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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع السادس والسبعون

 2016مايو/أيار  13 - 9مونتريال، 
 
 

 بنما مقترح مشروع:
 

 
 تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،   •
  الشريحة األولى)

 يوئنديبي
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بنما    
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  يوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 19.22  2014السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2015 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

 مكافحة  الرغاوي  األيروسوالت  المادة الكيميائية
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.03    0.03      123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.00    0.00      124- الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141- الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت المستوردة الموجود 

  سابقة الخلط

 16.27       16.27 

 0.00    0.00      ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 17.49    17.49      22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 27.28  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 24.80  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 22.50  المتبقي: 4.78  الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع  2020  2019  2018  2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(

 11.95 2.45 0 2.25 0 7.25  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  يوئنديبي

 956.367 228,895 0 189,345 0 538,127  التمويل (دوالر أمريكي)

 
  المجموع  2020  2019  2018  2017 2016  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 16.11 22.30 22.30 22.30 22.30  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
 16.11 22.30 22.30 22.30 22.30  األوزون)

 غير متاح

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  يوئنديبي حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 723,654 72,754 0 385,800 0 265,100  تكاليف المشروع
 50,656 5,093 0 27,006 0 18,557  تكاليف الدعم

 723,654 72,754 0 385,800 0 265,100  (دوالر أمريكي)مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 50,656 5,093 0 27,006 0 18,557  مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

 774,310 77,847 0 412,806 0 283,657  مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

  

 )2015األولى () طلب تمويل الشريحة سابعا(

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 18,557 265,100 يوئنديبي

 

  ) كما ھو مشار إليه أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  التمويل المطلوب:

  النظر بصورة فردية  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

  

حكومة بنما، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، إلى بالنيابة عن  -1
االجتماع السادس والسبعين المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكاليف قدرھا 

دوالرا أمريكيا ليوئنديبي، كما قدمت أصال.  50 730دوالرات أمريكية، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  724 708
طن من قدرات  7.38وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة 

استنفاد األوزون من ھذه المواد ومساعدة بنما في تحقيق ھدف االمتثال المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال 
  .2020في المائة بحلول عام  35متمثل في تخفيض نسبته ال

وتبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  -2
 دوالرا أمريكيا ليوئنديبي، كما قدمت أصال. 18 557دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  265 100

 يذ المرحلة األولىحالة تنف

في االجتماع  1تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنما -3
طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  4.78دوالرا أمريكيا إلزالة  335 545الخامس والستين بمبلغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون  2.48خدمة التبريد وتكييف الھواء ( الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع
ب). 141- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.30و 22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.48لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ھا لفي المائة من خط أساس 10والتزمت حكومة بنما بتحقيق تخفيض نسبته 
 .2015طن من قدرات استنفاد األوزون) في عام 

 لمواد المستنفدة لألوزون لاإلطار التنظيمي و اتسياسال

وضعت حكومة بنما، من خالل وزارة الصحة، إطارا قانونيا شامال للرقابة على المواد المستنفدة لألوزون،  -4
خيص والحصص للواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومبادئ اترصدار اليشتمل على نظام عامل إل

غازات تبريد غير مستنفدة لألوزون ومنخفضة إمكانية االحترار العالمي في تصميم نظم تكييف الھواء  لتطبيقتوجيھية 
تديره الجمعية البنمية للمھندسين والمعماريين؛ وحظرا على تركيبات  ينلتقنيلشھادات الالجديدة؛ ونظاما وطنيا إلصدار 

يناير/كانون الثاني  1، دخل حيز التنفيذ في 22-تكييف الھواء الجديدة القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونأجھزة 
2016. 

زيع حصص المواد في بنما، بما في ذلك توعلى الصعيد الوطني وزارة الصحة على المواد الكيميائية  وتشرف -5
وزارة التابعة ل حدة األوزون الوطنيةوالھيدروكلوروفلوروكربونية السنوية على المستوردين المرخصين. وتتولى 

الصحة المسؤولية عن تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وتعمل بالتعاون مع مصلحة الجمارك الوطنية على 
وزون. وتشتمل المؤسسات الرئيسية األخرى المشاركة في تنفيذ بروتوكول مونتريال رقابة استھالك المواد المستنفدة لأل

 الخارجية.وفي بنما على وزارات البيئة، واالقتصاد والمالية، والتجارة، والتعليم، 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى

 فيما يلي لمحة عامة عن النتائج التي تحققت حتى اآلن: -6

: وضع نظام إصدار التراخيص والحصص للمواد دوالر أمريكي) 70 000القانوني ( تنقيح اإلطار  (أ)
حظر على إنتاج  وفُرضالھيدروكلوروفلوروكربونية ويجري تقييمه كل عام، 

ب النقي أو استيراده أو تصديره أو استخدامه أو انبعاثاته الداخلية 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
من موظفي الجمارك؛  260تم تدريب ما يقرب من و. 2014الثاني يناير/كانون  1حيز التنفيذ في 

                                                 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/45.  
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 وتوفير جھازين من أجھزة الكشف عن غازات التبريد لمختبر الجمارك؛

: تم تدريب ثالثين مدربا من المعھد دوالرا أمريكيا) 87 645برنامج التدريب في مجال التبريد (  (ب)
ضل ممارسات الخدمة، واسترداد وإعادة التدوير من التقنيين على أف 400الوطني للتنمية البشرية و

 منخفضةغازات التبريد، وتحويل الوحدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى بدائل 
من التقنيين على شھادات من خالل الجمعية البنمية  106عالمي. وحصل الحترار االإمكانية 

ات للتقنيين المدربين. ووزعت مجموعات أدوات خدمة للمھندسين والمعماريين، وأنشئت قاعدة بيان
على عشرة مراكز تدريب وأدرجت ممارسات خدمة التبريد الجيدة في مناھج التدريب للمعھد الوطني 

 للتنمية البشرية؛

دوالر  93 900ب المستخدم لتنظيف الدوائر أثناء الخدمة (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  (ج)
مجموعات غسل بالتدفق قائمة على النيتروجين التبريد معنية بحلقة عمل  80ى : قدمت إلأمريكي)

 ؛بالتدفق ب للغسل141- بدائل الھيدروكلوروفلوروكربونتدريب على قدم و

: تم استعراض وظيفة شبكة دوالر أمريكي) 35 000برامج استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد (  (د)
، ونتيجة لذلك، سيتم تزويد حلقات العمل المھتمة بمعدات استرداد االسترداد وإعادة التدوير القائمة

 وإعادة تدوير إضافية؛

: استكمل جرد وطني لوحدات تكييف الھواء دوالر أمريكي) 10 000مساعدة المستخدمين النھائيين (  )ھ(
وحدة  في المستشفيات العامة وتم تركيب الموجودةعلى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةالقائم

 ات التبريد الھيدروكربونية؛زتكييف ھواء في مبنى وزارة الصحة للعمل بغا

: تم تحديث اللوائح التقنية المتعلقة بتكييف الھواء؛ دوالر أمريكي) 39 000برنامج التنفيذ والرصد (  (و)
رصد وتم إعداد تقريرين من تقارير التحقق من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم 

 أنشطة المشروع وإدخال بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنھا دوريا.

وسيستمر تنفيذ أنشطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء الموافق عليھا في إطار المرحلة األولى حتى  -7
الرا أمريكيا من دو 304 477تم صرف كان قد ، 2016مارس/آذار  وحسب الوضع في. 2016ديسمبر/كانون األول 

دوالرا  31 068دوالرا أمريكيا. وسيتم صرف المبلغ المتبقي وقدره  335 545مجموع األموال الموافق عليھا والبالغة 
 .2016أمريكيا خالل عام 

 االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل في بنما

بونية المرتبطة بالمرحلة طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكر 4.78بعد خصم  -8
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن االستھالك المتبقي من المواد 

 .1طن من قدرات استنفاد األوزون، كما ھو مبين في الجدول  15.12الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل للتمويل قدره 

  د الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل للتمويل في بنمالمحة عامة عن استھالك الموا - 1الجدول 

 نقطة البداية المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
التخفيض في 
 المرحلة األولى

 االستھالك المتبقي
التخفيض في 
 المرحلة الثانية

 االستھالك المتبقي

           ةمتري أطنان
 236.73 122.54 359.27 45.09 404.36 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.50 - 2.50 - 2.50 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.45 - 0.45 - 0.45 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 - - - 20.90 20.90 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.77 - 2.77 - 2.77 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 *(البوليوالت)
22.72 - 22.72 - 22.72 

 265.17 122.54 387.71 65.99 453.70 ةالمتري باألطنانالمجموع 
 قدرات استنفاد األوزون أطنان
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 نقطة البداية المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
التخفيض في 
 المرحلة األولى

 االستھالك المتبقي
التخفيض في 
 المرحلة الثانية

 االستھالك المتبقي

 13.57 6.19 19.76 2.48 22.24 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.05 - 0.05 - 0.05 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01 - 0.01 - 0.01 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 - - - 2.30 2.30 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.18 - 0.18 - 0.18 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 *(البوليوالت)
2.50 - 2.50 1.19 1.31 

أطنان قدرات استنفاد بمجموع ال
 األوزون

27.28 4.78 22.50 7.38 15.12 

 ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.141-الھيدروكلوروفلوروكربون(*) 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستواصل حكومة بنما تنفيذ  -9
طن من قدرات  6.19قطاع خدمة التبريد التي بدأت خالل المرحلة األولى، واإلزالة المرتبطة بھا قدرھا األنشطة في 

في المائة من خط األساس) وسوف تنفذ خطة لقطاع الرغاوي  25( 22-استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
ب الموجود في البوليوالت 141-ربونطن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروك 1.19إلزالة 

 .2020المستوردة سابقة الخلط، بحلول عام 

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  19.22أبلغت حكومة بنما عن استھالك قدره  -10
طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  17.52ي يبلغ واستھالك تقدير 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 .2، كما ھو مبين في الجدول 2015

 عام وأرقام، 2014-2011للفترة  7استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنما (بيانات المادة  -2الجدول 
  )يةتقدير 2015

 خط األساس *2015 2014 2013 2012 2011 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
    أطنان مترية

 404.36 317.96 348.60 350.76 474.48 381.14 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.50 1.41 0.74 2.42 0.00 2.93 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.45 0.00 0.09 0.10 0.10 0.98 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20.90 0.00 0.00 18.41 60.65 25.50 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.77 0.00 0.52 0.05 0.06 0.59 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 430.67 319.37 349.95 371.74 535.29 411.14)باألطنان المتريةالمجموع الفرعي (
 **22.72 147.88 71.15 66.43 35.85 18.09 *في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 453.39 467.25 421.26 438.17 571.14 429.23 )باألطنان المتريةالمجموع (

     أطنان قدرات استنفاد األوزون

 22.24 17.49 19.18 19.30 26.10 20.96 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.05 0.03 0.01 0.05 0.00 0.06 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.30 0.00 0.00 2.02 6.67 2.81 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.18 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 ب- 142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 24.80 17.52 19.22 21.37 32.77  23.89قدرات استنفاد األوزون)بأطنان المجموع الفرعي (

 **2.50 16.27 7.83 7.31 3.94 1.99 *في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 27.30 33.79 27.05 28.68 36.71 25.88 قدرات استنفاد األوزون) بأطنانالمجموع (

 * تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
 .2009- 2007 الفترة استھالك** متوسط 

في المائة من  99.7في قطاع خدمة التبريد  22-استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون شكل، 2014وفي عام  -11
 ب141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-الزيادة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وترجعاالستھالك.  مجموع

 وترجع. 2013نظام الحصص في عام  ذلبدء تنفيبعض المستوردين نظرا ات زيادة في مخزونإلى  2012في عام النقي 
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استھالك ة زياد إلى سابقة الخلطالبوليوالت  الموجود فيب 141- الزيادة في واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
 التي أنشئت بعد الموعد النھائي.ة غير المؤھل رغاوي البوليوريتان مؤسسات

 رغاوي البوليوريتانتصنيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 

لعدد ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط حصرا 141-تستخدم بنما الھيدروكلوروفلوروكربون -12
إمكانية االحترار العالمي مناسبة منخفضة تكن ھناك بدائل  وبما أنه لمصغيرة الحجم.  الرغاوي الجاسئةتطبيقات  من

على  اتفق، 63/15و 61/47مع المقررين  بما يتماشىفي ھذه المؤسسات، ب 141-الستبدال الھيدروكلوروفلوروكربون
في مرحلة  ب141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.50زالة استخدام إلمشروع  تقديم

 الحقة.

يقات البناء متقطعة لتطباأللواح المتصلة والالرئيسية في بنما ھي  الجاسئة نوتطبيقات رغاوي البوليوريتا -13
رغاوي سوق حجم عدة مؤسسات صناعية جديدة في السنوات الثالث األخيرة بسبب زيادة في  وأنشئتوالتبريد. 
تم تحديدھا في المرحلة األولى أغلقت مرافقھا (أي  في حين أن المؤسسات الصناعية األخرى التي، الجاسئة نالبوليوريتا
وأكوسترم) بنسبة (ھوري وفي الوقت الحالي، تستأثر مؤسستان جديدتان ). وإكويبمنت كونتينر سوليوشنز بالستيفورم

المؤسسات من  ونالمتبقيو الرغاوي منتج؛ وب141- في المائة من مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 82
لتجارة الحرة امنطقة سينثيزيا ( على موردي النظم:كبيرا من الناحية التقنية  وتعتمد اعتماداالصغيرة والمتوسطة الحجم 

تقديرا لتوزيع  3يعرض الجدول . و(كولومبيا)، والصينواسبومالتكس  المكسيك)،في بنما)، وكويميكا بومكس (
 ب في قطاع الرغاوي.141- واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المؤسسات

ب الموجود في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربون التي تستھلك البوليوريتان مؤسسات رغاوي -3الجدول 
  المستوردة سابقة الخلط

 التطبيقات السنة المؤسسة
  متوسط 

2007-2009  
 (طن متري)

  متوسط 
2013-2014  

 (طن متري)

 المحددة خالل المرحلة األولى اتالمؤسس
 - 12.50 رغاوي الرش والسد 2007قبل  بالستيفورم
 - 1.34 رغاوي الرش 2007قبل  كونتينر سوليوشنز إكويبمنت

 2001 فايبروبنتوراس س. أ.
موزع نظم البوليوريتان للمؤسسات الصغيرة جدا 

 (الرش، واأللواح المتقطعة)
0.43 1.85 

 1.59 4.44 الشاحنات المبردة 1983 كانغاس تراك س. أ.

 1.37 0.43 رغاوي الرش 1997 أوتو سيرفيسيو ف. ي. ت.

 1.23 0.90 النقل المبرد 1998 كاروسيرياس أ س. ت.

 1998 ديسور س. أ.
موزع نظم البوليوريتان للمؤسسات الصغيرة جدا 

 (الرش، واأللواح المتقطعة)
2.72 

3.73  

  0.54  التبريد التجاري 1980 ريفريجيراسيون س. أ.
 0.46 عزل األنابيب 2007 ريفاتيرميك س. أ.
 0.22 أللواح المتقطعةتبريد النقل وا 2002 إندوسترايس تونون
 11.00 22.76 المجموع الفرعي

 المؤسسات المنشأة جديدا
 49.20 - األلواح المتصلة 2012 ھوري بنما س. أ.
 5.13 -  رغاوي الرش 2012 أكوسترم بنما س. أ
 0.47 - األلواح المتقطعة 2013 كزارتو فريو س. أ.

 0.31 -  الرش رغاوي 2010 إيكو إير س. أ.

 2012 ميتال إندوستري باناكول س. أ.
، والتبريد التجاري وتبريد النقل، عزل األنابيب

 غاوي الرشور
- 0.29 

 55.40 - المجموع الفرعي
 66.39 22.76 المجموع
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الحرة التجارة في منطقة  تالبوليوال ينتج تركيبات امصنع ةسبانيسينثيزيا اإلمجموعة  ، أنشأت2011وفي عام  -14
 يتعتبر أراضالتي الحرة (التجارة نظرا لطبيعة منطقة و. باإلمدادات لتزويد مختلف بلدان أمريكا الالتينية بكولون

 وبموجب. هاستھالك البلد أو امتثالعلى ال يؤثر لمجموعة سينثيزيا أجنبية)، ترى حكومة بنما أن النشاط الصناعي 
 الجمارك قبل إدخالھا في بنما. مجموعة سينثيزيا من خاللت منتجاتمر اإلطار القانوني الحالي، يجب أن 

 قطاع خدمة التبريد

المستھلك في بنما لخدمة نظم  22-ن في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربونيثمانية وخمستخصص نسبة  -15
ة مناطق، من عدفي  الخدمةعمليات من تألف الذي يفي المائة)،  23"قطاع الخدمة" ( ايليھوتكييف الھواء التجارية، 

 .4الحرة وموانئ الحاويات، كما ھو مبين في الجدول التجارة منطقة و قناة بنما بينھا

  (طن متري) 2014توزيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد في عام  - 4الجدول 
- الھيدروكلوروفلوروكربون 22- الھيدروكلوروفلوروكربون القطاع

123 
 النسبة المئوية المجموع

 8 28 0 28 تكييف الھواء المنزلي
 58 204 0.7 203 انالتجاري التبريد وتكييف الھواء

 11 37 0 37 انالتبريد وتكييف الھواء الصناعي
 23 81 0 81 قطاع الخدمة
 100 350 0.7 349 المجموع

  

جزء من كلتنظيف دوائر التبريد  المستخدمب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون وفي حين أنه تمت إزالة -16
حاليا لھذا الغرض، نظرا أ يُستخدمان 134-الھيدروفلوروكربون و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون فإنالمرحلة األولى، 

بشكل ن ھي: الصرف والتقني التي أشار إليھاالممارسات السيئة األكثر شيوعا ومن لنيتروجين. لللتكاليف العالية جدا 
 15 عنھما أفاد اللذين، ونقص التدريب، بغازات التبريدتنظيف اليليه وفي المائة من التقنيين،  30 عنه أفادالذي خاطئ، 

 في المائة من التقنيين.

 مكافحة الحرائق

حتوي على تي ت، الھالوترونالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي بمحملة الحريق الوحيدة الطفاية إن  -17
 ئة فقط من إجمالي الواردات.اواحد في المإال مثل ال ت، و123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة

المواد خطة إدارة إزالة شاملة للمرحلة الثانية من الستراتيجية االإعداد أخذت عملية  -18
عالية من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستويات ال الھيدروكلوروفلوروكربونية بعين االعتبار

 ؛ وقضاياعالمي لجميع االستخداماتالحترار االالبدائل منخفضة إمكانية توافر محدودية ووالتجارة؛  ةقطاعي الخدم
 بريد وتكييف الھواءالزيادة المطردة في استخدام معدات قطاع خدمة التو ؛المناختغير استخدام الطاقة وفي كفاءة ال

الظواھر المناخية في المنطقة، مثل ظاھرة النينيو، التي تزيد درجات القائمة على المواد الھيدروفلوروكربونية؛ و
 الحرارة المحيطة.

في المائة  35 نسبتهألنشطة التي سيتم تنفيذھا في المرحلة الثانية لتحقيق تخفيض وترد أدناه لمحة عامة عن ا -19
 .2020واد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام في استھالك الم

 تھاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزاللرقابة تعزيز القدرات الوطنية 

 سيتم تنفيذ األنشطة التالية لتعزيز القدرات الوطنية في بنما: -20

على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  للرقابةتعزيز السياسات واإلطار القانوني   (أ)
والحصص تراخيص ال لنظام إصدار: بما في ذلك تحديثات دوالر أمريكي) 33 000(
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 ؛أمريكا الوسطىالموحد في واعتماد قانون الجمارك لالستيراد/التصدير 

جمارك  موظف 200: سيتم تدريب دوالر أمريكي) 61 600الوطنية ( ھيئة الجماركتدريب وتعزيز   (ب)
وسيتم  ؛الموادتلك  والمعدات القائمة علىالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجال رقابة إضافي في 

 الرقابة علىقضايا  يتم إدراجغازات التبريد، وس جھازين من أجھزة الكشف عن الجمارك ھيئةتسليم 
الجمارك في  ھادات في مجالشلجامعات التي تقدم الدراسية لمناھج الالمواد المستنفدة لألوزون في 

 ؛2018أوائل 

أربع حمالت توعية سيتم تنظيم : دوالر أمريكي) 49 500أصحاب المصلحة الرئيسيين (رفع وعي   (ج)
المواد القائمة على  لمستخدمين النھائيين لمعدات خدمة التبريد وتكييف الھواءموجھة ل

مواد التوعية في ؛ وستوزع الحكوميةالھيدروكلوروفلوروكربونية وصناع القرار في المؤسسات 
 معدات خدمة التبريد وتكييف الھواء مواقع البيع.مواقع بيع 

 الجاسئةفي تصنيع رغاوي البوليوريتان  المستخدم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 

طن من قدرات استنفاد األوزون) من  1.19طن متري ( 10.78استكمال إزالة سيتم  -21
ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط من خالل مشروع جماعي يشمل 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الرش. وسيشمل األلواح وتطبيقات التبريد التجاري، ووالنقل المبرد، مجال الصغيرة والمتوسطة المؤھلة في  المؤسسات
 97 761دوالر أمريكي)، وتكاليف تشغيل إضافية ( 26 500( ھاواختبار وتجربتھا، تطوير تركيبات داخلياالمشروع 

 بديلة.التكنولوجيا زيوت الوقود الثقيلة بوصفھا ال تم اختيارودوالرا أمريكيا). 

 1قبل  الستكمالهفصاعدا  2018 عام من، سيتم تنفيذ المشروع لزيوت الوقود الثقيلةتوافر الحالي البناء على و -22
رغاوي السوق في ب 141-حظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون يوضع، عندما 2020يناير/كانون الثاني 

 .ةالوطني

دوالرا أمريكيا من  118 171يُطلب مبلغ دوالرا أمريكيا، و 124 261مشروع مجموع تكاليف البلغ يو -23
المشروع في  لتكاليفدوالر أمريكي/كغ. ويرد موجز  10.96 لغ جدوى التكاليفوتبالصندوق المتعدد األطراف، 

 .5الجدول 

 البوليوريتان (دوالر أمريكي)تحويل قطاع رغاوي  مجموع تكاليف - 5الجدول 

 طن متري** التطبيقات المؤسسة
طن من قدرات 
استنفاد األوزون

التكاليف 
الرأسمالية 
 اإلضافية

تكاليف التشغيل 
 اإلضافية

مجموع التكاليف

3.990.445,30036,22241,522 اوي الرشاأللواح ورغ فايبروبنتوراس س. أ.*
3.110.345,30028,16433,464 اوي الرشاأللواح ورغ ديسور س. أ.*

1.730.195,30015,68620,986 الشاحنات المبردة كانغاس تراك س. أ.
1.270.145,30011,53116,831 عزل األنابيب ريفاتيرميك س. أ.

ريفريجيراسون 
 إنترناسيونال س. أ.

0.680.075,3006,15811,458 التبريد التجاري

10.781.1926,50097,761124,261 المجموع
118.171 المطلوب
 إضافية.جدا صغيرة  البوليوريتان على مؤسساتنظم وديسور  مؤسستا فايبروبنتوراس* توزع 

 ).2014- 2012االستھالك في السنوات الثالث الماضية (متوسط ** 

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء تخفيض

 األنشطة التالية: أدرجت -24

: سيتم دوالر أمريكي) 55 000التبريد وتكييف الھواء ( نظام إصدار الشھادات لتقنييتقييم إلنشاء   (أ)
 في البلد؛ ادائم اصبح نظاميل هتطويرومواصلة وتقييمه  القائمالشھادات إصدار نظام تعزيز 
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: دوالرا أمريكيا) 116 054البديلة ( غازات التبريدالتدريب على ممارسات التبريد الجيدة وإدارة   (ب)
 كتيب 500سيتم إعداد و ؛خدمة التبريد وتكييف الھواء يتقنيمن  500ومدربا ن يسيتم تدريب أربع

ورقة بيانات تقنية  4 000معلومات وة نشر 4 000والتوعية، بشأن  ملصق 2 000وتعليمي، 
 ؛الخدمة حلقات عملعلى  ھاوتوزيع

دوالر  170  500توفير أدوات التبريد وتكييف الھواء األساسية والمعدات لمراكز التدريب والتقنيين (  (ج)
تدرج في مناھجھا الدراسية لكي لتدريب ن مراكز اممركزا  20: سيتم توقيع اتفاقات مع أمريكي)

خطة إدارة إزالة المواد موضوعات البرنامج التدريبي المنصوص عليه في 
مراكز على . وسيتم توزيع مجموعات األدوات والمعدات األساسية الھيدروكلوروفلوروكربونية

 من التقنيين المدربين؛ 125والعشرين التدريب 

منخفضة غازات تبريد ھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام است لتخفيضخيارات   (د)
ستنظم : دوالر أمريكي) 55 000إمكانية االحترار العالمي في محالت السوبر ماركت والفنادق (

وسيتم إنتاج مواد توعية  ؛لفنادق ومحالت السوبر ماركتموجھة لثماني حلقات دراسية تدريبية 
مع المستخدمين النھائيين للحد من تسرب المواد  طوعيةاتفاقات  إلى إبرام ؛ وسيتم السعيوتوزيعھا

بطريقة إمكانية االحترار العالمي والتخلص منخفضة تحول إلى بدائل الالھيدروكلوروفلوروكربونية، و
 على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. القائمةمن المعدات  ةسليم

 أنشطة التنفيذ والرصد

رصد في إطار المرحلة الثانية، وسوف تشمل التنفيذ والوحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن أنشطة ستكون  -25
وطلبات عن الشرائح اعتماد البدائل، والمساعدة التقنية للمستفيدين، وإعداد التقارير المرحلية  جملة أمور من بينھا حالة

 دوالرا أمريكيا. 65  883إجمالية قدرھا  تكاليف، بائحالشر

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  لمرحلة الثانية من خطةاتكاليف موع مج

التي سيتم والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنما إدارة إزالة لمرحلة الثانية من خطة اتكاليف مجموع  يُقدر -26
تكاليف  بخالفقدمت أصال (دوالرات أمريكية، كما  724 708تمويلھا من خالل الصندوق المتعدد األطراف بمبلغ 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  7.38المقترحة إلى إزالة اإلزالة أنشطة  وستؤديالدعم). 
 توزيع/كغ. وترد األنشطة التفصيلية ودوالر أمريكي 5.87 قدرھالتكاليف بجدوى كلية لالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .6التكاليف في الجدول 

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنشطة المقترحة وتكاليف المرحلة الثانية من خطة لموجز  -6الجدول 
 لبنما

 طن متري المادة الوصف القطاع

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كغ)

جدوى التكاليف 
 (دوالر أمريكي/كغ)

على  تعزيز القدرات الوطنية للرقابة جميع القطاعات
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وإزالتھا

الھيدروكلوروفلو
 22- روكربون

30.02 1.65 144,100 4.80 

رغاوي 
 البوليوريتان

-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة 
المستخدم في تصنيع رغاوي  ب141

 البوليوريتان الجاسئة

الھيدروكلوروفلو
- روكربون

 ب141

10.78 1.19 118,171 10.96 

التبريد خدمة 
 وتكييف الھواء

تخفيض استخدام المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 

 خدمة التبريد وتكييف الھواء

الھيدروكلوروفلو
 22- روكربون

82.62 4.54 396,554 4.80 

غير  غير متاح All التنفيذ والرصد جميع القطاعات
 متاح

 غير متاح 65,883

 5.87 724,708 7.38 123.42  المجموع
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 تعليقات األمانة وتوصيتھا

 التعليقات

لبنما في ضوء  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستعرضت األمانة المرحلة الثانية من  -27
المواد  إزالةعايير تمويل مالمرحلة األولى، والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك 

 أعمال)، وخطة 74/50في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من ھذه الخطط (المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2018- 2016 للفترة لصندوق المتعدد األطرافا

 الحرةالتجارة منطقة ب المتعلقةالقضايا 

 :ما يلياألمانة  الحظتعند استعراض مقترح المشروع،  -28

أو لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة من منطقة التجارة الحرة ا عنأي بيانات  تتوافرال   (أ)
ھذا  تبلغ عنفي تلك المنطقة أن  القائمةمؤسسات نظرا ألنه غير مطلوب من ال، إليھاالمصدرة 
 االستھالك؛

في النقي ب 141-على الرغم من الحظر المفروض على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون  (ب)
- الھيدروكلوروفلوروكربون يمكن أن تستوردفي منطقة التجارة الحرة  القائمةالنظم  شركات فإنبنما، 
 ؛سابقة الخلط القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبوليوالت  أن تصدرب و141

 اطن 22في البوليوالت سابقة الخلط من الموجود ب 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون زاد  (ج)
التي أنشئت المؤسسات  واستھلكت، 2014في عام  ا مترياطن 71) إلى 2009-2007(متوسط  امتري

في  82النظم في منطقة التجارة الحرة) ما يعادل  لشركةموزع إحداھما في السنوات الثالث األخيرة (
 .ھذه الكميةالمائة من 

 إلى بلِ طُ  7،2بيانات المادة عن لإلبالغ المبادئ التوجيھية  ضوءالمذكورة أعاله وفي  الوقائعواستنادا إلى  -29
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في وصادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم معلومات إضافية عن: واردات 

استيراد وتصدير المواد أال يؤدي تم تنفيذھا لضمان يكون قد منطقة التجارة الحرة، بما في ذلك تدابير الرقابة التي قد 
؛ وما إذا كانت 7بيانات المادة عن بالغ اإللھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل منطقة التجارة الحرة إلى اختالفات في ا

منطقة السائب ليشمل ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن واردات العلى  المفروضالحظر  تمددالحكومة تعتزم أن 
معالجة ھذه القضية، أشار برنامج األمم  ولدىتنفدة لألوزون. المواد المسآخر على حظر فرض أي التجارة الحرة، أو 

لكنه لم يستطع الحصول على استھالكھا من ولنظم أثناء إعداد المرحلة الثانية، بشركات ا اتصل هأنإلى المتحدة اإلنمائي 
 رسميا.بنما ب ألنھا ال تدخل 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

أمانة األوزون في جملة  تشأن ھذه القضية، أشاربمن المشاورات مزيد الأمانة الصندوق  أن أجرت بعدو -30
فإن أجنبية "، "ض اأر على أنھامنطقة التجارة الحرة  يمكن أن تعتبر"على الرغم من أن حكومة بنما  هأنإلى أمور، 

متجھة إلى منطقة التجارة الحرة ال السلع أنالمصدرة األخرى  وتعتبر البلدانلسيادة بنما. في الواقع راضي تخضع األ
تعمل ي ذاإلطار القانوني ال وبما أنن منطقة التجارة الحرة ليست دولة ذات سيادة مستقلة. نظرا ألمرسلة إلى بنما، 

في مجالي  ادوريجب أن تكون تؤدي الحكومة  فإنمنطقة التجارة الحرة يجب أن يكون قد أنشأته حكومة بنما،  بموجبه
تمر عبر منطقة معينة شمل شرط اإلبالغ عن سلع لياإلطار القانوني يمكن تعديل وإذا لزم األمر،  والرصد. ةرقابال

(د) من المقرر 3تجنب االتجار غير المشروع واالمتثال للفقرة من أجل المواد المستنفدة لألوزون،  مثلالتجارة الحرة، 
12/XIX أمانة األوزون تمديد ترى ، ذلكوبناء على  3زون".المواد المستنفدة لألوبمنع االتجار غير المشروع  بشأن

                                                 
ھذه المناطق في يُطلب إلى البلدان التي لديھا مناطق تجارة حرة داخل أراضيھا أن تبذل جھدا خاصا إلدراج أرقام اإلنتاج واالستيراد والتصدير الخاصة ب 2

  ).UNEP/OzL.Pro.3/11عمليتھا لإلبالغ عن البيانات (الملحق الحادي عشر من 
(د) على أن األطراف التي ترغب في تحسين تنفيذ وإنفاذ نظامھا إلصدار التراخيص من أجل مكافحة االتجار غير المشروع بشكل أكثر 3تنص الفقرة  3

وزون، بما في ذلك تلك فعالية قد ترغب في النظر في إجراء رصد محلي، وعلى أساس طوعي، للحركات العابرة (الشحنات العابرة) للمواد المستنفدة لأل
  التي تمر من مناطق التجارة الحرة، مثال عن طريق تحديد كل شحنة برقم مرجعي فريد للشحنة.
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المواد من إلى أن أي صادرات  مشيرةمنطقة التجارة الحرة،  ليشملعلى المواد المستنفدة لألوزون المفروض الحظر 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية من بلدان أخرى إلى منطقة التجارة الحرة تسجل بنما باعتبارھا بلد المقصد.

المواد على تدابير الرقابة  في تمديدحكومة بنما تنظر بق، اقترحت األمانة أن وفي ضوء ما س -31
إلى أن الحكومة ال األمم المتحدة اإلنمائي منطقة التجارة الحرة. وأشار برنامج  لتشملالھيدروكلوروفلوروكربونية 

عمل على إقامة أنھا يمكن أن تغير  ؛منطقة التجارة الحرة ليشملتمديد الحظر بزم في الوقت الحاضر تتستطيع أن تل
مراقبة وتبادل المعلومات بشأن استھالك المواد لالجمارك وسلطات منطقة التجارة الحرة لتحديد سبل ھيئة جسور مع 

إدارة الموافقة على المرحلة الثانية من خطة  مقررعكس في ينعلى ھذا األساس، تم االتفاق على أن والمستنفدة لألوزون. 
المواد على تلك تدابير الرقابة  الالزمة لتمديدبذل الجھود بالتزام من الحكومة لھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المواد ا

 منطقة التجارة الحرة. لتشمل

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالدعم التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة 

طن من  0.42طن متري ( 7.55تستھلك  لتي كانتامؤھلة الغير بالموزا أن مؤسسة إلى أشارت األمانة  -32
 المسحوبة بالضغطالبوليسترين قطاع تصنيع رغاوي في  22-قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد مناقشات حول  ھا مناستھالكأزيل في المرحلة األولى قد أغلقت و والمحددة
 :ما يلي حكومة بنما علىوافقت ع، ھذا الموضو

داخل  البوليسترين المسحوبة بالضغطنتاج رغاوي إحظر على المنشآت الجديدة وعلى  فرض  (أ)
زالة، وبذل الجھود اإلمن أجل ضمان استدامة  2018يناير/كانون الثاني  1 بحلولاألراضي الوطنية 
 منطقة التجارة الحرة؛ ليشمللتمديد ھذا االجراء 

وغير  الكمية التي أزالتھا مؤسسة بالموزا المنتجة لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط خصم  (ب)
 .طن من قدرات استنفاد األوزون 0.42 المؤھلة والتي تبلغ

 رغاوي البوليوريتانتصنيع قطاع 

ب 141-بين استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون اختالفات، تم تحديد اتأثناء عملية استعراض المشروع -33
المشروع مقترح في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وفي  المشار إليھاالموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط 

، خلص إعداد المرحلة الثانيةمرحلة أثناء  هبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن وأوضح. 7على النحو الموجز في الجدول 
، سابقة الخلط بأقل من حجمھافي البوليوالت  الموجودب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون قدر وارداته منأن البلد إلى 

(أقل من  البوليوريتان كلهفي نظام الموجود ب 141-ستخدم كمرجع تركيز الھيدروكلوروفلوروكربوني نظرا ألنه كان
أن بعض الواردات لم تدرج في  كما خلص إلىفي المائة).  20.5في المائة)، بدال من التركيز في البوليول نفسه ( 10

حكومة بنما تقارير تنفيذ البرنامج  صححتالجمارك عام لجميع البوليوالت. ونتيجة للمناقشات،  نظرا ألن رمزالتقارير، 
 انية.في المرحلة الث المبلغ عنھااآلن مع البيانات تتسق ھي و، 2014و 2013و 2012و 2011القطري لألعوام 

سابقة المستوردة البوليوالت  الموجود فيب 141-االختالفات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون -7الجدول 
 الخلط (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 2014 2013 2012 2011 تقرير البرنامج القطري
 4.09 2.18 2.73 2.66 كما قدم أصال

 7.83 7.31 3.94 1.99 المنقح

طن من قدرات استنفاد األوزون من  1.19 إالإزالة ه لن تتم بعين االعتبار أنمع األخذ و -34
التُمس ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط خالل تنفيذ المرحلة الثانية، 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ه سيتم مم المتحدة اإلنمائي أنأكد برنامج األومؤھل للتمويل. غير ال ستھالك المتبقيإزالة االتم كيف ستبشأن  توضيح
ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة 141-الحظر على استيراد و/أو استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون فرض

 مؤھل. وبناء عليه، تم االتفاق علىالستھالك غير كل اال إزالةتم تالخلط عند االنتھاء من المشروع؛ ونتيجة لذلك، س
ب الموجود 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.50 التي تبلغ الكمية الكاملة خصم
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 تمويل.للمؤھل المتبقي الستھالك لال البدايةنقطة  المدرجة من في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط

 التكنولوجيا المختارة

موعد  عنللمشروع، و ةت الوقود الثقيلوزيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تفاصيل إضافية عن موردي قدم  -35
 وأعاد تأكيد أن زيوت الوقود الثقيلة)، 3(أ)(74/20 المقرر بما يتماشى معإمدادات كافية من التكنولوجيا للبلد  توافر

في الواليات المتحدة األمريكية تعمل منذ ما يقرب من عامين،  كبيرةمنشأة إنتاج  وھناك. 2013متاحة تجاريا منذ عام 
نظم متعددة ال فإن شركاتالعالم. وعالوة على ذلك،  حولحاليا للمستخدمين النھائيين  زيوت الوقود الثقيلة شحنتُ و

لتطبيقات، لمختلف امناسبة أعدت تركيبات الموردين المحتملين للبوليوالت في بنما  يمكن أن تكون منالجنسيات التي 
 شركاتإلى  ةت الوقود الثقيلوزيمن اوي في بنما)، ويتم شحن عينات الرغ ات(النوع السائد من تطبيقالرش بما في ذلك 

ب في 141-استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون بإزالةكل ھذه البلدان  وتلتزمكولومبيا والمكسيك. و نظم في البرازيلال
نطاق الزمني لبدء االختبار الميداني جاھزة في غضون الالالزمة  وينبغي أن تكون التركيباتفترة نفس الغضون 

لتصبح  اإضافي اوقت مما يتيح، 2018بدأ في عام يسالبوليوريتان للمشروع. وأشير أيضا إلى أن تنفيذ مشروع رغاوي 
 لتكنولوجيا متاحة في السوق المحلية.ا

برنامج األمم يواصل على أن اتُفق ، 5في بلدان المادة  ةوقود الثقيلزيوت النظرا لمحدودية توافر غير أنه  -36
طلب تُ  ماالوضع عندعن مدى توافر وتكاليف التكنولوجيا المختارة في بنما وسوف يقدم تقريرا  رصدالمتحدة اإلنمائي 

 .2018الشريحة الثانية من المرحلة الثانية في عام 

 التكاليف اإلضافية بشأن قضايا

 وتحقيق المستوى األمثللتطوير  رغاويالل شركات ياقترحت األمانة استخدام األموال المرتبطة بتحو -37
 ة، مشيرفي المؤسساتإجراء تجارب اإلنتاج وتدريب الموظفين التقنيين و، ةت الوقود الثقيلوالقائمة على زيللتركيبات 

احتياجات المشروع. تطور على أساس المؤھلة /األنشطة البنودكون ھناك مرونة في استخدام األموال في ستإلى أنه 
 االقتراح الذي قدمته األمانة.على مم المتحدة اإلنمائي وافق برنامج األو

 القضايا المتعلقة بقطاع خدمة التبريد

ي كان ذب ال141- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3 إزالة على الرغم من -38
، مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة ال خالل المرحلة األولى من خطةبالتدفق لغسل دوائر التبريد  مستخدما

على ھذا األساس، وحاليا لنفس الغرض.  أ مستخدمان134-الھيدرفلوروكربونو 22-الھيدروكلوروفلوروكربونفإن 
فرض حظر واقترحت األمانة بذل جھود إضافية إلدخال تكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي لھذا التطبيق 

بالتشاور مع حكومة و. لعمليات الغسل بالتدفق أ134-الھيدرفلوروكربونو 22-الھيدروكلوروفلوروكربونعلى استخدام 
المتاحة للغسل بالتدفق بدائل للتدريبي البرنامج البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه سيتم إيالء اھتمام إضافي في  ، أكدبنما
فرض حظر على استخدام ه سيتم ا تم االتفاق على أنإجراءات جيدة وأنشطة توعية إضافية. كمسوف تنفذ و

يناير/كانون الثاني  1 بحلولفي قطاع خدمة التبريد في عمليات الغسل بالتدفق  مذيبك 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
2018. 

 مشروعورصد الوحدة تنفيذ 

دوالرا أمريكيا)  65 883المشروع ( تنفيذ ورصدخالل استعراض المشروع أن المبلغ المطلوب لوحدة لوحظ  -39
أنه بر أيضا قِ دوالر أمريكي) لفترة مماثلة من الزمن. وأُ  39 000في المرحلة األولى ( الموافق عليهأكبر من المبلغ 

في المرحلة الثانية، فضال أُدِرج أيضا رغاوي البوليوريتان تصنيع قطاع  فإنباإلضافة إلى األنشطة في قطاع الخدمة، 
على ھذا األساس، تم االتفاق على ولمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. لزيز اإلطار القانوني تعبضافي اإللتزام االعن 

 المشروع. تنفيذ ورصددوالر أمريكي لوحدة  65 000 قدرهمستوى تمويل 
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 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التكاليف المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة

 إلىلبنما  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة تصل -40
طن من  7.38طن متري ( 123.42 بھا قدرھا إزالة مرتبطةبتكاليف دعم وكالة)،  بخالفدوالرا أمريكيا ( 723 654

دوالر  5.86 قدرھا تكاليف إجماليةوجدوى قدرات استنفاد األوزون) من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
طن من قدرات استنفاد األوزون) من المواد  1.31طن متري ( 11.98ستتم إزالة أمريكي/كغ. وباإلضافة إلى ذلك، 

طن من  8.70طن متري ( 135.40 إجمالي قدرهتخفيض  ، مما يحققلتمويللمؤھلة غير الالھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .8دوالر أمريكي/كغ، كما ھو مبين في الجدول  5.34 قدرھا زون) بتكاليفقدرات استنفاد األو

 لبنما إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تكاليف المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطةال - 8الجدول 

 طن متري المادة الوصف القطاع

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كغ)

وى التكاليف جد
(دوالر 

 أمريكي/كغ)

تعزيز القدرات الوطنية للرقابة على  جميع القطاعات
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وإزالتھا

الھيدروكلوروفلو
 22- روكربون

30.02 1.65 144,100 4.80 

الھيدروكلوروفلو المؤسسات المؤھلة رغاوي البوليوريتان
- روكربون

 ب141

10.78 1.19 118,000 10.95 

خدمة التبريد وتكييف 
 ءالھوا

الحد من استخدام المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء

الھيدروكلوروفلو
 22- روكربون

82.62 4.54 396,554 4.80 

الھيدروكلوروفلو التنفيذ والرصد جميع القطاعات
 22- روكربون

 غير متاحة 65,000 0.00 0.00

 5.86  723,654 7.38 123.42  التمويل في المرحلة الثانية مجموع

الھيدروكلوروفلو المؤسسات غير المؤھلة (*) رغاوي البوليوريتان
- روكربون

 ب141

 غير متاحة  1.31 11.98

 5.34 723,654 8.69 135.40  مجموع المرحلة الثانية

 الخصوم اإلضافية

رغاوي البوليسترين 
 المسحوبة بالضغط

الھيدروكلوروفلو اإلغالق الطوعي لمؤسسة التصنيع
 22- روكربون

 غير متاحة  0.42 7.55

طن من  16.27طن متري ( 147.88 قدرهسابقة الخلط المستورة البوليوالت  الموجود فيب 141- (*) االستھالك الحالي من الھيدروكلوروفلوروكربون
 ي كان جزءا من نقطة البداية.ذاستھالك ال إالھنا احتساب  غير أنه ال يتمقدرات استنفاد األوزون). 

من خط أساس المواد في المائة  35إزالة بالمرحلة الثانية، تلتزم حكومة بنما  علىموافقة البو -41
 ، فإنالمرحلة الثانيةعلى موافقة الب هأن إلى األمانة أشارتغير أن . 2020عام  بحلولالھيدروكلوروفلوروكربونية 

إدارة المرحلتين األولى والثانية من خطة  الممولة في إطارالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لة إلزا ةاإلجمالي الكمية
في المائة من خط أساس استھالك المواد  44.3 تشكل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمستوردة سابقة ب الموجود في البوليوالت ا141- الھيدروكلوروفلوروكربون بدونالھيدروكلوروفلوروكربونية (
لمواد من ا إضافيبتخفيض  لتزامفي االالحكومة تنظر اقترحت األمانة أن  ،فقا لذلكوالخلط). و

لمواصلة مناقشة التزامھا  مستعدةإلى أن حكومة بنما األمم المتحدة اإلنمائي الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار برنامج 
 في المائة. 35 الذي تبلغ نسبتهتخفيض اللتحقيق ھدف صممت ثانية مع اللجنة التنفيذية؛ مشيرا إلى أن المرحلة ال

 األثر على المناخ

في  اتتجنب انبعاثأن يؤدي إلى رغاوي البوليوريتان المتبقية في بنما  مؤسسات تصنيعتحويل من شأن  -42
 .9الجدول ، كما ھو مبين في في السنة ثاني أكسيد الكربونمن مكافئ  اطن 7 687قدرھا نحو  يلجوالغالف ا
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 المناخعلى مشروعات رغاوي البوليوريتان أثر  - 9الجدول 
 مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن/السنة) طن/السنةإمكانية االحترار العالميالمادة

   قبل التحويل
 7,816 10.78 725 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

    المجموع قبل التحويل
    بعد التحويل

 129 6.47 20~ الثقيلةزيوت الوقود 
 7,687  األثر

خطة إدارة إزالة المواد لمساعدة التقنية المقترحة في اوباإلضافة إلى ذلك، فإن أنشطة  -43
الحد من التسرب، واعتماد بدائل على  التشجيعلقطاع الخدمة، والتي تشمل التدريب، و الھيدروكلوروفلوروكربونية

لخدمة  المستخدم 22-لھيدروكلوروفلوروكربوناكمية  ستخفض أيضامنخفضة إمكانية االحترار العالمي في بنما، 
وفورات أفضل تنتج عنه نتيجة ممارسات تبريد  ينبعثال  22-كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربونوالتبريد. 

 .اني أكسيد الكربونث مكافئمن طن  1.8قدرھا نحو 

 التمويل المشترك

دوالر أمريكي  118 000 منه مبلغ بلِ دوالرا أمريكيا، طُ  124 261 بمبلغ تقدر تكاليف تحويل قطاع الرغاوي -44
سوف دوالرا أمريكيا. و 6 261 وتتحمل شركات النظم والمؤسسات الفرق البالغمن الصندوق المتعدد األطراف، 

الترتيبات تجري ومصادر ثنائية أخرى و نيات التمويل المشترك من مرفق البيئة العالميةحكومة بنما أيضا إمكاتستكشف 
 .يهلعصول حالالزمة لل

 2018-2016للفترة  لصندوق متعدد األطرافا أعمالمشروع خطة 

وفقا لخطة  التي يتعين إزالتھامستوى التمويل وكميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  10يبين الجدول  -45
مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة و. 2018-2016للفترة  ال الصندوق المتعدد األطرافأعم

، يقل دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف الدعم) 696 463إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبالغ 
 2016بين عامي  األعمالفي خطة  عما وردد األوزون طن من قدرات استنفا 0.9ودوالرا أمريكيا  30 537بمقدار 

 .2018و

 )ةمريكيات األدوالرال بآالف( 2018- 2016لفترة ل لصندوق المتعدد األطرافأعمال اخطة  -10الجدول 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 الوكالة المنفذة

 895 189 0 189 0 516 يوئنديبي
 62 40 0 0 0 22 يونيب

 957 229 0 189 0 538 المجموع
             أطنان قدرات استنفاد األوزون

 12.0 2.3 0.0 2.3 0.0 7.1 يوئنديبي
 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 يونيب

 12.0 2.5 0.0 2.3 0.0 7.3 المجموع
 

 مشروع االتفاق

رد مشروع اتفاق بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة ي -46
 ھذه الوثيقة.بفي المرفق األول  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة الثانية من خطة 
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 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: -47

إزالة المواد خطة إدارة المرحلة الثانية من على المبدأ، الموافقة، من حيث   (أ)
استھالك المواد  لخفض 2020-2016لبنما للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ،دوالرا أمريكيا 723 654في المائة من خط األساس، بمبلغ  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛دوالرا  50 656زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 :بما يليالتزام حكومة بنما مالحظة   (ب)

في قطاع بالتدفق  للغسل كمذيب 22-فرض حظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  )1(
 ؛2018يناير/كانون الثاني  1 بحلولخدمة التبريد 

ب الموجود في البوليوالت 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن واردات الحظر على  فرض  )2(
 ؛2020يناير/كانون الثاني  1 بحلولالمستوردة سابقة الخلط 

المسحوبة بالضغط حظر على المنشآت الجديدة، وعلى تصنيع رغاوي البوليسترين  فرض  )3(
 ؛2018يناير/كانون الثاني  1 بحلول

واستخدام المواد  تيراداسعلى المفروض الحظر  لتمديدبذل جھود   )4(
 منطقة التجارة الحرة؛ليشمل الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن متري) من المواد  142.95طن من قدرات استنفاد األوزون ( 9.11 كمية إضافية قدرھا خصم  (ج)
 المواد المتبقي المؤھل للتمويل في بنما؛ھذه الھيدروكلوروفلوروكربونية من استھالك 

تفاق بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد االمشروع الموافقة على   (د)
إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة

 ھذه الوثيقة؛بالوارد في المرفق األول والھيدروكلوروفلوروكربونية، 

إدارة إزالة المواد  ن خطةالموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية م  (ھ)
دوالر  265 100، بمبلغ ذات الصلةالھيدروكلوروفلوروكربونية لبنما، وخطة تنفيذ الشريحة 

  .لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي دوالرا أمريكيا 18 557زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ،أمريكي
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  المرفق األول
  

بشأن تخفيض  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بنما حكومةبين  اّتفاقمشروع 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالةاستھالك المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  
  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" بنما يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

قدرات  طن من 16.11ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
 لبروتوكول مونتريال. ةول الزمنيالجدبما يتماشى مع ا 2020كانون الثاني /يناير 1وزون بحلول استنفاد األ

ل ـمن التذيي 2- 1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
نتريال لجميع المواد المشار إليھا ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مو -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
 يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

) من كل للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-6-4و 3-5-4و 3- 4-4و 3-3-4و 3-2-4 3- 1-4 الصفوفمادة في 
 من المواد.

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
يل، من حيث المبدأ، ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمو -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5لفرعية وفقا للفقرة االموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على اللج لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفي التمويلنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير   )ب (
 مطلوب؛

 ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ-4على ھيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
قد حقق مستوى متقدم من  غطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنهي") الشرائح

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
 ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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اية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھ -4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشرائحسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ ألف ("مؤسّ  -5

 التذييل. نفس ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في 

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  .7
 ً - 1واد المحددة في التذييل ـلتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمھذه المبالغ وفقا

 :ألف

ً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ (  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة تقدم ثمانية  سنوية شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  التغييرات في المستويات )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية،  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من مجموع  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةأو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 

  موافق عليھا؛تكاليف آخر شريحة 

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

ل تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة، في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخا  )ج (
أو تنقيح الخطة الموافق عليھا.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ 
مواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن وأي فروق في حجم ال

يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى 
 التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

وكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلور  )د (
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 
للصندوق المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين 

دة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من ) ال تحصل على أي مساع2007من سبتمبر/أيلول 
 ؛الشريحةتنفيذ خطة 

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )ه (
 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.
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 جه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُولى االھتمام على و .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   )أ (
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41بار المقرر المنفذة المعنية بعين االعت/أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب (

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  يوئنديبييُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي  ئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")الر
قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع 

 ا االتفاق.في ھذللوكالة المنفذة الرئيسية 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتوافق (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

- 2من التذييل  2-2الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد 
 ألف.

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  .11
يقبل البلد بأنه لن يحّق له ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ -2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى  الحصول على التمويل وفقا
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته 

كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه  التي
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم  -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

ستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات اال
استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ 

 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام ا
  .أعاله

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و فيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التن .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االتفاق.

مسموح به إلجمالي  خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصىاليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1إلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية وتستمر أنشطة ا

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  .15
، ما لم تحدد مونتريال لمصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولاالتفاق. وكافة ا

    اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  التذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل       
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

22.24 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.05 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.01 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
2.3 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.18 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

24.78     المجموع الفرعي
ب الموجود 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  في البوليوالت سابقة الخلط

 األولى جيم
2.5

27.28 األولى جيم  المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

أطنان قدرات استھالك ب(جيم، المجموعة األولى 
 األوزون)

22.30 
 

 غير متاح 16.11 22.30 22.30 22.30

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

أطنان قدرات بالمرفق جيم، المجموعة األولى (
 استھالك األوزون) 

 غير متاح 16.11 22.30 22.30 22.30 22.30

2-1 
المنفذة الرئيسية التمويل المتفق عليه للوكالة 

 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبي(
265,100 0 385,800 0 72,754 723,654 

 50,656 5,093 0  27,006 0 18,557 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

 723,654 72,754 0  385,800 0 265,100 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

  50,656 5,093 0  27,006 0 18,557 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

  774,310 77,847 0  412,806 0 283,657 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 6.61  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1

 2.48  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2

 13.15  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.00  على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)المتفق  123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  123-الھيدروفلوروكربون 4-2-2

 0.05  )استنفاد األوزونبأطنان قدرات ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

 0.00  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون) 124- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  124-الھيدروفلوروكربون 4-3-2

 0.01  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 124-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3

 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1

 2.30  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(لموافق عليھا في السابق ب الذي يتعين إزالته من المشروعات ا141-الھيدروفلوروكربون 4-4-2

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-5-1

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 4-5-2

 0.18  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-5-3

4-6-1 
الموجود في البوليوالت المستورة سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (بأطنان قدرات استنفاد ب 141- مجموع الھيدروفلوروكربون

  األوزون)
2.50 

4-6-2 
بأطنان (ب الموجود في البوليوالت المستورة سابقة الخلط الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون

  )استنفاد األوزون قدرات
0.00 

 0.00  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( الموجود في البوليوالت المستورة سابقة الخلط ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-6-3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـالسن من األولاع ـللموافقة عليه في االجتمسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة  .1
 ألف.-2

  الشرائح ألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة لوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة ، حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنفي الخطة،  مختلفة المدرجةال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرةالمرونة 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي ھذا االتفاق، أو 
ي (أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة ف5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

(ب) من 5خطة واستھالك المواد، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية المن نتائج مستقل تقرير تحقق   )ب (
االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة 

ذات الصلة على النحو المحدد في من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات 
  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفقرة الفرعية 

الشريحة التالية، مع  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
محرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المع و األنشطة إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 

(د) من االتفاق. 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة الشرائح المقدمة من خالل تنفيذ بجميع تقارير وخطط مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع على اإلنترنت بيانات

أعاله) (أ) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
الشريحة وأي تغييرات في الخطة الشاملة، تنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة   .2
  واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  ال المشمولة بھذا االتفاق؛واألمو

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  نية وللتحقيق المستقل.التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

ستتولى وزارة الصحة المسؤولية عن وظيفة الرصد العليا من خالل مديريتھا العامة والمديرية الفرعية للصحة  .1
 البيئية التي تشرف عليھا وحدة األوزون الوطنية.

رصد ومراقبة مشروع خطة إدارة إزالة المواد  وستنفذ أنشطة الرصد التشغيلي ضمن تنفيذ .2
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وستشتمل على تنفيذ جميع المشروعات ضمن خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ والرصد المنتظم لتنفيذ المشروع ونتائجه؛ وإنتاج تقارير دورية عن نتائج المشروعات 

لتصحيحية؛ وإنتاج تقارير مرحلية عن المشروعات في الوقت المناسب وتقديمھا إلى اللجنة من أجل تيسير اإلجراءات ا
 التنفيذية؛ والرصد المنتظم لتطورات السوق واتجاھھا على المستويين الوطني والدولي.

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: نشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األ .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

الالحقة على النحو المبيـن في  الشرائحذ تنفيخطط ومساعدة البلد في إعـداد تقاريـر   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

ة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسب  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  الشرائحالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   (ھ)
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةألف -4التذييل 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ح)
 ؛عن البيانات
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من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ط)
 ؛الرئيسيةمنفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ي)

 ما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة في  (ك)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

(بما في  دوالر أمريكي 166.55من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من من أطنان قدرات استنفاد األوزون عن كّل كيلوغرام ذلك المؤسسات غير المؤھلة بما يتسق مع البرازيل) 

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في -2من التذييل  2-1 الصفاالستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في 
وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريين (مرحلتين من خطة  ألف.-2من التذييل  2-1 الصف

إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء 
متثال. وإذا لم يكن من الممكن سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة المتعلقة بعدم اال

 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

 
 
  

 


