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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
  الخامس والثمانوناالجتمــــــاع 

  2020مايو/أيار   29إلى  25من  ،مونتريال
 *2020تموز  /هيولي  22إلى  19مؤجل: من 

 

  

 بنمامقترح مشروع: 

 
  

  مقترح المشروع التالي:هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن  تتألف

 اإلزالة

 اليوئنديبي    )الثالثة، الشريحة الثانية(المرحلة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  •

 

 

 

  

  

 )19-مرض فيروس كورونا (كوفيد بسبب* 
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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   

  بنما
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة ) عنوان المشروع1(

    2020% بحلول عام 35  السادس والسبعون  اليوئنديبي )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 16.34 2018السنة:  الفئة األولى) يم، (المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة 2(
  

  2019 السنة: )قدرات استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من 3(
مكافحة  الرغاوى األيروصوالت المادة الكيميائية

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استهالك القطاع

التصن  
 يع

  الخدمة 
 14.36 0.00 0.00 0.00 14.36 0.00 0.00 0.00 0.00 22-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  123-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  124-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب141-وكربونالهيدروكلوروفلور
ب 141-وكربونالهيدروكلوروفلور

  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط
0.00 7.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.78 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ب142-وكربونالهيدروكلوروفلور
  

  )قدرات استنفاد األوزون) بيانات االستهالك (طن من 4(

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

 )قدرات استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل (طن من 

  13.39 المتبقي:  13.89 الموافق عليه بالفعل:
  

 المجموع  2020 األعمال) خطة 5(

قدرات استنفاد إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من   اليوئنديبي
  )األوزون

0.92 0.92 

 77,847 77,847  التمويل (دوالر أمريكي)
  

  بيانات المشروع )6(
  

  المجموع   2020  2019  2018  2017  2016  

  غير متاح  16.11  22.30  22.30  22.30  22.30  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال
قدرات استنفاد الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من 

  )األوزون
  غير متاح  16.11  22.30  22.30  22.30  22.30

التمويل الموافق عليه (دوالر 
  أمريكي)

  اليوئنديبي
  

تكاليف 
  المشروع

265,100  0  385,800  0  72,754  723,654  

  50,656  5,093  0  27,006  0  18,557  تكاليف الدعم    

األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دوالر  
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

265,100    385,800      650,900  

  45,563      27,006    18,557  تكاليف الدعم

األموال المطلوب الموافقة عليها في هذا  إجمالي
  (دوالر أمريكي) االجتماع

تكاليف 
  المشروع

        
72,754  72,754  

  5,093  5,093          تكاليف الدعم

  
 

 الموافقة الشمولية     توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

الثالثة واألخيرة من لشريحة  التمويل    ا، طلبالمعينة  ه الوكالة المنفذة ت، بصفبنمانيابة عن حكومة    ،اليوئنديبيقدم   -1
، باإلضافة إلى اأمريكي ادوالر 72,754 بمبلغ، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة  الثانيةالمرحلة 

وتقرير  الثانيةعن تنفيذ الشريحة  امرحلي اتقرير الطلبويشمل  1.اأمريكي ادوالر 5,093 البالغةوكالة التكاليف دعم 
لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل 2019و 2018التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 

2020-2021. 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استهالك 

استنفاد   من قدراتطن    14.36قدره  استهالك    عن، في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري،  بنماحكومة    بلغتأ -2
في المائة عن خط أساس االمتثال   42، وهو ما يقل بنسبة  2019في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األوزون من  

 2019-2015المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استهالك  الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد
 .1في الجدول 

  )2019-2015للفترة  7(بيانات المادة  بنمافي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  -1ول الجد

 خط األساس  *2019 2018 2017 2016 2015 ية الهيدروكلوروفلوروكربونالمادة 
 طن متري 

 404.32 261.16 297.10 300.27 332.04 318.13 22-وكربونالهيدروكلوروفلور
 2.37 0.00 0.00 0.53 4.5 1.46 123-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.071 124-وكربونالهيدروكلوروفلور
 20.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب 141-وكربونالهيدروكلوروفلور
 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.043 ب 142-وكربونالهيدروكلوروفلور

 430.66 261.16 297.10 300.80 336.54 319.70 متري) المجموع (طن  
ب  141-وكربونالهيدروكلوروفلور

 * الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 
79.38 41.35 60.62 52.81 70.73 22.72** 

 استنفاد األوزون  قدراتطن من  
 22.24 14.36 16.34 16.51 18.26 17.50 22-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.05 0.00 0.00 0.01 0.09 0.03 123-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124-وكربونالهيدروكلوروفلور
 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب 141-وكربونالهيدروكلوروفلور
 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب 142-وكربونالهيدروكلوروفلور
قدرات استنفاد  المجموع (طن من 

 ) األوزون
17.53 18.35 16.53 16.34 14.36 24.77 

ب  141-وكربونالهيدروكلوروفلور
 * الموجود في البوليوالت سابقة الخلط 

8.73 4.55 6.67 5.81 7.78 2.50** 

  * بيانات البرنامج القطري
  . 2009و 2007** متوسط االستهالك بين عامي 

تدابير   نتيجةفي االنخفاض بشكل مطرد    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستمر استهالك    ،2016منذ عام  و -3
وحظر واردات  ،بما في ذلك نظام الحصص ،الرقابة المفروضة على واردات المواد المستنفدة لألوزون

لمفروض على والحظر ا ،2014 يناير/كانون الثاني 1في شكل نقي اعتبارا من  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من    22-الهيدروكلوروفلوروكربونالتركيبات الجديدة من أجهزة تكييف الهواء القائمة على  

يناير/كانون   1التبريد اعتبارا من    نظم   تنظيفل  22-الهيدروكلوروفلوروكربونوالحظر المفروض على استخدام    ،2016

 
  من وزارة الصحة في بنما إلى اليوئنديبي.  2020مارس/آذار  12وفقا للرسالة المؤرخة  1
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خطة إدارة إزالة المواد  أجريت في إطارالتي  اإلزالةتنفيذ أنشطة أدى  ،ذلكاإلضافة إلى . وب2019 الثاني
استمرار تحقيق ، إلى التدريب المقدم لقطاع خدمة التبريدو بما في ذلك المساعدة التقنية ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد  من ةاإلضافي اإلزالةرجع ت. والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي استهالك  تخفيضات
 في السوق المحلية.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلى إدخال المعدات غير القائمة على    الهيدروكلوروفلوروكربونية

في  سابقة الخلطالموجود في البوليوالت  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناالنخفاض في واردات  ويرجع -4
 PanamaHuurre ،2  شركة  وهي  ،ة استهالكية غير مؤهلةشركإلى استخدام المخزونات المتاحة في أكبر    2016عام  

الحظر المفروض على البوليوالت أن يدخل قبل مخزونات تبني لواردات الشركات  إلى 2019الزيادة في عام ترجع و
 .2020 يناير/كانون الثاني 1نفاذ في حيز ال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالمحتوية على المرّكبة 

 البرنامج القطريتقرير تنفيذ 

البرنامج تقرير تنفيذ    في إطار  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأبلغت حكومة بنما عن بيانات استهالك قطاع   -5
 من بروتوكول مونتريال. 7تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  هيو 2018القطري لعام 

 تقرير التحقق

وتحتفظ  ،ات المستوردة شركأكد تقرير التحقق أن بنما لديها نظام فعال لتخصيص التراخيص والحصص لل -6
كان نظام الحصص فعاال في تحقيق األهداف وبسجل دقيق للواردات الفعلية من المواد المستنفدة لألوزون إلى البلد. 

المواد كانت المستويات اإلجمالية الستهالك واستهالك المواد المستنفدة لألوزون. بشأن الوطنية 
المواد أقل من حصة االستيراد الصادرة وهدف استهالك  2019و 2018لعامي  الهيدروكلوروفلوروكربونية
على النحو المنصوص عليه   ،العامين األوزون لنفس  قدرات استنفاد  منطن    22.30البالغ    الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قانونيال اإلطار

 الحكومة مجموعة اللوائح التالية:أكملت  -7

التبريد وتكييف الهواء  نظم كعامل تنظيف في  22-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر على استخدام   )أ(
)RAC ( رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط) وفي إنتاجXPS(،  في المرافق القائمة والجديدة

 ؛2019 يناير/كانون الثاني 1اعتبارا من 

 1اعتبارا من  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالمحتوية على  المرّكبةلبوليوالت استيراد اعلى حظر   )ب(
 .2020 يناير/كانون الثاني

على اإلعالنات   ،2020  فبراير/شباط  4  حتى  ،الموافقةجرت    ،التوصيات الواردة في تقارير التحقق  وبناء على -8
المسبقة الستيراد المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول من خالل المنصة الرقمية التي أنشئت في الهيئة الوطنية 

 تسجلأن بالكامل  المرّكبة تالبوليوال نظم يتعين على الشركات التي تستورد  ،اإلضافة إلى ذلك. وب)ANAللجمارك (
 .رغاوي جاسئةتم تسجيل ست شركات  ،حتى اآلنو ؛راداالستيبللحصول على إذن  نفسها

 
، عندما يدخل الحظر المفروض على الواردات من 2020من المتوقع أن تتحول الشركة إلى السيكلوبنتان بمواردها الذاتية قبل عام  2

  حيز النفاذ.لط ب الموجود في البوليوالت سابقة الخ141-الهيدروكلوروفلوروكربون
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الجمارك على تحديد  موظفيمن  65: تدريب الهيئة الوطنية للجماركوتشمل األنشطة األخرى المنفذة مع  -9
أجهزة امرأة) على تشغيل  15 منهم الجمارك ( موظفيمن  28تدريب و ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةومراقبة 

التجارة ومنع االتجار   مراقبةامرأة) على تدابير    13  منهم الجمارك (  موظفيمن    28تدريب  و  ؛التبريد  اتغاز  الكشف عن
امرأة) على تنفيذ بروتوكول   11  منهمالجمارك (  موظفيمن    24وتدريب    ؛غير المشروع في إطار بروتوكول مونتريال

 مونتريال.

بشأن جوانب السالمة والبيئة  5149:2014 القياسي المنظمة الدولية للتوحيد تقدم في تكييف معيار وقد أُحرز -10
معايير التصنيف و ،الجزء األول (التعاريف على تمت الموافقة بالفعلة: يمضخات الحرارالالتبريد و نظم المطبقة على 

 ) من المعيار.التركيبواالختيار) والجزء الثالث (مكان 

 .2018 أيلول/سبتمبر 28صدقت بنما على تعديل كيغالي في و -11

 )FTZمنطقة التجارة الحرة (

. المواد المستنفدة لألوزون في منطقة التجارة الحرة  الرقابة علىواصلت حكومة بنما جهودها لتعزيز آليات  -12
 عنأرسلت الحكومة رسالة رسمية إلى سلطات منطقة التجارة الحرة تطلب معلومات  ،2020 فبراير/شباطي وف
المملوكة   إحدى شركات النظم قد اجتماع مع ممثلي  . كما عُ يدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الهمن  صادرات  الواردات وال

) لمناقشة المسائل Synthesiaوالتي تعمل في منطقة التجارة الحرة ( 5العاملة بموجب المادة لبلدان لبلد من غير ا
 سابقة الخلطوحظر استيراد البوليوالت  ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون بالواردات والصادرات منالمتعلقة 

والذي  ،2020 يناير/كانون الثاني 1اعتبارا من  النفاذدخل حيز ي ذال ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونب المرّكبةو
من منطقة التجارة الحرة أكدت الحكومة أن واردات ويشمل الواردات من منطقة التجارة الحرة. 

يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من ا صفرتبلغ  سابقة الخلطالموجود في البوليوالت  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
2020. 

 البوليوريتان رغاويقطاع تصنيع 

المواد المستنفدة  للرقابة علىاإلطار التنظيمي الجديد  ،خالل الشريحة الثانية ،قدمت وحدة األوزون الوطنية -13
اختبارات  إلجراء البوليوريتانات رغاوي شركإلى وقدمت مساعدة تقنية  ،لألوزون في قطاع الرغاوي للمستوردين

 ).GWP( االحترار العالميمنخفضة إمكانية عوامل نفخ بألوزون وقدرات استنفاد امن  خاليةتركيبات جديدة ب

قدرات طن  1.19 إلزالةمس المدرجة في المرحلة الثانية الخ البوليوريتانات قطاع رغاوي شركمن بين و -14
 Cangasو ،Fibropinturasوقعت ثالث شركات ( ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوناألوزون من  استنفاد

Trucks، وRefrigeracion Internacional S.A. ( األوزون.  قدرات استنفادمن طن  0.70 زالةإلعقود على
الشركتان جري تبينما س ،االترخيص من أجل تطبيقهنتظر تلتكنولوجيا وا لاختبار الشركات بالفعلوأجرت إحدى هذه 

على الرغم من  ،2020كمالن تحويالتهما بحلول نهاية عام توس 2020اختبارات في النصف األول من عام  األخريان
 تزال الشركات في هذا القطاع تستخدم المخزونات المتبقية من . واليؤجل اإلنجازقد  19-كوفيدأن الوضع الحالي ل

 .2020 يناير/كانون الثاني 1الواردات في  بعد حظر ب141-كربونروفلوروالهيدروكلوب المرّكبةالبوليوالت 

 ،األوزون  قدرات استنفادطن    0.48  انستهلكتاللتان    ،)Refratermicو  Disurقررت الشركتان المتبقيتان (و -15
بوليوالت   Disur  شركة  ستخدم . وتب من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالنسحا

 .رغاوي البوليوريتاننتج ت Refratermic شركة عدتبينما لم  ،سيكلوبنتانال
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 قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية: -16

لتنمية البشرية) من أجل ابرنامج مركز التدريب الوطني (المعهد الوطني للتدريب المهني  تمديد  )أ(
بما في ذلك وحدة إلزامية بشأن الممارسات  ،ساعة 925 ليصبحالتبريد المنزلي مجال في  يينللميكانيك

المحدثة الدراسية  المناهج  مراكز تعليمية    10  وستعتمد  ؛ساعة)  40(  غازات التبريدإدارة  مجال  الجيدة في  
 ؛2020 اعتبارا من عام 

المعهد معلما من    24  عددل  R-290و  R-600a  ينلغازحلقة عمل لتدريب المدربين بشأن االستخدام اآلمن ل  )ب(
والجامعة التكنولوجية في بنما ووزارة التعليم  لتنمية البشريةمن أجل االوطني للتدريب المهني 

)MEDUCA(العاملة الهواء    أجهزة تكييفتركيب وصيانة    عنشاركة اثنين من المدربين في دورة  وم  ؛
 ؛في معهد كوستاريكا التعليمي R-290 بالغاز

 يينا في ستة مراكز على ممارسات الخدمة الجيدة باستخدام البرنامج المحدث للميكانيكتقني 199تدريب   )ج(
في دورة مدتها خمسة أيام على الممارسات الجيدة  ا إضافياتقني 20تدريب و ؛التبريد المنزليمجال في 
عمل   حلقةو  ؛التبريد القابلة لالشتعال  غازاتبما في ذلك االستخدام اآلمن ل  ،غازات التبريدإدارة  مجال  في  

 ؛R-600aو R-290 غازي التبريدالمناولة اآلمنة ل عنتقنيا  31 بمشاركةليوم واحد 

تم  ،غازات التبريد مناولةالممارسات الجيدة في المتعلقة بللدورات  3مجموعة أدوات أساسية 15شراء   )د(
سيجري . و2020تسع منها في الربع األول من عام  من المقرر تسليم  تسليم ست منها إلى معاهد التدريب و

 R-290القائمة على    المنفصلةوحدات التكييف    ،مجموعة إضافية من المعدات (أي  70ا مجموعه  مشراء  
 ؛2020) وأدوات وتوزيعها خالل النصف الثاني من عام للتدليل R-600a القائمة عبىوالمبردات 

من خالل اجتماعات التنسيق وحلقتي  التبريد وتكييف الهواءي تقنياعتماد ل وضع نظام التقدم المحرز في   )ه (
بشأن عملية إصدار الشهادات التي يجري إعدادها على أساس  4ات المعنيةشركلجميع التمهيديتين عمل 

 ؛كفاءات العمل

ين ودليل تقنيلقاعدة بيانات ال لتنمية البشريةمن أجل االمعهد الوطني للتدريب المهني من جانب تحديثات   )و(
 ؛لميكانيكي التبريد المنزلي غازات التبريدإدارة مجال التعليمات لممارسات الخدمة الجيدة في 

االحترار العالمي كبدائل  إمكانيةمنخفضة  غازات التبريديز استخدام ثاني أكسيد الكربون وغيره من تعز  )ز(
(على سبيل   المعنيةات في القطاعات  شركمن خالل تسعة اجتماعات لل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد
ن وتقنيمشاركا بما في ذلك ال  75  بحضوروثالث حلقات عمل    ،محالت السوبر ماركت والفنادق)  ،المثال

 البديلة. غازات التبريد بشأنوإنتاج الكتيبات التقنية  ،المعنية وصناع القرار من القطاعات

 

 تنفيذ ورصد المشروع

تشرف وحدة األوزون الوطنية على تنسيق وإدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد  -17
المشروع والتنفيذ التشغيلي ألنشطة المرحلة الثانية في قطاعي  رصدشمل األنشطة . وتالهيدروكلوروفلوروكربونية

 
، والحاويات، ةالفضيبالمعادن ، واللحام الشعرية األنابيب أجهزة تقطيع، ووأجهزة القياس متعددة الصباباتبما في ذلك وحدات االسترداد واألسطوانات،  3

  .، وسقاطات التبريدR-600aو R-290 الغازين إحراق أدوات الحرارة الرقمية، ومجموعاتقياس  أجهزةنس الرقمية، وا، والمكاألقفالوحلقات 

للهندسة والعمارة، والجمعية  التقنيالمعهد الوطني للتدريب المهني من أجل التنمية البشرية، والمجلس العمل في أمانة نظام إصدار الشهادات لكفاءات  4
لتعليم، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة العمل البنمية للمهندسين والمعماريين، وكلية المهندسين الكهربائيين والميكانيكيين والصناعيين، ووزارة ا

  ين.تقنيوالنقابات والاألخرى من معاهد التعليم و المعهدومدربين من 
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دوالرا أمريكيا  17,047دوالرا أمريكيا (أي  31,361ما مجموعه  أُنفق ،حتى اآلنو. رغاوي البوليوريتانالتبريد و
دوالر أمريكي  11,500، والعمل واالجتماعاتحلقات  دوالرا أمريكيا على 2,814، وعلى الموظفين واالستشاريين

 على التقارير وعمليات التحقق).

 مستوى صرف األموال

 239,716تم صرف    ،حتى اآلنموافق عليه  دوالر أمريكي    650,900مبلغ قدره    من  ،2020  آذار/مارس  حتى -18
 2020  عامي   دوالرا أمريكيا في  411,184. وسيتم صرف الرصيد البالغ  2كما هو موضح في الجدول    ،را أمريكيادوال

 .2021و

التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنما (بالدوالر  -2الجدول 
 األمريكي)

 معدل الصرف (%)  المبلغ المنصرف  يه الموافق علالمبلغ  الشريحة 
 60 159,300 265,100 األولى 
 21 80,416 385,800 الثانية

 37 239,716 650,900 المجموع 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الثالثة واألخيرة من خطة إدارة إزالة 

 :2021 ديسمبر/كانون األولو 2020 تموز/يوليهسيتم تنفيذ األنشطة التالية بين  -19

موظفا  50من خالل تدريب  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  للرقابةتعزيز القدرات الوطنية   )أ(
مواد إعداد و ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجمارك على اللوائح المتعلقة ب موظفيمن إضافيا 

المؤسسات ومواصلة عملية التشاور مع  ؛الجمارك موظفيتعليمية لتوزيعها على المشاركين في تدريب 
 ؛دوالر أمريكي) 27,500الطبيعية ( غازات التبريدبشأن تنظيم إدارة  المعنية

 ؛(أموال من الشرائح السابقة) البوليوريتانات تصنيع رغاوي شركمن تحويل ثالث  إكمال  )ب(

التبريد في قطاع خدمة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللحد من استخدام  الحكومةبرنامج معتمد من   )ج(
إلصدار الوطني نظام الا وحملة لنشر تقني 125بما في ذلك خمس دورات تدريبية لـ  ،وتكييف الهواء

 ؛)أمريكيادوالرا  30,254ين (تقنيلالشهادات ل

دوالر   12,000بما في ذلك الموظفون واالستشاريون (  ،دوالر أمريكي)  15,000تنفيذ ورصد المشروع (  )د(
 ريكي).دوالر أم 3,000وحلقات العمل واالجتماعات ( ،أمريكي)

 

 تعليقات األمانة وتوصيتها 

 تعليقاتال

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

عند الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -20
(اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة    إلىطلبت اللجنة التنفيذية    ،)شموليةفي بنما في االجتماع الثاني والثمانين (بموافقة  

في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  موافق عليهاأي أرصدة متبقية  ينأن يعيد في االجتماع الثالث والثمان
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. بأن المشروع لم يُغلق ماليا اليوئنديبياألمانة من خالل اليونيب أبلغ  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي هذا الصدد
 5األرصدة والموارد.توافر في التقرير عن المسألة هذه  يجري تناولو

 القانوني اإلطار

 قدرها بكمية 2020لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة بنما بالفعل حصص استيراد  -21
في المائة عن مستوى االمتثال   11.7بنسبة    ي كمية تقلوه  ،طن متري)  258.55األوزون (  قدرات استنفادطن    14.22
 األوزون بموجب أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال. قدرات استنفادطن  16.11البالغ 

 المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة المسائل

 ،ونيةعند الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب -22
عن حالة جهود   ،ح المتبقيةائوقت تقديم طلبات الشر  ،مواصلة اإلبالغ  اليوئنديبيحكومة بنما و  إلىطلبت اللجنة التنفيذية  

المواد في منطقة التجارة الحرة ومعلومات عن الموجودة النظم  ةشركالحكومة للحصول على البيانات من 
التجارة الحرة والمصدرة منها. وتالحظ األمانة مع التقدير الجهود المستوردة إلى منطقة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ،لتناول هذه المسألةفي منطقة التجارة الحرة  منسقين اثنينبما في ذلك تعيين  ،بذلها الحكومة في هذا الصددتالتي 
ة الرسمي  والرسالة  ،النظم ومنسقي منطقة التجارة الحرة   ةشركمع    اليوئنديبيواالجتماعات العديدة التي عقدتها الحكومة و

في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواردات وصادرات  عنطلب بيانات ل 2020 فبراير/شباطفي  المرسلة
2019. 

أيضا أنه على الرغم من عدم إمكانية عقد اجتماع  اليوئنديبيأفاد  ،تقديم تفاصيل إضافية عن هذه الجهود وعند -23
فإن الحكومة ستواصل   ،19-كوفيدالمتعلقة ب  اكلبسبب المش  2020  آذار/في مارسكان من المقرر عقده  النظم    ةشركمع  

أيضا أن الحظر المفروض على واردات  اليوئنديبيجهودها للحصول على بيانات من منطقة التجارة الحرة. وأوضح 
ليشمل منطقة التجارة   توسيع نطاقهقد تم    سابقة الخلطفي البوليوالت    الموجودنقي وال  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

يناير/كانون الثاني   1أن تستورد، اعتبارا من  في منطقة التجارة الحرة الموجودة    نظم ال  ةتستطيع شركال   ،ذلك. ولالحرة 
عالوة على ولدان أخرى.  إلى بنما أو ب  سابقة الخلطفي البوليوالت    ه لتصدير  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون  ،2020

االحترار   إمكانيةاستيراد عوامل النفخ منخفضة    لتيسير  اليوئنديبيالنظم في منطقة التجارة الحرة مع    ةشركتعاونت    ،ذلك
 ) في بنما وبلدان أخرى في المنطقة.زيوت الوقود الثقيلةالعالمي (أي 

 التي تستخدم البوليوريتاناألمانة أيضا بأن تدابير منع واردات منتجات رغاوى  اليوئنديبيوأبلغ  -24
إطار في  التي يجري تحويلها    البوليوريتانرغاوى    أن تُكمل شركاتستدخل بمجرد    ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب النقي 141-وكربونالهيدروكلوروفلورتمديد الحظر على واردات  أناألمانة  ترى. والمرحلة الثانية مشروعاتها

-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالةإلى منطقة التجارة الحرة سيضمن استدامة  سابقة الخلطفي البوليوالت الموجود و
من هذه البلدان العديد  نظرا ألن في بنما وفي أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي البوليوريتانب في قطاع رغاوي 141

من منطقة التجارة   ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالتي تحتوي على    سابقة الخلطمن البوليوالت  كانت تستورد الكثير  
 .الحرة 

 رغاوي البوليوريتانقطاع تصنيع 

طن   0.14(  Refratermicو  األوزون)  قدرات استنفادطن    Disur  )0.34رغاوى البوليوريتان  قررت شركتا   -25
األوزون) االنسحاب من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأبلغ  قدرات استنفاد

ات والمشاركة في حلقات شركأنه تم تكبد جزء من التكاليف المتعلقة بزيارات الخبير الدولي لجميع الباألمانة    اليوئنديبي
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دوالرا أمريكيا من  29,360دوالرا أمريكيا (أي  43,153 يبلغ إعادتهلي التمويل الذي سيتم فإن إجما ،وبالتالي ؛العمل
 3,021باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    ،)Refratermic  شركة  دوالرا أمريكيا من  13,793و  Disurشركة  

تم االتفاق على أن  ،مناقشة عقب. واأمريكي ادوالر 47,753المبلغ الموافق عليه وقدره من  ليوئنديبيدوالرا أمريكيا ل
 في االجتماع السادس والثمانين. البوليوريتان رغاوي تيالرصيد من شرك اليوئنديبييعيد 

 6تنفيذ السياسة الجنسانية

ستقوم وحدة  ،ةالجنساني االعتباراتبأنه عند الشروع في اتخاذ إجراءات بشأن تعميم مراعاة  اليوئنديبيأفاد  -26
 رصد واإلبالغ والتوعية من خالل:الالوطنية باألوزون 

 ؛جمع البيانات إلنتاج مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس  )أ(

جمع و ؛إدخال االعتبارات الجنسانية في الدورات التدريبية والمواد التدريبيةو ؛عرض األرقام المصنفة  )ب(
ومقارنته بعدد النساء   التبريد وتكييف الهواءات من النساء في قطاع  تقنيخط أساس سابق لل  لوضعالبيانات  

 ؛المنخرطات في أنشطة وحدة األوزون الوطنية لهذا القطاع

إدراج الجوانب الجنسانية في تعيين و ؛في االتصاالت صيغة مراعية لالعتبارات الجنسانيةإدخال   )ج(
 ؛في كل وصف وظيفي جنسانيافة عنصر النظر في إضو ؛الموظفين الجدد في وحدة األوزون الوطنية

الكفاءات الالزمة لدمج االعتبارات   اتوالتقييم وموظفي المشروع  الرصداستشاري  يكون لدى  أن    وضمان
 الجنسانية في جميع مراحل عملهم.

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةاستدامة 

من خالل مجموعة شاملة من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةتعمل الحكومة على ضمان استدامة  -27
التبريد وتكييف الهواء وفي  نظم كعامل تنظيف في  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناللوائح بما في ذلك حظر استخدام 

 يناير/كانون الثاني 1أو الجديدة اعتبارا من  ئمةفي المرافق القاسواء  ،البوليستيرين المسحوبة بالضغطإنتاج رغاوي 
 1اعتبارا من  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونالمحتوية على  المرّكبةوحظر استيراد البوليوالت  ؛2019

ب 141-الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربونتوسيع نطاق . وقد تم 2020 يناير/كانون الثاني
في منطقة وأصبحت شركة النظم الموجودة  ،بوليوالت سابقة الخلط ليشمل منطقة التجارة الحرةفي ال الموجودنقي وال

) في بنما زيوت الوقود الثقيلةاالحترار العالمي (أي  إمكانيةاآلن استيراد عوامل النفخ منخفضة تُيسر التجارة الحرة 
 المعهد الوطني للتدريب المهني من أجل التنمية البشريةأدرج  ،ي قطاع خدمة التبريد. وفوبلدان أخرى في المنطقة

إلصدار  وضع نظامالحكومة على تعمل والتي يقدمها  التبريد وتكييف الهواءممارسات الخدمة الجيدة في دورات 
 لبلد.ين في اتقنييساعد على تعزيز تدريب السيكون من شأنه أن  المحلية و  المؤسسات  تُشغلهين  تقنيكفاءة العمل لل  اتشهاد

تتقدم أن األنشطة    اليوئنديبي. وقد أكد  2021  ديسمبر/كانون األول  إلىتصل مدة المرحلة الثانية    ،وفقا لالتفاقو -28
 بحلول الموعد المقرر.منها ومن المتوقع االنتهاء  المخطط لهعلى النحو حتى اآلن 

 االستنتاج

المحددة   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلبروتوكول مونتريال وأهداف استهالك  في حالة امتثال  بنما    ال تزال -29
أقل   2019تحقق منه في عام  الذي تم ال  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةكان استهالك  وفي اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.  

ن الحد مفي المائة  35.6بنسبة و يةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونن خط األساس الستهالك مفي المائة  42بنسبة 
عقودا للتحول  البوليوريتانشركات رغاوي من وقعت ثالث  ،الشريحة الثانية في إطارالمنصوص عليه في االتفاق. و

ي تقنيقُدم التدريب لموظفي الجمارك وو ؛وبدأت واحدة منها في اختبار التكنولوجيا زيت الوقود الثقيلإلى تكنولوجيا 
 

  .(د) إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم االعتبارات الجنسانية طوال دورة المشروعات84/92طلب المقرر  6



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/40 
 
 

10 

واعتمدت الحكومة حظرا على  ؛التبريد وتكييف الهواءي تقنيل وضع نظام إلصدار شهاداتأُحرز تقدم في و ؛التبريد
 ،)2019 يناير/كانون الثاني 1التبريد وتكييف الهواء ( نظم كعامل تنظيف في  22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 

 يناير/كانون الثاني 1في كل من المرافق القائمة والجديدة ( ،البوليستيرين المسحوبة بالضغط رغاويإنتاج على و
 يناير/كانون الثاني 1( ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  المحتوية المرّكبةوعلى واردات البوليوالت  ،)2019
ة الرقابلتعزيز آليات  Synthesiaة شركبسلطات منطقة التجارة الحرة وأيضا واصلت الحكومة االتصال و). 2020

. في المائة  20ن  يزيد عالمواد المستنفدة لألوزون في منطقة التجارة الحرة. ومستوى الصرف من الشريحة السابقة    على
من خطة إدارة إزالة المواد  واللتين انسحبتا البوليوريتانرغاوي شركات تين من شركتم إعادة األموال المرتبطة بتسو

 تعدد األطراف في االجتماع السادس والثمانين.مالالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصندوق 

 التوصية 

 توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي: -30

 :أن تحيط علما بما يلي  )أ(

المواد  إزالةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة   )1(
 ؛بنمال الهيدروكلوروفلوروكربونية

قدرات طن  0.48 ستهلكانتاللتين  ،Refratermicو Disur البوليوريتانأن شركتي رغاوي   )2(
التمويل الذي يبلغ و ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري) من  4.36األوزون ( استنفاد

مع مالحظة أن االستهالك   ،من المرحلة الثانية  اقد انسحبت  ،دوالرا أمريكيا 47,753  ماالمرتبط به
 ؛قد أزيل بهاتين الشركتينالمرتبط 

طلب الشريحة األولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة   في  إدراجوحكومة بنما    اليوئنديبي  أن تطلب إلى  )ب(
  ةشركإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديثا عن حالة جهود الحكومة للحصول على بيانات من  

المستوردة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نفي منطقة التجارة الحرة ومعلومات عالموجودة النظم 
 ؛حرة والمصدرة منهاإلى منطقة التجارة ال

 ،أمريكيادوالرا  43,153 ،السادس والثمانيند إلى االجتماع يأن يع اليوئنديبيطلب كذلك إلى تأن   )ج(
من المشروع  ،دوالرا أمريكيا 3,021باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

PAN/PHA/76/INV/44،  المشار إليهما بالشركتينالمقابل لرصيد األموال غير المستخدم المرتبط 
 ؛)2(في الفقرة (أ)

على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة الثانية من خطة  الشموليةتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة و -31
على مستوى  ،2021-2020لمقابلة للفترة وخطة تنفيذ الشريحة ا ،بنمالإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 التمويل الموضح في الجدول أدناه:

 تمويل المشروع   عنوان المشروع  
 ) دوالر أمريكي (

 تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة 
  

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة إزالة (أ) 
  ) الثالثة  ، الشريحةالثانية(المرحلة 

 اليوئنديبي  5,093 72,754
     

        
 

 


