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 شيليمقترح مشروع: 
 
  
 

  تتألّف هذه الوثيقة من تعليقات األمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
  

  اإلزالة
 اليونيبئنديبي وليا      )خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلة األولى    

 (التقرير المرحلي السنوي)
  

  واليونيدو واليونيب نديبيوئالي       خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 
         )(المرحلة الثانية، الشريحة الثانية
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شيلي (التقرير المرحلي السنوي)لالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ل  

  
  الخلفيّة

  
خطة إدارة إزالة المواد تاريخ استكمال المرحلة األولى ل 2016كان ديسمبر/كانون األول  . 1

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة التي حدّدها االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذيّة. لكن، في االجتماع السادس والسبعين، 
واقترحت خطة  2017، تمديد تاريخ االستكمال حتى ديسمبر/كانون األول اليوئنديبي، من خالل شيليطلبت حكومة 

. عند الموافقة على شريحة التمويل األخيرة، وافقت اللجنة لصرف األموال المتبقية امني ز عمل ُمراَجعة وجدوالً 
  .  1(ب))76/45التنفيذيّة أيًضا على تمديد تاريخ استكمال المرحلة األولى (المقّرر 

  
التقرير المرحلي السنوي حول تنفيذ ، شيلي، بصفته الوكالة المنفّذة األساسيّة، نيابةً عن حكومة اليوئنديبيقدّم  .2

خطة إدارة إزالة المواد لبرنامج العمل المرتبط بالشريحة األخيرة (الشريحتان الرابعة والخامسة معًا) 
  .(ب)76/45الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بموجب المقّرر 

  التقرير المرحلي

  

  تّم تنفيذ األنشطة التالية: . 3

  

في ثالث ورش عمل حول تحديد المواد المستنفذة لألوزون ومراقبتها؛  بط جماركاض 32تّم تدريب  (أ) 
ل يد لتحليلألعمال المخبريّة في ورشة عمل للتأّكد من أداء تجهيزات التحدجمارك  اضابطشارك و

لذي شمل ضابط جمارك على قانون الجمارك الوطني الُمحدَّث ا 112غازات التبريد؛ وتّم تدريب 
ة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّ  تعريفيّة وسماتها الجديدةالبنود المعلومات حول 

 تتجاالمواد المتوفّرة في المن تلك والهيدروفلوروكربونيّة، كمواد نقيّة، وأمزجة، وحول
صد المنتجات ضباط من دائرة الجمارك الوطنيّة على آليّات اإلنفاذ (ر 3والتجهيزات؛ وتّم تدريب 
ة المكسيكيّ  لجماركلخذ العيّنات، والتحليل الكيمائي في المختبر المركزي غير القانونيّة)، وتقنيّات أ

  ؛وإتالفها المضبوطة حيث تعلّموا أيًضا بشأن حصص الواردات، وإجراءات إدارة المنتجات

  

فنيا  217حصة تدريبيّة على أفضل ممارسات التبريد؛ وتّم اعتماد  11فنيا في إطار  299تّم تدريب   (ب)
م والمنفَّذ بالتعاون مع الغرفة  ا تّم لهواء؛ كماتكييف وة للتبريد شيليوفق نظام اعتماد الفنيّين الُمصمَّ

وقد لفنيّين المستقلّين تكاليف اعتماد ا في المئة من 90تأمين الدعم المالي العتماد فنيّي الخدمة يُغّطي 
  فنيا لنظم تكييف الهواء التجاريّة والصناعيّة؛ 94اعتماد  في ساهم

  

؛ ونُّظمت الحرجفي دورة االنتقال نظاًما قائًما على ثاني أكسيد الكربون واحد رّكب سوبرماركت  (ج) 
ى خمس ندوات وحصة ميدانيّة حول تحويل تجهيزات التبريد في السوبرماركات لالنتقال إل

  ؛ 2017لثاني ونوفمبر/تشرين ا 2016مشارًكا بين مايو/أيار  178تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون لـ

  

                                                 
في االجتماع السابع والسبعين، والتقارير المرحليّة حول تنفيذ برامج  2015، واليوئنديبي واليونيب تقديم تقرير التحقق لعام شيليالطلب من حكومة  1

، 2018م ل من عاالعمل المرتبطة بالمرحلة األولى على أساس سنوي حتى استكمال المشروع، وتقارير تحقّق على أساس سنوي حتى االجتماع األو
 .2018في عام وتقرير استكمال المشروع إلى االجتماع األخير للجنة التنفيذيّة 
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) وتّم Regener Chileلالسترداد وإعادة التدوير (ريجينير شيلي  النموذجيتّم تأسيس المركز  (د) 
  تزويده بمجموعة واحدة من أسطوانات إعادة التدوير وآليّاتها؛

  

م التبريد وتكييف الهواء في أكاديميّة ة للتعلّم اإللكتروني حول غسل نظتّم إعداد حصة تدريبيّ  ) ه(
  .2018ن عام ممع حلول الفصل الثاني  التدريب البيئي؛ ستكون الحصة التعليميّة متوفّرة للفنيّين

  

  التقرير المالي

  

دوالر أميركي  176,462دوالر أميركي لليؤنديبي و 1,214,987دوالر أميركي (  1,391,449تّم صرف  . 4
خطة إدارة إزالة المواد دوالر أميركي موافَق عليه للمرحلة األولى من   1,786,455لليونيب) من أصل مبلغ 

دوالر أميركي لليؤنديبي  282,978دوالر أميركي (  372,264؛ وقد تّم االلتزام بـالهيدروكلوروفلوروكربونيّة
دوالر أميركي يجب إعادته إلى االجتماع الثاني والثمانين   22,742دوالر أميركي لليونيب)؛ فيبقى رصيد  89,285و

  . 1كما هو وارد في الجدول 

  
 شيلي (دوالر أميركي)لالهيدروكلوروفلوروكربونيّة ل. التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 1لجدول ا

 المجموع اليونيب اليوئنديبي الشريحة
 نسبة الصرف

(%) 

 الشريحة األولى
 618,783 153,217 465,566  الموافق عليها

100 
 618,783 153,217 465,566  المصروفة

 الشريحة الثانية
 577,484 40,127 537,357  الموافق عليها

100 
 577,484 40,127 537,357 المصروفة

 الشريحة الثالثة
 322,767 27,022 295,744  الموافق عليها

100 
 322,767 27,022 295,744 المصروفة

الشريحتان الرابعة 
 والخامسة

 267,422 68,123 199,299  الموافق عليها
91.5 

 244,680 45,381 199,299 المصروفة/الملتَزم بها

 المجموع
 1,786,455 288,489 1,497,966  الموافق عليها

98.7 
 1,763,713 265,747 1,497,966 المصروفة/الملتَزم بها

 
  التعليقات

  
، واليونيب حرًصا على استكمال واليوئنديبي، شيليالتي تبذلها حكومة األمانة بالجهود المشتركة نّوهت  . 5

  .اللمرحلة األولى كما هو ُمخطَّط لهبرنامج العمل الُمراَجع لألنشطة المتبقية 
  
أنّه ضمن المشروع التدليلي  اليوئنديبيحول بعض األنشطة الُمبلَّغ عنها، أوضح   ردًا على طلب توضيحي . 6

ثمة والحرج  في دورة االنتقالت، استكمل سوبرماركت واحد تركيب نظام ثاني أكسيد الكربون اللسوبرمارك
. سيتّم تقديم 2018سوبرماركت ثاٍن في طور تركيب النظام نفسه ليكون عامالً بالكامل مع حلول شهر يوليو/تموز 

 خطة إدارة إزالة الموادلكجزء من المرحلة الثانية  النموذجيّةتقرير حول نتائج هذه المشروعات 
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة.

  
مليون طن من  20االسترداد وإعادة التدوير جمع أكثر من إلى أن مركز  اليوئنديبيكما أشار  . 7
مثل  ، ويتوقَّع أن تتواصل2017يرها منذ افتتاحه في أكتوبر/تشرين األول وأعاد تدو 22- هيدروكلوروفلوروكربونال

  أنشطة االسترداد وإعادة التدوير هذه في المرحلة الثانية، حيث سيُجرى تقييم ألداء المركز.
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أنّه تّم التوقيع على العقد لهذا النشاط في عام  اليوئنديبيبالنسبة إلى نشاط التوعية ألنشطة الغسل، أوضح  . 8

الجدول  ألّن الجدول الزمني مكيّف بحسب 2018ستوضع اللمسات األخيرة على التقرير في أواسط عام و. 2017
كنها استكماله في )، التي وحدها يُمUniversity of Santiagoالزمني ألكاديميّة التدريب (جزء من جامعة سانتياغو 

  هذا الوقت.
  

  التوصية
  
  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  . 9
  

خطة إدارة إزالة المواد حول تنفيذ  2017اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
 ؛اليوئنديبيشيلي، التي قدّمها لالهيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلة األولى) ل

 
 الطلب:  )ب(

 
(ب) تقديم تقرير  76/45، واليونيب، بموجب المقرر اليوئنديبي، وشيليمن حكومة  ) 1(

خطة إدارة إزالة المواد استكمال المشروع للمرحلة األولى من 
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة؛

  
دوالر أميركي زائد تكاليف دعم الوكالة  22,742ومن اليونيب إعادة الرصيد المتبقّي البالغ  ) 2(

  ة.دوالر أميركي إلى االجتماع الثاني والثمانين للجنة التنفيذيّ  2,956البالغة 
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  لسنواتامشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
 شيلي

 تدبير المراقبة االجتماع الذي تّمت الموافقة عليه فيه الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

ثانية)(المرحلة ال إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة  ليونيب، ا(الوكالة الرئيسيّة)، اليونيدو وئنديبيالي  2021% مع حلول عام 65 السادس والسبعون   

 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 66.2   2017السنة:   (الملحق ج المجموعة ل) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
عامل   المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت    كيميائي  

  تصنيع
االستخدامات 

  المعملية
  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.02    0.02      123-الهيدروكلوروفلوروكربون 
             124-الهيدروكلوروفلوروكربون 
  26.92     2.06   24.86   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0.21     0.21      ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون 
  39.05     39.05      22-الهيدروكلوروفلوروكربون 
             225-الهيدروكلوروفلوروكربون 

 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون 
في البوليوالت المسبقة الخلط 

  المستوردة

 3.17        3.17  

 

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

 87.5  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 87.5  :2010- 2009خط األساس لفترة 

  قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن من 

 15.98  المتبقي: 71.52  موافق عليه بالفعل:
 

 المجموع 2020 2019  2018 ) خطة األعمالخامسا(

 21.1 0.6 0 20.5  ون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوز اليوئنديبي

 1,545,178 45,133 0 1,500,045  التمويل (دوالر أمريكي)

 2.2 0.3 0 1.9  ون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوز اليونيب

 172,651 24,664 0 147,987  التمويل (دوالر أمريكي)

 10.5 1.5 0 9.0  ون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوز اليونيدو

 771,994 110,285 0 661,709  التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016  ) بيانات المشروعسادسا(

 ال ينطبق 56.88 56.88 78.75 78.75 78.75 78.75  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

 ال ينطبق 30.62 48.12 78.75 78.75 78.75 78.75 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  والر أمريكي)(د*  التمويل الموافَق عليه

 

 2,145,047 0 42,181 0 1,401,911 0 700,955  تكاليف المشروع اليوئنديبي

 150,153 0 2,952 0 98,134 0 49,067  تكاليف الدعم

 218,270 0 21,827 0 130,962 0 65,481  تكاليف المشروع  اليونيب

 28,375 0 2,837 0 17,025 0 8,513  تكاليف الدعم

 1,030,700 0 103,070 0 618,420 0 309,210  تكاليف المشروع  اليونيدو

 72,149 0 7,215 0 43,289 0 21,645  تكاليف الدعم

 1,075,646 0 0 0 0 0 1,075,646  تكاليف المشروع ي)ريكوالر أماألموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذيّة (د

 79,225 0 0 0 0 0 79,225  الدعمتكاليف 

 2,151,293    2,151,293    تكاليف المشروع )والر أمريكيإجمالي التمويل المطلوب في هذا االجتماع (د

 158,448    158,448    تكاليف الدعم
 

  للموافقة الشموليّة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 
خطة إدارة ل الثانية، طلبًا لتمويل الشريحة شيلي، بصفته الوكالة المنفّذة األساسيّة، نيابةً عن حكومة ليوئنديبياقدّم  .10

 1,401,911وهو مبلغ يتألّف من  دوالر أميركي، 2,151,293إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بقيمة 
دوالر أميركي زائد  130,962لليؤنديبي، و أميركيدوالر   98,134زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوالر أميركي،

دوالر أميركي زائد تكاليف دعم الوكالة  618,420دوالر أميركي لليونيب، و  17,025تكاليف دعم الوكالة بقيمة 
حول  ق، وتقرير التحقّ ولىحول تنفيذ الشريحة األ امرحلي  اتقريرً  . ويشمل ذلك2دولليوني دوالر أميركي 43,289 بقيمة

  .2019و 2018وخطة تنفيذ الشريحة لعامي  2017استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لعام 

  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةتقرير عن استهالك 

  

طنًا من قدرات استنفاذ األوزون للمواد  66.20إلى استهالك  شيليأشارت حكومة  .11
في المئة دون الخط األساس للمواد  24أي  ،2017 الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام

 2017 – 2013الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لتحقيق االمتثال. استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة للفترة 
  .1معروض في الجدول 

  ) 2017 – 2013للفترة  7(بيانات المادة  شيلياستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في . 1الجدول 
 

 الخط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 الهيدروكلوروفلوروكربون
      أطنان متريّة

 859.19 710.09 915.63 661.06 758.56 606.96 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.41 0.91 3.77 2.26 2.00 1.54 123- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.52 0 0.27 1.09 0.68 0.07 124- الهيدروكلوروفلوروكربون
 357.14 244.74 116.98 282.36 292.34 383.66 ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.66 3.24 0.28 2.23 3.98 2.86 ب142- الهيدروكلوروفلوروكربون
 4.2 0.00 0.00 0.00 0.60 2.70 225- الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,232.12 958.98 1,036.93 949.00 1,058.16 997.79  المجموع الفرعي (طن متري)
  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 في البوليوالت المسبوقة الخلط المستوردة* 
301.82 58.45 3.18 59.55 28.82 

 ال ينطبق
 1,232.12 987.80 1,096.48 952.18 1,113.34 1,299.61  المجموع (طن متري)

        أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
 47.26 39.05 50.36 36.36 41.72 33.38 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.03 0.02 0.08 0.05 0.04 0.03 123- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.01 0 0.01 0.02 0.01 0.00 124- الهيدروكلوروفلوروكربون
 39.29 26.92 12.87 31.06 32.16 42.20 ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.63 0.21 0.02 0.14 0.26 0.19 ب142- الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.29 0.00 0.00 0.00 0.04 0.19 225- الهيدروكلوروفلوروكربون

 87.50 66.20 63.33 67.63 74.23 75.99)من قدرات استنفاذ األوزونالمجموع الفرعي (طن 
  ب141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 6.43 33.20 في البوليوالت المسبوقة الخلط المستوردة* 
0.35 6.55 3.17 

 ال ينطبق
 87.50 69.37 69.88 67.98 80.66 109.19  )طن من قدرات استنفاذ األوزونالمجموع (

  * بيانات البرنامج القطري 
 

                                                 
  ة إلى اليوئنديبي.شيليمن وزارة البيئة  2018أبريل/نيسان  23بموجب كتاب صادر في تاريخ  2
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في المئة مقارنةً مع  5بنسبة  2017في عام  في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة االرتفاعيعود  .12
لم يستخدم أحد مستوردي ، 2016أنّه في عام  إلىالذي يُقاس بأطنان قدرات استنفاذ األوزون  2016استهالك عام 

ب الُمرخَّص له حّصته بالكامل التي أُعطيت إلى مستوردين آخرين 141- الهيدروكلوروفلوروكربون
، استخدم 2017في عام  .ن الحصة العامة السنويّة المسموح بها لهذه السنة، ضم22- للهيدروكلوروفلوروكربون

ب مخّصصات حّصته بالكامل، مّما أدّى إلى زيادة في واردات 141- مستورد الهيدروكلوروفلوروكربون
ب حاليا قيد 141-ب. تُعتبَر سياسة حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141- الهيدروكلوروفلوروكربون

  ، دعًما إلزالته في قطاع الرغاوى.2020اد للتنفيذ في عام اإلعد

  
  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

  
إلى بيانات استهالك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة بموجب تقرير تنفيذ  شيليأشارت حكومة  .13

  لبروتوكول مونتريال. 7الذي يتماشى مع البيانات الُمبلَّغ عنها بموجب المادة  2017البرنامج القطري لعام 

  تقرير التحقق
  

أّن الحكومة في طور تنفيذ نظام حصص وتراخيص لواردات المواد  . أّكد تقرير التحقّق14
بلغ  2017عام أن مجموع استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لالهيدروكلوروفلوروكربونيّة وصادراتها و

  نتريال.تمتثل لموجبات بروتوكول مو شيلي دولة ختم التقرير أنطنا من قدرات استنفاذ األوزون.  66.20
  

  ونيّةوفلوروكربروكلورمن خطة إدارة إزالة المواد الهيد األولى للمرحلة الثانيةالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة 
  

  اإلطار القانوني
  

المرحلة الثانية من خطة إدارة عقدت وحدة األوزون الوطنيّة عدّة اجتماعات حول المشروعات المشمولة في  .15
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة مع دائرة الجمارك الوطنيّة من أجل تحديد األنشطة والترتيبات من 

 البنود التعريفيّةووتّم تنظيم ورشة تدريبيّة حول أنظمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة،  .النظراء في الجمارك
الجديدة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة والمواد الهيدروفلوروكربونيّة والمنتجات/التجهيزات التي  وسماتها

 ضابط جمارك. 60تحتوي على هذه المواد، واألنشطة المستقبليّة التي سيتّم تنفيذها لـ

سم القانوني لوزارة تّم تنظيم اجتماعات في ما بين وحدة األوزون الوطنيّة، ودائرة الجمارك الوطنيّة، والق .16
واللجنة التنفيذيّة، بما في ذلك حظر البيئة، من أجل مناقشة االمتثال لالتفاق في ما بين الحكومة 

وتخفيض حصة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في عام  2020ب في عام 141- الهيدروكلوروفلوروكربون
األوزون الوطنيّة شروط االختصاص لمستشار  في المئة). كما تُعدّ وحدة 65( 2021في المئة) و 45( 2020

  .االمتثال اللتزاماتها الملحوظة في االتفاقبقانوني من أجل إعداد مسودة أنظمة تسمح للدولة 

  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان
 

خطة لقطاع الرغاوى من أجل  تشمل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة .17
 5ب المستخدم كعامل نفخ في 141-طنا من قدرات استنفاذ األوزون للهيدروكلوروفلوروكربون 12.43إزالة 

طنا من قدرات استنفاذ األوزون  10.49و غير متصلةلواح ألبوليوريتان سة رغاوى مؤس
نُظم من خالل  حقًا صغير ومتوسط الحجممستخدًما ال 36ب المستخدم من قبل 141- للهيدروكلوروفلوروكربون

  .دوالر أميركي 1,938,134وموّزع مواد كيمائيّة بكلفة تمويليّة قدرها مكيّفة 
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  مؤسسات رغاوى بوليوريتان فرديّة 5تحويل 
  

وُعقد االجتماع األول مع خبير دولي؛ ، من خالل ورشة عمل 2016أُطلق تنفيذ المشروع في أغسطس/آب  .18
؛ وأُجريت اجتماعات مع المؤسسات المستفيدة كلّها من 2017المشروع في ديسمبر/كانون األول لمجلس توجيه 

 .أجل مناقشة المسائل اإلداريّة الخاصة بالمشروع

  
من أجل التحّول إلى تكنولوجيا  متصلةغير أللواح ت مع مؤسستي رغاوى البوليوريتان تّم التوقيع على اتفاقا .19

سانترو  (ريفريأوليفين -الهيدروفلورو وتكنولوجيا )INEMAإينيما ) (البنتان الحلقي (السيكلوبنتان
Refricentro(  وأنشطة التحويل جارية. تضع المؤسسات الثالث األخرى  2017في ديسمبر/كانون األول

  .2018توقيع عليها في يوليو/تموز اللمسات األخيرة على اتفاقاتها التي يُتوقَّع ال

  
  مستخدم معدّات الحقة 36وموّزع مواد كيمائيّة مع  النظام الُمكيَّفتحويل 

  
 -  هيدروفلوروبال  إلى تكنولوجيا نفخمستخدم تجهيزات الحقة صغيرة ومتوسّطة الحجم  36يُعتبَر تحويل   . 20

 )Austral Chemicals) والموّزع الكيميائي (المواد الكيمائيّة األستراليّة Ixom من خالل نظام (إكسوم أوليفين
؛ وسيبدأ تحّول مستخدمي 2018المؤسستَْين في أكتوبر/تشرين األول على االتفاقات مع هاتْين  عيُتوقَّع التوقيو؛ جاريًا

  وع.لمشرفي ا ااركتهل مشالمعدّات الالحقة بعد تلقّي الكتب/الرسائل من المؤسسات المستفيدة الفرديّة حو
  

  قسم خدمة التبريد
  

تم تنظيم ورشتي تدريب للمدّربين حول أوجه استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة والمواد   . 21
 بحسب على أساس غازات التبريد القابلة لالشتعال بريد البديلة وتصنيف السالمةالهيدروفلوروكربونبّة وغازات الت

الجمعيّة األميركيّة لمهندسي التدفئة، والتبريد، وتكييف الهواء (المواصفات وأوجه االستخدام  نع درالصا 334لمعيار ا
معلًّما من  46(المواصفات وأوجه االستخدام وتدابير السالمة) لـ تبريدوتدابير السالمة)، وثاني أكسيد الكربون كغاز 

حصص تدريبيّة حول المدخل إلى غازات التبريد  8مؤسسة تعليميّة لدعم التدريب المهني للفنيّين؛ كما تّم تنظيم  20
الً فنيا التدريب األساسي عام 26عامالً فنيا؛ وتلقّى  154الطبيعيّة، بما في ذلك تمرين عملي يُغّطي المواضيع نفسها لـ

 للمنهاجحول ممارسات التبريد الجيّدة؛ وتم تحديث البرنامج التدريبي ليشمل المعايير الوطنيّة الجديدة ومسودة المقترح 
  .التدريبي قيد المراجعة

  
 شاركت وحدة األوزون الوطنيّة في عمليّات استعراض نصف سنويّة حول مسائل مرتبطة بتنفيذ برنامج  . 22

يات ا في الوالعتمدً ماالعتماد للفنيّين في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ وكان منسق المشروع الوطني لهذه المبادرة 
  المتحدة األميركيّة.

  
شبكة ومركز تكنولوجيا مشروع شاركت وحدة األوزون الوطنيّة في اجتماعات وورش عمل كنظير فني في   . 23

ة روكربونيّ هيدروفلوة لالستدامة والتغير المناخي حول تحديد البدائل للمواد اليشيلاليونيدو/الوكالة /CTCN المناخ
  لمنشآت الصناعات الزراعيّة.

  
الذي تّم تنفيذه في المرحلة األولى جاٍر من أجل تقييم  النموذجيثمة تقييم اقتصادي وفني لمركز االستصالح     .24

من أجل عرض كونثبثيون  جدوى تأسيس ثالثة مراكز إقليميّة في البلد؛ وتّم عقد اجتماع للجهات المعنيّة في مدينة

                                                 
 طريقة مختصرة لتسمية غازات التبريد وتحديد تصنيف السالمة على أساس بيانات السميّة وقابليّة االشتعال. 34يصف المعيار   3
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مات لديها على خد المرتفعاالقليميّة وأهميّة تنفيذ أحدها في هذه المدينة بسبب الطلب  مشروع مراكز االستصالح
 التبريد.

  
  برنامج التوعية

  
تّم التعاقد مع مستشار من أجل تصميم حملة المعلومات للترويج للمنتجات والتكنولوجيات الخالية من المواد   . 25

لك ذ، بما في لهواءوالنصائح التعليميّة حول التبريد وتكييف ا خبارالهيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ كما يتّم عرض األ
 تجاوز حدّ روف تظفي ثاني أكسيد الكربون  روعاتومش التشغيل والصيانة المالئمتَْين لنظم التبريد وتكييف الهواء،

 ركزموفي السوبرماركات، والحصص التدريبيّة حول ممارسات الخدمة الجيّدة،  حساسيته كالحرارة والضغط
الشبكي  لموقعااالستصالح، والحصص التدريبيّة االقليميّة، والمحاضرات، واألنشطة الدوليّة على االنترنت على 

مواد ال إزالة ة إدارةالتي تحتوي على معلومات حول غازات التبريد وخط المواد التوجيهيّةتّم توزيع لوزارة البيئة؛ و
 ذلك، جرى ؛ إلىالزمني المرتبط بمسائل التبريد وتكييف الهواء الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، بما في ذلك الجدول

ول طبقة رات حإعداد حملة على شريط فيديو حول إدارة غازات التبريد واستعمالها المسؤول. كما تّم إلقاء محاض
  األوزون وبروتوكول مونتريال من قبل وحدة األوزون الوطنيّة.

  
  وحدة رصد المشروع وتنفيذه 

  

ة للتبريد شيليالعمل مع اللجنة االستشاريّة المؤلّفة من ممثّلين من الغرفة   األوزون الوطنيّةوحدة  تواصل .26
األنشطة اآليلة إلى تخفيض استخدام المواد  علىوغرفة تكييف الهواء، والحكومة، واألكاديميّين، 

  .الهيدروكلوروفلوروكربونيّة أو القضاء عليها في قطاع التبريد وتكييف الهواء

  مستوى صرف األموال
  

في المئة) من أصل مجموع  69( ميركيأوالر د  745,438مجموع ، تم صرف2018أبريل/نيسان في  .27
دوالر أميركي  65,481لليؤنديبي و ميركيأوالر د  700,955( دوالر أميركي الموافق عليه  1,075,646

دوالر   330,208سيتّم صرف رصيد  .2) كما هو وارد في الجدول ونيدوللي ميركيأوالر د 309,210و لليونيب
 .2018أميركي في عام 

 

 )ميركيأوالر (د شيليللخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  النفقات للمرحلة الثانية من. 2لجدول ا

 الوكالة
 المجموع الموافَق عليهالشريحة األولى

المبلغ 
الموافَق عليه

المبلغ 
المصروف

المبلغ 
 الموافَق عليه

المبلغ 
 المصروف

 487,590 700,955 487,590 700,955  اليوئنديبي
 30,551 65,481 30,551 65,481 اليونيب
 227,297 309,210 227,297 309,210 اليونيدو

 745,438 1,075,646 745,438 1,075,646 المجموع
 69.3 69.3معّدل الصرف (%)
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  لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة الثانيةخطة التنفيذ للشريحة 
  

  :2019وديسمبر/كانون األول  2018 تموز/هيوليسيتّم تنفيذ األنشطة التالية بين  .28

مصنّعي ألواح رغاوى  5: وضع اللمسات األخيرة على تحويل قطاع رغاوى البوليوريتان  )أ(
سسات ؛ وتحويل مؤوليفينأ -الهيدروفلورو  إلى السيكلوبنتان وتكنولوجيا غير المتصلةالبوليوريتان 

 فمكيَّ من خالل مشروع َجماعي مع نظام  يفينأول -الهيدروفلورو رغاوى الحقة إلى تكنولوجيا نفخ 
 دوالر أميركي)؛ 1,300,902) (اليوئنديبيوموّزع كيمائي (

 
 علىامالً فنيا ع 120ممارسات التبريد الجيّدة، و علىعامالً فنيا  240تدريب  :قطاع خدمة التبريد  )ب(

ات ول ممارسوبرنامج الوقاية من التسّربات؛ وإعداد أدلّة تدريب حتبريد البديلة مناولة غازات 
دوير إعادة الترداد والتبريد الجيّدة وإدارة غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ وتقييم أداء مركز االست

ول بدائل عمل ح ورشتيعقد األولى وتحديد مركَزْين إقليميَْين محتملَْين؛ و القائم في خالل المرحلة
 ر أميركي)؛دوال 562,200فنيي خدمة (اليونيدو) ( 40تجميع الغرفة الباردة وقطاع تكييف الهواء لـ

 
ضابط جمارك على األنظمة الخاصة بالمواد  60تدريب : األنظمة والتوعية  )ج(

بريد تفنيّي والهيدروكلوروفلوروكربونيّة؛ وإعداد برنامج توعية للترويج لمشاركة مستخدمين كبار 
والتحّول في االستهالك نحو المنتجات والتكنولوجيّات الخالية من المواد 

 130,962(وزون (اليونيب) الهيدروكلوروفلوروكربونيّة، وتدريب طالّب على حماية طبقة األ
 )؛دوالر أميركي

 
إجراء التحقّق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة ورصد األنشطة  :برنامج الرصد   )د(

  ).يركيدوالر أم 157,229( واليونيدو)اليوئنديبي واإلجراءات الُمحدّدة التي يجب اتخاذها (
  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  التعليقات
  

  ةلخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّ  األولىالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة 
  

  اإلطار القانوني
  

طنًا  76.0بنسبة  2018كوتا الستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لعام  أصالً  شيليأصدرت حكومة    .29
ة لبروتوكول أهداف المراقبطنا من قدرات استنفاذ األوزون دون  2.75أي بنسبة من قدرات إستنفاذ األوزون، 

  .لهذا العام مونتريال
  

  قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان
  

تجري األنشطة التي أُطلقت في قطاع رغاوى البوليوريتان للمشروعات الفرديّة والَجماعيّة على حدّ سواء  30.
د منها، وأّن االتفاقات المتبقية قعلى قدم وساق، مع اإلشارة إلى أنّه تّمت صياغة االتفاقات كلّها، وتّم التوقيع على اثنَْين 

التأكيد على أن وحدة األوزون الوطنيّة كانت على اتصال مع  ئنديبياليووضع اللمسات األخيرة عليها. كما أعاد 
. حتى شيليفي  أوليفين -الهيدروفلورو من خالل اجتماعات مختلفة بشأن توفّر مادة  أوليفين -الهيدروفلورو موّردي 
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في البلد، وإن كانت  أوليفين -الهيدروفلورو على  ةم قائمتابع السبانيا عيّنات لنظ ُمكيَّفنظام اليوم، قدّم مكتب محلي ل
 المكيَّفنظام ال) هذه العيّنات. كما تلقّى Refricentroاألسعار ال تزال مرتفعة. تختبر مؤّسسة واحدة (ريفي سانترو 

من  أوليفين -الهيدروفلورو أحد المستفيدين من مشروع الرغاوى، عيّنات من  و)، وهIxom(إسكوم  المحلي
المواد الكيمائيّة داد صيغ لالستخدام من قبل مستخدمين الحقين؛ كما استوردت شركة "وهو يعمل على إع ،المصنّعين
من  أوليفين - الهيدروفلورو عيّنات عن نظم رغاوى البوليوريتان قائمة على   Austral Chemicals"األستراليّة

  كوريا الجنوبيّة، التي تّم توزيعها على عمالئها ألهداف االختبار األولي.

استكماله في نهاية عام  يُتوقَّع) إلى السيكلوبنتان Inemaأن تحّول شركة الرغاوى (إينيما  اليوئنديبيكما أّكد  . 31
  ، كما هو ُمخطَّط له.2019

  
  قطاع خدمة التبريد

  
أن التدريب لغازات التبريد الطبيعيّة تّم تصميمه كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة  اليوئنديبيشرح  . 32

لتبريد اازات غادات التي تستخدم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة نظًرا إلى التوفّر المتزايد للبرّ 
ني ستخدام ثاطرح اتلّط المشروعات التي ستالهيدروكربونيّة في السوق، تّم استخدام النشادر/األمونيا لوقت طويل، و

 استخدامن شأب أيًضا واعين أكسيد الكربون في السوبرماركات، الضوء على الحاجة إلى أن يكون العاملون الفنيّون
على  لقائمةالم تتم إعادة تهيئة التجهيزات غازات التبريد الطبيعيّة وتجهيزات الخدمة التي تستخدمها. لكن 

  ة لالشتعال.قابلبغازات تبريد  22- وكربونيدروكلوروفلوراله
  

ردا على الطلب حول تقدّم المساعدة الفنيّة التي يجب تقديمها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ال  . 33
ّم تحقيق تقدّم إضافي تمتى  2018أنّه سيتّم إطالق ذلك في نهاية عام  اليوئنديبيسيّما مجّمعي الغرف الباردة، أوضح ا

  في البرنامج التدريبي.
  

  وحدة رصد المشروع وتنفيذه
  

أشارت األمانة إلى أنّه في خطة العمل المقدّمة، تّم اإلفراط في برمجة تكاليف وحدة إدارة المشروع؛  . 34
يق عاون الوثوع بالتعمل ُمراجعة. وبشكل عام، تواصل وحدة إدارة المشرالتكاليف في خطة  اليوئنديبيوبالتالي، كيّف 

مع وحدة األوزون الوطنيّة تنسيق مختلف األنشطة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة.

  
  الخاتمة

  
االمتثال لبروتوكول مونتريال وأهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة الواردة في  شيليتواصل  . 35

في  24 2017ام علد في بلغ استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة في البوقدهذا االتفاق مع اللجنة التنفيذيّة. 
ل ّم استكماق. وتتثال والحدّ الملحوظ في االتفاالمئة دون الخط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة لالم

حة الل الشريخ. في األنشطة الُمخطَّط لها للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
ت تجري ساذه المؤسّ هحّول ن لقطاع رغاوى البوليوريتان وعمليّات تاألولى من المرحلة الثانية، تّم التوقيع على اتفاقَيْ 

مسات  وضع الليتمّ و على قدم وساق. كما تّم استكمال االتفاقات كلّها للمؤّسسات المستفيدة األخرى في قطاع الرغاوى
ال فاق األمولغ إنب. وقد بشكل جيّداألخيرة عليها في الوقت الحالي. إلى ذلك، تجري األنشطة في قطاع خدمة التبريد 

  في المئة. 69للشريحة األولى 
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  التوصية
  

توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذيّة علًما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة األولى من   .36
ة ة الشموليّ لموافقاالهيدروكلوروفلوروكربونيّة للشيلي؛ كما توصي بمنح المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد 

لشريحة ة تنفيذ ايلي وخطالهيدروكلوروفلوروكربونيّة للشلخطة إدارة إزالة المواد للشريحة الثانية من المرحلة الثانية 
  .، عند مستويات التمويل الواردة في الجدول أدناه2019-2018المقابلة للفترة 

 
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 والر أمريكي)(د
 كلفة الدعم 

 والر أمريكي)(د
 الوكالة المنفّذة

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّةخطة إدارة  (أ)
 (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

اليوئنديبي 1,401,91198,134

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  (ب)
 (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

 اليونيب 130,96217,025

 الهيدروكلوروفلوروكربونيّةخطة إدارة إزالة المواد   (ج)
 (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

 اليونيدو 618,42043,289

     
 
 

 

 
  


