التعليم والتدريب المهني ا

ال يتمتعون بخبرة. يجب على مقدمي الطلبات إكمال تقييمات القراءة والكتابة والحساب وتقييم للمعرفة والمهارات في  
لى مستوى الدخول. ويوفر برنامج المنح الدراسية إمكانية المساعدة المالية لسكان جزر المحيط الهادئ للحصول ع 

 منحة دراسية كاملة أو جزئية. 

 
لمائتين  باراغواي الشهادات  إصدار  تم  الوطنية.  الشهادات  منظمة  قبل  من  معتمدتان  للشهادات  مؤسستان  هناك   :

غرفة   قبل  من  الهواء"  وتكييف  التبريد  أنظمة  في  المستخدمة  التبريد  غازات  "إدارة  معيار  بموجب  فنيين  وعشرة 
الهواء وتكييف  التبريد  )  شركات  والمعايير  للتكنولوجيا  الوطني  المعهد  بيانات  INTNأو  قاعدة  ونشر  إعداد  تم   .)

أي   في  شهادات  على  الحائزين  الفنيين  تحديد  من  النهائيون  المستخدمون  سيتمكن  شهادات.  على  الحائزين  للفنيين 
 منطقة أو بلدية.

 

طاقة والعلوم والتكنولوجيا( هي الهيئة المنفذة  : إن وحدة األوزون الوطنية )وزارة التنمية المستدامة والسانت لوسيا
 المعترف بها لدورة التدريب وإصدار الشهادات وتصدر بطاقات الهوية / الشهادات. 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7 

Annex V 

 

4 

( يتطلب أن يكون فنيو التبريد وتكييف الهواء  SANS 10147: يوجد في جنوب إفريقيا معيار وطني )جنوب إفريقيا
يد مسجلين على أنهم مختصون في مجاالتهم المحددة. يتم تنفيذ البرنامج  المشاركين في خدمة ومناولة غازات التبر 

من قبل لجنة المؤهالت والشهادات في جنوب إفريقيا. يجب أن يتوافق تصميم وتشغيل أنظمة التبريد وتكييف الهواء 
جزء  هو  SANS 10147. إن   EN378(، والذي يشبه في كثير من النواحي SANS 10147مع المعيار الوطني ) 

(. ويجب أن يتوافق تصميم وتشغيل جميع اآلالت والمصانع في البلد مع  OSHمن قانون الصحة والسالمة المهنية )
 متطلبات الصحة والسالمة المهنية.

 

( والمركز الفرنسي  CETIME: هناك مشروع تعاوني بين المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية )تونس
 ( إلنشاء نظام إصدار الشهادات. Cemafroidللخبرة في التبريد )

 
البيئية لعام  زامبيا لقانون اإلدارة  التي تخضع  المواد المستنفدة لألوزون  لوائح مراقبة  الفنيين  2011: تنطبق  ، على 

وتشمل   للرقابة.  الخاضعة  المواد  تستخدم  التي  المؤسسات  وكذلك  الهواء،  وتكييف  التبريد  معدات  يخدمون  الذين 
مقابلة مبادئ توجيهية محددة للفنيين في مناولة المواد المستنفدة لألوزون، تحظر التنفيس والتعديل التحديثي  اللوائح ال

التي   التكنولوجيا  أو  المنتجات  لخدمة  مطلوبة  الشهادة  أن  اللوائح  نفس  وتحدد  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  للمواد 
ن يتعين على الفني مناولة المواد المستنفدة لألوزون، فيجب  تحتوي على مواد مستنفدة لألوزون أو تستخدمها. إذا كا

طلب تصريح من وكالة إدارة البيئة في زامبيا لتوفير شهادة صادرة عن كلية التدريب المهني، التي تخضع إلشراف  
( الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  من  بمساعدة  زامبيا،  جمهورية  إصدGIZحكومة  يتم  الموافقة،  حالة  في  ار  (. 

التبريد   واتحاد  الوطنية  األوزون  وحدة  بين  الوثيق  التعاون  على  المخطط  ويعتمد  التبريد.  غازات  لمناولة  تصريح 
  ( ومؤسسات التدريب المهني.RAAZوتكييف الهواء في زامبيا )
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السادس المرفق    

 

 الخامسة  معلومات اضافية عن بعض المبادرات التى اضطلعت بها بلدان المادة

 وضع البطاقات والحد األدنى لمعايير أداء الطاقة  بشأن

 

 
. وبالرغم من أن عتبات الحد األدنى لمعايير  1996األرجنتين: بدأ برنامج المعايير ووضع البطاقات في عام   1

الطاقة الطائفة   أداء  مع  تتمشى  ألنها  ضعيفة،  زالت  فما  بالتدريج،  تقييدها  االتحاد    A-C4تم  في  الطاقة  لكفاءة 

طوائف   لبطاقات  المساوية  الطاقة  أداء  لمعايير  األدنى  الحد  عتبة  ووضعت  والمبردات   Cاألوروبي.    -للمبردات 

عام    المجمدات منذ    2009منذ  التجميد  الحد2011وألجهزة  عتبات  تقوية  وتم  الطاقة ألجهزة    .  أداء  لمعايير  األدنى 

أعوام   في  بالتدريج  للغرف  والمدمجة  المنفصلة  الهواء  حاليا   2014و   2013و  2011و  2010تكييف  تساوى  وهى 

 كيلو واط.  7لنسق التدفئة للنظم ذات قدرة تبريد تبلغ _˂  Cلنسق التبريد والطائفة   Aبطاقة الطائفة 

 

كفاءة الطاقة وصيانتها وهى قيد موافقة البرلمان. وتمت صياغة معايير  بوتان: وضعت بوتان خطة وطنية ل 2

ووضع البطاقات )بدعم من المصرف األسيوي للتنمية( لبعض المنتجات بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء والمبردات،  

داء الطاقة  وهناك بعض حوافز السوق مثل حوافز الضرائب. ويحتاج تصميم وضع البطاقات والحد األدنى لمعايير أ 

إلى النظر فيها بعناية ألن البرنامج الحالى وضع على أساس معايير كفاءة الطاقة الهندية. وتشمل عناصر كفاءة الطاقة  

الخبراء   لتحديد  االمتثال  على  المساعدة  برنامج  فريق  من  مساعدة  وتطلب  الهواء.  وتكييف  التبريد  على  التدريب  في 

 للمبردات ذات كفاءة طاقة عالية وتخطيط برنامج للوعى الجماهيري.  صم خلقيام بالتدريب. والبدء في مخطط ل

 

استكشاف آلية تتمكن من الجمع بين    .الصين: أقيمت اتصاالت وتنسيق مع واضعى السياسة الوطنية للطاقة 3

 حماية األوزون وكفاءة الطاقة. 

 

المساعدة  طلبت  الجنوب. و  -تعاون الجنوبجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: أقيم تعاون تقني من خالل   4

 من اليونيب لوضع خطة وطنية للتبريد وتدريب التقنيين. 

 

غانا: قبل اعتماد لوائح كفاءة الطاقة وحظر المبردات وأجهزة تكييف الهواء المستعملة، كان متوسط استهالك   5

أساسا من أوروبا.  مستوردة،    أجهزة   السوق  في المائة من  80  واستخدم كيلو واط في السنة،    1  200  المنزلى  المبرد

المواد   تقريبا  التبريد  أجهزة  واستخدمت  الكفاءة  عديمة  أكثرها  هى  السوق  في  شعبية  المبردات  أكثر  وكان 

، تم استبدال أكثر  2009وعام    2005الكلوروفلوروكربونبة. وعقب اعتماد معايير وسياسات لوضع البطاقات بين عام  

جهاز مستورد    34  000مبرد مستعمل وعديم الكفاءة بأجهزة جديدة وأكثر كفاءة، وتم مصادرة أكثر من    10  000من  

من   GWh 400كياوجرام من الكلوروفلوروكربون وتم ادخار    1  500بشكل غير قانونى وتم تدميرها، وتم استرداد  

اعتمدت غانا معايير ولوائح لوضع البطاقات  و  32الكهرباء. وتحققت كل هذه الفوائد بدون مقابل في أسعار المبردات. 

طبقا للجدول أدناه. ونظرا لمنتجاتها الممتازة وكفاءة الطاقة العالية،    2005ألجهزة تكييف الهواء دون مسالك في عام  

المملوكة فدراليا، على عقد وزارة حماية    Deutsche GIZ GmbHباالشتراك مع شركة    Mideaحصلت شركة  

وحدات    410في سوق غانا )تم بيع    R-290أول شركة مرخص لها تصدير وبيع منتجات تعمل بـ    البيئة، واصبحت

 (. 2018في عام 

  

 
 في لجنة الطاقة في غانا.  ، مدير كفاءة الطاقة وتغير المناخKofi Agyarkoطبقا للسيد    32
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 تصنيف كفاءة الطاقة القائم على النجوم لمكيفات الهواء دون مسالك   
 (* EERمعدل كفاءة الطاقة ) النجوم 

نجوم  5  4.00 < EER 

نجوم  4  4.00 > EER > 3.75 

نجوم  3  3.75  EER > 3.45 

 EER > 3.15 < 3.45 نجمتان

 EER > 2.80 < 3.15 نجمة واحدة 

  ( في شروط تصنيف.Watt/Wattقدرة التبريد لمدخالت فاعلية القوة )  عدل مجموعم EER* يعنى 

 

 

 .2018الهند: بدأت خطة عمل التبريد في أكتوبر/تشرين األول  6

 

أغسطس/آب   7 في  لوضع  2016إندونيسيا:  لوائح  إندونيسيا  في  المعدنية  والموارد  الطاقة  وزارة  اعتمدت   ،

ومتطلبات   يبدأ  البطاقات  الهواء،  تكييف  ألجهزة  وبالنسبة  المنزلى.  الهواء  لتكييف  الطاقة  أداء  لمعايير  األدنى  الحد 

( األدنى  حدها  واحدة،  نجمة  من  النجوم  إلى  W/W 2.5تصنيف  ) ن   4(  أدنى  بحد  اختبار  W/W 3.0جوم  ونفذ   .)

،  2017الهواء من قبل وكالة معتمدة وتم تحديث الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة كل سنتين. ومع ذلك، في عام  مكيفات

  4في المائة من أجهزة تكييف الهواء في السوق كان تصنيفها    70بينت نتائج اختبار مقاييس أداء الطاقة أن أكثر من  

خط أساس منخفض جدا لمستوى الحد األدنى ألداء الطاقة. ونتيجة لذلك، تم    قامت بتثبيتمما يعنى أن اللوائح  نجوم،  

غير   المنفصلة  الهواء  تكييف  وحدات  أكثر  إزالة  المحدثة  اللوائح  وتشترط  الطاقة.  أداء  لمعايير  األدنى  الحد  تحديث 

ا أداء  لمعايير  األدنى  الحد  مستوى  زيادة  بواسطة  بدايةلطاقة.  الكفية  وحدات    وجب،  2018أغسطس/آب    ومع  على 

، تم تقوية الحد األدنى لمعايير  2020  (. وفي أغسطس/آبW/W 2.64تكييف الهواء المنفصلة تحقيق حد أدنى يبلغ )

الطاقة ) إندونيسيا  W/W 2.92أداء  تعد  السوق،  إلى تحول في  أساس واقعى يؤدى  وإذ أدركت أهمية وضع خط   .)

استعراضا بخفض    اآلن  كامل  التزام  تحقيق  إلى  تهدف  المنزلية  الهواء  لمكيفات  الطاقة  أداء  لمعايير  األدنى  للحد 

 . 2030في المائة بحلول عام  17اإلنبعاثات بنسبة 

 

مع  8 الطاقة  كفاءة  بشأن  ومشاورات  محادثات  لألوزون  الوطنية  الوحدة  بدأت  االسالمية:  إيران  جمهورية 

ببروتوكول   المتعلقة  المقررات  تنفيذ  توجيه  )لجنة  لألوزون  الوطنية  اللجنة  من  جزء  ستكون  التى  الطاقة  وزارة 

في والمعايير  للبطاقات  الطاقة  لكفاءة  للترويج  حاجة  وهناك  والمبانى    مونتريال(.  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات 

والوعى البيئي    العام   لطاقة في قطاع المبانى؛ البدء في زيادة الوعىل   الحسابية  لمراجعةل والصناعات؛ وضع نموذج  

بشأن كفاءة الطاقة والصالت بين األوزون والمناخ في قطاعات مختلفة؛ الترويج لتكنولوجيات عينية، مثل، المبردات  

 لمجففة.البخرية ا 

 

عام   9 في  الهواء  وتكييف  للتبريد  الطاقة  أداء  لمعايير  األدنى  الحد  مرة  ألول  كينيا  استخدمت  ،  2016كينيا:  

ولكن الصناعة دعت في الحال إلى إجراء تنقيح لها. وتم دعم عملية التنقيح من خالل حلقة عمل تقنية وتقييم السوق  

ية التنقيح. وبدأ تنفيذ الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة للتبريد وتكييف  وتحليل السياسة وواصلت دعم السياسة طوال عمل

إبريل/نيسان   تنقيحها في  تم  التى  للمنتجات بنسبة  2019الهواء  المطلوبة  الكفاءة  التنقيح من مستويات  في    11. وزاد 

سوق التبريد وتكييف  . وبسبب أن  2018في المائة من النماذج الموجودة في السوق في عام    73المائة وقضي على  

جديد.   معيار  لتلبية  الطاقة  في  كفاءة  أكثر  منتجات  إلى  الموزعون  لجأ  التصدير،  على  بالكامل  قائم  كينيا  في  الهواء 

نموذجا في    63، ستة أشهر فقط منذ بدء التنفيذ، سجلت وكالة المقاييس الوطنية  2019وبحلول أكتوبر/تشرين األول  

لمعايير أداء الطاقة المنقحة. وبينما زاد الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة المنقحة زيادة    سوق كينيا قد لبت الحد األدنى

إلى وحدات ذات كفاءة   المستوردون واتجهوا  كينيا، استجاب  الهواء في  الكفاءة ألجهزة تكييف  كبيرة في خط أساس 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/7 

Annex VI 

 

3 

 

المتوقع بسبب أن المنتجات ذات بلدان    عالية بسهولة. وهذا االنتقال كان أسهل من  الطاقة كانت متاحة في  كفاءة في 

  33المصدر مثل الصين، وكينيا هى أكبر مصدر ألجهزة التبريد ونكييف الهواء. 

 

نماذج   10 لوضع  حاجة  وهناك  الهواء.  وتكييف  التبريد  قطاع  في  للنساء  القدرات/التدريب  بناء  توفر  ملديف: 

معايير   وضع/اقتراح  للطاقة.  الحسابية  الهواء. للمراجعة  وتكييف  التبريد  معدات  من  الحكومية  للمشتروات  خضراء 

المستنفدة   المواد  وإزالة  الطاقة  لكفاءة  للترويج  األخضر  المناخ  وصندوق  العالمية  البيئة  مرفق  إلى  مقترحات  تقديم 

 لألوزون.

 

ية والمراجعة الحسابية  العال  الطاقةمنغوليا: اعتمد البلد قانون صيانة الطاقة تبعه ست لوائح )بشأن مستهلكى   11

للطاقة  الحسابية  المراجعة  المعتمدة وشركات  الطاقة  المعينين وشركات خدمة  البطاقاتت والمستهلكين  للطاقة ووضع 

وسياسات الحوافز(. وأول الئحة يجرى وضعها حاليا هى عن وضع بطاقات الطاقة على األجهزة والمبانى. وسوف  

إجبار الطاقة  كفاءة  بطاقات  وضع  التجميد  يكون  أجهزة  ذلك  في  بما  عالية  لطاقة  المستهلكة  للمنتجات  والمبردات  يا 

برنامج عمل  إعداد  وسيقترح  أخرى.  لمنتجات  وستكون طوعية  مستوردة.  المنتجات  ومعظم  الكهربائية.  والسخانات 

تماد تكنولوجيا  وطنى للتبريد وكذلك تقييم قطاع السلسلة الباردة في البلد. وسيجرى السعى للحصول على تمويل الع

مشروعات   في  اليونيب  مع  البلد  يتعاون  وسوف  الباردة.  السلسلة  قطاع  في  منخفضة  عالمى  احترار  احتمالية  ذات 

RDL . 

 

نيبال: يرخص للوحدة الوطنية لألوزون أن تعمل في مجال معايير كفاءة الطاقة وتضطلع بأنشطة الحد األدنى   12

وتك التبريد  لقطاع  الطاقة  أداء  مالئمة.  لمعايير  وسياسة  لوائح  لوضع  الطاقة  وزارة  مع  تتعاون  وسوف  الهواء  ييف 

ولوائح   سياسة  لوضع  االستراتيجية  هذه  تستخدم  وسوف  الطاقة  كفاءة  بشأن  وطنية  استراتيجية  ورقة  نيبال  وضعت 

كفاء والمناخ وذات  لتكنولوجيات صديقة لألوزون  للترويج  استراتيجية/خطة عمل  ة في وطنية. وهناك حاجة لوضع 

الطاقة. وهناك حاجة أيضا لزيادة الوعى في ما بين جميع األطراف الفاعلة ذات العالقة بشأن األوزون وتكنولوجيات  

 صديقة لألوزون والمناخ وذات كفاءة في الطاقة. 

 

لنيجيريا   13 المعايير  قبل منظمة  الطاقة من  البرنامج بنيجيريا: اعتمد وضع بطاقات على استهالك  التعاون مع 

. وقد مول المشروع من االتحاد األوروبى  2017لنيجيري لدعم الطاقة لمكيفات الهواء والمبردات في أغسطس/آب  ا

وحكومة ألمانيا. وتحدد البطاقات تصنيف طاقة األجهزة بنجمة واحدة لألقل كفاءة وخمسة نجوم لألجهزة األكثر كفاءة.  

جيريا، لن يسمح لمكيف هواء يكون تصنيفة أقل من نجمة واحدة  ومع االتساق بالحد األدنى لمعايير أداء الطاقة في ني

شهرا بعد اطالق برنامج وضع البطاقات. وكان    18الدخول إلى السوق النيجيري. وكان من المخطط بدء اإلنفاذ بمدة  

بالك وتمتثل  كفاءة  أكثر  وحدات  باستيراد  للمستوردين  يسمح  بينما  القديمة  المخزونات  باستهالك  للسماح  امل هذا 

 34لمتطلبات المعايير ووضع البطاقات، ستة أشهر بعد اطالق البرنامج.

 

، بما في التبريد وتكييف الهواءباكستان: إن البلد في مرحلة تصميم معايير وبرنامج وضع البطاقات لقطاع   14

التقليدية.   كييف الهواءالتبريد وتذلك مستوى كفاءة سوائل التبريد ومستوى الكفاءة القائم على الدوار العكسي ومعدات  

.  التبريد وتكييف الهواءمدخالت للوكالة الوطنية لصيانة الطاقة من أجل كفاءة طاقة    لوحدة الوطنية لألوزونوتوفر ا

بالوكالة   العالقة  ذات  والتحديثات  باكستان  في  للتبريد  عمل  خطة  بشأن  وطنى  استشاري  حوار  لعقد  خطط:  وهناك 

ة؛ االضطالع بنطاق عمل تقييم السوق ألجهزة التبريد؛ البدء في حوار لتكامل شراء الوطنية للطاقة وسياسة الصيان 

 
33    -reducing-while-baseline-efficiency-increase-standards-ac-new-https://www.clasp.ngo/updates/2019/kenyas

refrigerants-harmful 
34   label#-efficiency-energy-launches-http://www.son.gov.ng/nigeria 

 

https://www.clasp.ngo/updates/2019/kenyas-new-ac-standards-increase-efficiency-baseline-while-reducing-harmful-refrigerants
https://www.clasp.ngo/updates/2019/kenyas-new-ac-standards-increase-efficiency-baseline-while-reducing-harmful-refrigerants
http://www.son.gov.ng/nigeria-launches-energy-efficiency-label
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الهواء معدات   وتكييف  ا  التبريد  تعاون  إنشاء  الحكومية؛  للمبانى  األخضر  البرنامج  لألوزونفي  الوطنية  مع   لوحدة 

 . ريد وتكييف الهواءالتببشأن تقاسم البيانات المتعلقة بواردات معدات    لوكالة الوطنية لصيانة الطاقةا

 

ساموا: إن البلد هو األول في استخدام قاعدة بيانات المحيط الهادى لألجهزة لتنفيذ برنامج تسجيل المنتجات   15

بموجب معايير وضع البطاقات لألجهزة في المحيط الهادى. وكان هذا النظام مفيدا جدا للبلد للحصول على معلومات  

للوائح  ألجهزة مختلف  كفاءة الطاقةبشأن   الممتثل    الحد األدنى لمعايير أداء الطاقة ة، بحيث يمكن تسهيل دخول المنتج 

 إلى السوق. 

 

، مبدئيا مع المشروع  2007منذ عام    تكييف الهواءالمملكة العربية السعودية: تم تناول كفاءة الطاقة في نظم   16

الطاقة بواسطة المعايير السعودية، لمنظمة ع المنزلية. وفي عام االختيارى لوضع بطاقات  لم القياس والنوعية للنظم 

ليكون هيئة تنسيق ناظمة لجميع مبادرات تحسين كفاءة الطاقة. استخدم    كفاءة الطاقة، تشكل مركز  2011 السعودى 

لتعاون الصناعة    نتيجة  2012  في عام  SASO 2663لنظم تكييف الهواء المنزلى    حد أدنى لمعايير أداء الطاقةأول  

طالبا   السعودى  الطاقة  كفاءة  مركز  قيادة  بموجب  الحكومية  الهيئات  الطاقة  مع  أداء  لمعايير  أدنى   EER 9.5حد 

(Btu/h/W = 2.8 W/W)       في وضع المنزلية  في    EER (Btu/h/W = 2.0 W/W) 6.84  و  T1لألجهزة 

أوضاع    T3وضع   زاد    .ISO 5151حسب  عامين،  لمعوبعد  األدنى  الطاقةالحد  أداء   EER 11.5إلى    ايير 

(Btu/h/W = 3.37 W/W)    عند وضعT1    8.28و EER (Btu/h/W = 2.43 W/W)    عند وضعT3   مع

بلغ   واليوم،  الهيدروفلوروكربون.  تبريد  إلى سوائل  الزامى  الطاقةانتقال  أداء  لمعايير  األدنى  المنزلية    الحد  لألجهزة 

11.8 EER (Btu/h/W = 3.46 W/W)    وضعT1  8.3  و EER (Btu/h/W = 2.4 W/W)  3  عند وضع    ،

لوائح   الطاقةوتغطى  أداء  لمعايير  األدنى  تنفيذ صارم، وجميعها   الحد  المملكة مع  في  المباعة  المنتجات  أنواع  جميع 

 35.الهيدروفلوروكربونبتكنولوجيا 

 

للجمهور  17 الوعى  برامج  بدعم  القيام  ويجرى  للمبردات.  الطاقة  كفاءة  معايير  استعراض  يتعين  النكا:  سرى 

ذات احتمالية احترار    التبريد وتكييف الهواءالعام بشأن كفاءة الطاقة. ومن المخطط وضع آليات للسوق تروج لمعدات  

 عالمى منخفضة وكفاءة في الطاقة.

 

 

 ________ 
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