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  اإلزالة التدريجية
 

  اليوئنديبي واليونيب  )الدفعة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية  • 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/38

ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

البيرو
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

اليونيب واليوئنديبي خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 0  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0,

0,

0,

0,

0,

رابعا - معطيات المشروع: 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 43,4 43,4 0,

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

43,4 28,4 0,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

اليونيب تكاليف المشروع 77.500,

اليوئنديبي تكاليف المشروع 183.500,

77.500, 155.000,

تكاليف الدعم 10.075, 10.075, 20.150,

367.000,

تكاليف الدعم 13.762, 13.763, 27.525,

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 23.837,
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)

هالونات
بروميد المثيل

خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة: معلقة

261.000,

23.837,

تكاليف المشروع 261.000,

183.500,
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 وصف المشروع

نيابة عن حكومة البيرو، قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، بصفته الوكالة المنفذة القيادية، خطة إدارة  1.
 .اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون لبحثها من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والخمسين

وتبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة  .امج األمم المتحدة اإلنمائيوسوف ينفذ المشروع أيضا بمساعدة من برن 
 27ة إلى ـ دوالر أمريكي إضاف000 367( دوالر أمريكي 000 565ل  ـاإلزالة النهائية كما رفعت في األص

 740 25 دوالر أمريكي إضافة إلى 000 198 كتكلفة دعم الوكالة لصالح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و 525
ويقترح المشروع االنتهاء من برنامج اإلزالة النهائية لمركبات  ).دوالر أمريكي تكلفة دعم الوكالة لصالح اليونيب

 289ويبلغ خط األساس لاللتزام لمركبات الكلوروفلوروكربون . 2009الكلوروفلوروكربون مع حلول نهاية عام 
   . طن المعادلة لقدرات استنفاد األوزون5

 خلفية

ا يتعلق بخطة اإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد، فقد خصصت اللجنة فيم 2.
 دوالر أمريكي لحساب اليونيب لدعم تنفيذ نظام الترخيص 000 20التنفيذية في اجتماعها السابع والعشرين مبلغ 

وإضافة إلى ذلك وفي االجتماع  .بريدفي البالد، وكذلك تطوير قانون ممارسة التبريد على شكل خطة إدارة الت
 دوالر أمريكي لحكومة البيرو من خالل اليونيب وبرنامج األمم 000 275الثالث واألربعين، تم تخصيص 

المتحدة اإلنمائي لتحديث خطة إدارة التبريد التي تضمنت تنفيذ برنامج تدريبي لفنيي التبريد باستخدام طريقة 
كما تضمنت الخطة برنامج مساعدة . برنامج تخريج الفنيين إلى جانب التدريبتدريب المدربين، وكذلك تطوير 

كما أن هذا  .فنية لقطاع خدمة التبريد من أجل تشجيع إعادة التهيئة وتزويد معدات الخدمة األساسية للورش
المرحلتين وقبل البدء ب .التحديث قد زّود البالد بالمساعدة لمحاربة التجارة غير الشرعية في شكل ورش عمل

األوليتين لخطة إدارة التبريد، نفذ مشروع لالستعادة والتدوير من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتخصيص 
 . دوالر أمريكي أقرت في االجتماع التاسع عشر695 342مبلغ 

فنيين،  من ال508وقد أدى تنفيذ خطة إدارة التبريد وتحديث هذه الخطة في البيرو إلى تدريب وتخريج  3.
وقد حدد برنامج االستعادة وإعادة  . من ضباط الجمارك ووضع قانون للممارسات الجيدة في التبريد400وتدريب 

 من المستفيدين الذين تلقوا معدات، ولكن ال توجد معلومات عن حجم المواد المستنفدة لألوزون 42التدوير السابق 
 .المستردة

 السياسة والتشريع 

 يشكل األساس القانوني إلدارة ومراقبة المواد المستنفدة لألوزون في 033-2000إن المرسوم رقم  4.
وهذا المرسوم المتعلق بنظام الترخيص الستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون، يحدد الحصص   .البالد

ك استيراد مواد السنوية للواردات كما يفرض حظراً على المعدات المشتملة على المواد المستنفدة لألوزون وكذل
كما توجد في البالد عدد من التعليمات الصغيرة األخرى في شكل بيانات وزارية تدعم هذا   .الستعماالت خاصة

القانون، بما في ذلك إحدى التعليمات التي تمنح سلطة لمكتب األوزون الوطني لمراقبة االلتزام ببروتوكول 
والتعليمات المهمة األخرى  .الممارسات الجيدة في قطاع التبريدمونتريال، بينما تحدد التعليمات األخرى قانون 

 .تغطي العمل الذي يحتاج للجمارك إلنجازه ويتضمن تسجيل المشترين وإعداد تقارير حول الواردات بشكل منتظم

 قطاع خدمة التبريد

 األوزون من  طن المعادلة لقدرات استنفاد87.2 بلغ 2006لقد أبلغت البيرو أن االستهالك في عام  5.
وفي تقريرها األخير عن برنامج التقدم لعام .  وفقاً للمادة السابعة2006مركبات الكلوروفلوروكربون في العام 
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وتوجد في البيرو جمعية  . ، قالت البيرو أن الواردات من مركبات الكلوروفلوروكربون قد بلغت صفرا2007ً
والجمعية . تضم فنيين رسميين وغير رسميين في البالد") المعداتجمعية الفنيين للتبريد، وتكييف الهواء و("تبريد 

 200 1 فني في البالد، لم يتلق نصفهم أي تدريب رسمي، وهناك أيضاً حوالي 000 5تقدر أن هناك حوالي 
 .ورشة خدمة

 دوالر لـ R-12 ،3.90 دوالر لـ 12.80 : كان سعر كيلو غازات التبريد كما يلي2006وفي عام  6.
R-22 ، دوالر لـ 20.00و R-502 دوالر لـ 18.90، و R-404a لـ 13.00، و R-134a.  ويشير

 2005 مقارنة بأسعار 2006التي تضاعفت في عام (الطلب إلى أن ارتفاع أسعار مركبات الكلوروفلوروكربون 
، فقد HFC-134aأما أسعار مواد  .مؤشراً على زيادة ندرتها في السوق) للكيلو غرام/  دوالر6.6والتي كانت 

 . دوالرات عن سعر العام الماضي5.00انخفضت بمقدار 
 

 النشاطات المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

 :فيما يلي النشاطات المقترحة للتنفيذ في مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائية 7.
 مساعدة فنية لقطاع التبريد من أجل التحويل للبدائل؛  )أ (

  المدن ذات االستهالك العالي، وإنشاء مركز تهيئة؛برنامج حوافز للتحويل في  )ب (

 مساعدة فنية لمنع التجارة غير القانونية في مركبات الكلوروفلوروكربون؛  )ج (

اقتراح إلجراء دراسة الستبدال المعدات التي تستخدم مركبات الكلوروفلوروكربون    )د (
 بمعدات ذات كفاءة طاقة أعلى؛ و

 .مراقبة المشروع وكتابة التقارير  )ه (

كانون الثاني /تعتزم حكومة البيرو إتمام اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون في األول من يناير 8.
 . مع مقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية2008وقد أرفقت خطة عمل مفصلة لعام . 2010

 
 

 تعليقات األمانة والتوصية
 

 التعليقات

ومع ذلك فان بيانات برنامجها تشير . 2007لمادة السابعة لعام لم تقّدم حكومة البيرو حتى اآلن بيانات ا 9.
، أفادت البيرو أن 2006في عام  .  كان صفرا2007ًإلى أن استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون في عام 

وقد حدد  . طن المعادلة لقدرات استنفاد األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون87.2االستهالك كان 
 . طن المعادلة لقدرات استنفاد األوزون43.5 عند 2007يال كمية االستهالك المسموح بها للعام بروتوكول مونتر

، أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة العامة 2007وفي توضيحه الستهالك مركبات الكلوروفلوروكربون لعام 
راخيص وحصصاً جديدة قد صدرت لعام أن البيرو لم تستورد مركبات الكلوروفاوروكربون في ذلك العام، ولكن ت

كما أقرت البيرو أنه نظراً لحجم قطاع الخدمة، ما يزال  . مما سيعكس االستهالك المسموح به لهذا العام2008
هناك عمل بحاجة إلى إتمام في البالد لضمان الحفاظ على خطة اإلزالة لمركبات الكلوروفلوروكربون بناء على 

   .و تبرير البيرو لطلب التمويل لخطة إدارة اإلزالة النهائيةوهذا ه .بروتوكول مونتريال
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لقد ناقشت األمانة العامة مع الوكالة المنفذة المسائل الفنية المتعلقة بمستوى تنفيذ خطة إدارة التبريد  10.
انت بحاجة وبخاصة ما يتعلق منها بنشاطات مماثلة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية، وكذلك المسائل التي ك

 .إلى توضيح في مكونات الخطة المرفوعة

 مستوى التمويل وشروط التنفيذ

 :في أثناء مناقشة خطة إدارة اإلزالة النهائية، الحظت األمانة ما يلي 11.
تتركز معظم استخدامات مركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد في البالد في التبريد   )و (

وجاء قطاع التبريد  .خدام الكلي لمركبات الكلوروفلوروكربونمن االست% 37.4المنزلي وتمثّل 
 %.17.2، كما كانت نسبة قطاع التبريد الصناعي  %28.7التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 

بينما كان استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون في أجهزة تكييف الهواء المتحركة هو األدنى  
 ؛%16بنسبة بلغت 

ود توجه في قطاعي التبريد التجاري والصناعي الستبدال المعدات الحالية كما لوحظ أيضا وج  )ز (
، HFC 134a وHCFC-22المستخدمة لمركبات الكلوروفلوروكربون بمعدات تستخدم المواد 
 .وغالبا كجزء من إستراتيجية متكاملة، وبخاصة في الشركات الكبرى

 المستردة في برنامج االستعادة وإعادة ال تتوفر أي معلومات عن كمية المواد المستنفدة لألوزون  )ح (
وقد أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه ما يزال البحث . التدوير المطبق قبل خطة إدارة التبريد

 فيها جاٍر من قبل وحدة األوزون الوطني؛

لقد أدى تدريب الفنيين وكذلك برنامج تخريج الفنيين، وتطبيق قانون الممارسة الجيدة بناء على   )ط (
ولكن . خطة إدارة التبريد في إيجاد ممارسات خدمة جيدة يمارسها الفنيون الذين خضعوا للتدريب

نظراً إلى مساحة البالد وعدد الفنيين والورشات، ما تزال هناك حاجة لمزيد من التدريب لضمان 
 الديمومة؛

ني في العمل لقد تمكنت البيرو من إنشاء شبكة من معاهد التدريب بقيادة هيئة التدريب الوط  )ي (
 .الصناعي، التي تضمن مأسسة برنامج تدريب التبريد في برامج التعليم المهني في البالد

ومن ناحية  .إن أسعار مركبات الكلوروفلوروكربون آخذة في الزيادة، وكذلك أسعار البدائل األخرى  )ك (
 من  اتجاهاً متناقصاً، بالرغم من أنها أغلىHFC-134a و HCFC-22ثانية، تظهر أسعار 

 موازية اآلن لسعر HFC-134aإن سعر  .مركبات الكلوروفلوروكربون في العامين الماضيين
CFC-12؛  

تقضي خطة إدارة اإلزالة النهائية بإنشاء مركز استعادة وإعادة تدوير في المدن الكبرى يكون   )ل (
 و وسيجري تدعيم هذه المراكز بالتدريب؛  .مرتبطا بورش كبيرة سيجري تزويدها بالمعدات
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كما تذكر خطة إدارة اإلزالة النهائية طلب البالد للمساعدة في تطوير إستراتيجية تحويل أجهزة   )م (
وقد جرى بحث هذا األمر في تعديل . االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات بالبيانات المطلوبة

طلوبة برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وقد سحب في النهاية بسبب نقص البيانات الم
 .، وترك الباب مفتوحاً إلمكانية إعادة تقديمه في المستقبل51/34بحسب القرار رقم 

قّدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، كوكالة قائدة، توضيحا للطريقة التي ستتبع في مكون تقديم المساعدة الفنية  12.
مل سوف ينجز من خالل جمعية التبريد وأوضح البرنامج بأن هذا الع  .لتحويل قطاع التبريد إلى مبردات بديلة

كما قّدم كذلك قائمة بالمعدات التي سيجري تقديمها   .الوطنية، وتم تقديم معلومات حول البدائل التي سوف تستخدم
 .خالل مكون المساعدة الفنية هذا

اص بمعدات كما طلبت األمانة العامة توضيحا ألحد المكونات المتعلقة بإجراء دراسة وكذلك المسح الخ 13.
وتعتقد األمانة  .التبريد  المستخدمة لمركبات الكلوروفلوروكربون المتوفرة وذلك بهدف تطوير طريقة الستبدالها

العامة بأن هذه الدراسة بحد ذاتها، والتي ستتضمن مسوحات لمعدات التبريد المتوفرة، سوف تمثل تمويال مضاعفا 
وقد وافق برامج  .ي خطة إدارة التبريد وخطة إدارة اإلزالة النهائيةفي أعقاب نشاطات التحضير السابقة الممولة ف

 .األمم المتحدة للبيئة على توصيات األمانة العامة وسحب هذا المكّون من الطلب

وقد الحظت أن استهالك  .2007لقد طلبت األمانة العامة توضيحا حول برنامج استهالك البيرو لعام  14.
وما زالت المناقشات جارية عند كتابة  .2006بدو متناقضا مع بيانات االستيراد لعام الصفر الوارد في التقرير ي

 .هذه الوثيقة
 التوصية

 

 معلّقة 15.
 

----- 


