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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بنما
  مقياس التحكم  االجتماع الذي اعتمد فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

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

  2015% بحلول عام 10  الخامس والستين  ، اليونيب(رئيسية) اليوئنديبي

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 21,37   2013السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

  2013  السنة:  من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن ثالثا(

مكافحة   الرغاوى  والتسيرواإل  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.0      123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.0    0.0      124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 2.0    2.0      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
  في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة

 2.2       2.2 

 0.0    0.0      ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

  19.3    19.3      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 27.27  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 24.8  : 2010-2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  22.49  المتبقي: 4.78  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2015  ) خطة األعمالخامسا(

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  

0.5 0.5 

 34,255 34,255  التمويل (دوالر أمريكي)

 اليونيب

  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  

0.1 0.1 

 9,492 9,492  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  22.3 24.8 24.8  ال يوجد  ال يوجد  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

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

   22.3 24.8 24.8  ال يوجد  ال يوجد

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  المبدأ (دوالر أمريكي)حيث 

برنامج 
األمم 

المتحدة 
اإلنمائ

  ي

تكاليف 
  المشروع

132,773  100,907  31,865 265,545 

 19,916 2,390  7,568  9,958  تكاليف الدعم

 اليونيب

تكاليف 
  المشروع

35,000 26,600  8,400 70,000 

 9,100 1,092 3,458 4,550  تكاليف الدعم

 اعتمدته اللجنة التنفيذيةالتمويل الذي 
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

167,773 0 127,507 0 0.0 295,280 

  25,534 0.0 0 11,026 0 14,508  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

    40,265 40,265 

 3,482 3,482       تكاليف الدعم
 

  الموافقة الشمولية  األمانة: توصيات
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 وصف المشروع

 
 الرابع والسبعين، إلى االجتماع المنفذة الرئيسيةالوكالة بصفته  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيقدم نيابة عن حكومة بنما،       -1

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةطلبا للحصول على تمويل للشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة 
بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 31,865، تتألف من دوالر أمريكي 43,747إجمالية قدرھا تكلفة ب

بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 8,400ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  دوالر أمريكي 2,390
المواد استھالك  نعن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق ع امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل دوالر أمريكي لليونيب 1,092

 .2016و  2015 يوخطة تنفيذ الشريحة لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك 
 
في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  21,37استھالك عن حكومة بنما  أبلغت      -2

 وقدرهأقل من االستھالك المسموح به  وھو، 2014استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  19,23وقدرت استھالك  2013
  .1في الجدول  2014-2010للفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون. ويرد استھالك  تمن قدراطن  24,77

 
  )2014-2010للفترة  7في بنما (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 

  2014* 2013 2012 2011 2010 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خط 
 األساس

   طن متري
 404.32 348.60 350.76 474.48 381.14 380.36 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.37 0.74 2.42 0.00 2.93 4.06 123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.39 0.09 0.10 0.10 0.98 0.45 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 20.87 0.00 18.41 60.65 25.50 30.01 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.72 0.52 0.01 0.06 0.59 4.12 ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 430.66 349.95 371.74 535.29 410.00 419.00 المجموع (طن متري)
    استنفاد األوزون من قدراتطن 

 22.24 19.17 19.30 26.10 20.96 20.9 22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.05 0.01 0.05 0.00 0.06 0.1 123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.0 124الھيدروكلوروفلوروكربون 
 2.30 0.00 2.02 6.67 2.81 3.3 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.18 0.03 0.00 0.00 0.04 0.3 ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 24.77 19.23 21.37 32.77   23.89 24.6 )طن من قدرات استنفاذ األوزونالمجموع (
في البوليوالت المخلوطة سابقا  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  المستوردة
 2.50*** **ال يوجد 2.18 2.73 13.51 2.2

 التحقق منھا. تم بعد ولكنعنھا بلغ ي* لم 
 ** غير متاحة في وقت صدور ھذه الوثيقة.

 .2009- 2007 للفترة ستھالكاال*** متوسط 

 
المواد ستيراد التطبيق نظام الحصص ب 22الھيدروكلوروفلوروكربون يفسر االنخفاض في استھالك   -3

الحظر على  فرضھو نتيجة  2014في عام  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك عدم ، والھيدروكلوروفلوروكربونية
إدارة إزالة  كان مقررا في خطة حسبمابكميات كبيرة،  ب141وروكربون الھيدروكلوروفلاستيراد وإنتاج وتصدير واستخدام 
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 تقرير التحقق

 
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلحصص لواردات وصادرات للتراخيص وا انظام تنفذأن الحكومة  التحقق أكد تقرير     -4

بإجمالي ، من قدرات استنفاذ األوزون طن 21,37 ھو 2013لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد وأن االستھالك الكلي من 
يجري تنفيذ التشريعات واإلجراءات  ه. وخلص تقرير التحقق إلى أن2014لعام  من قدرات استنفاذ األوزون طن 19,23 قدره
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ي تقدمه ذة  موثوق بھا بالمقارنة مع التقرير اإلحصائي الوحدة األوزون الوطنيالتي ذكرتھا ، وأن البيانات يكافال بالقدرالوطنية 
  الھيئة الوطنية للجمارك.

  
  تنفيذ البرنامج القطري عن  تقرير

 
البرنامج  تنفيذعن تقرير  بموجبالقطاعية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات استھالك عن أبلغت حكومة بنما       -5

في  2014 البرنامج القطري لعام . وسيقدم تقرير تنفيذ7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  تتوافق التي 2013 القطري لعام
 .2015نيسان أبريل/منتصف 

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

 
  تعزيز اإلطار القانوني

  
واردات  حالة ويقدم 2013منذ عام معمول به  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستيراد ال الحصصالتراخيص و نظام     -6

سنوية منحت حكومة بنما تراخيص  2014في عام ومشروع في الوقت الحقيقي. ال حسب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستيراد مستوردا ال 33إلى 

 
 49إلى  ،خيص والحصصاالتدريب على اإلطار القانوني الجديد، بما في ذلك نظام الترھيئة الوطنية للجمارك قدمت ال    -7 

الھيئة الوطنية للجمارك قدمت و. األولى في إطار المرحلة ينالمقرر 160من أصل تدريبا  109 منجزةمن ضباط الجمارك 
  غازات التبريد. معرفاتن من ياثن واستلمت جمارك ضابط 92إلى  اإضافي اأيضا تدريب

 
النقي لالستخدام في قطاع خدمات  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون الحظر على واردات  تم تنفيذوباإلضافة إلى ذلك،       -8

 .2014 /كانون الثانييناير 1التبريد في 
 

 التصنيعقطاع 
 
في اجتماع مقبل كجزء من المرحلة األولى، مشروع لمعالجة استھالك  تقديم،بنما  تاقترح، 63/151 للمقرر وفقا     -9

استنفاد  من قدراتطن  2,50 وقدرھاالوارد في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
رغوة اله سيتم تقديم مشروع أنب). ومع ذلك، أبلغ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي األمانة 2009-2007 للفترة األوزون (المتوسط

  خالل المرحلة الثانية.
 

 التبريد على تدريبالبرنامج 
 

االحترار  ذات إمكانية بدائلالجيدة وتدريبا على ممارسات التبريد ال فنيا 392مدرب تبريد وتلقى سبعة وعشرون      -10
أدرج و). فنيا 550 ھو لمرحلة األولىا(ھدف  لغازات التبريد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنخفض الالعالمي 

االستمرار في ب تعھد الذيلمعھد الوطني للتدريب والتنمية البشرية، لموضوع حلقة عمل تدريب المدربين في مناھج التبريد 
وزون لتدريب في جميع أنحاء البالد. كما واصلت وحدة األل هجيدة في مراكزالالتبريد  اتممارسالتدريب على تقديم دورات 

  خالل ھذه الفترة. امعتمد افني 106 بإجماليلفنيين، لالوطنية دعم تنفيذ نظام إصدار الشھادات 
  

تكييف الھواء والتبريد اللوائح الفنية لتكييف الھواء والتھوية، لوحدة األوزون الوطنية، بالتعاون مع جمعية بنما حدثت      -11
 غير المستنفذة غازات التبريد المبادئ التوجيھية العتمادوالتي تشمل الشروط الالزمة لتركيب وتشغيل وصيانة معدات التبريد. 

على تركيبات حظر فرض اليدة؛ وعند تصميم أنظمة تكييف الھواء الجدذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض ألوزون ول
لجنة كما تم إنشاء . 2016 /كانون الثانييناير 1ابتداء من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكييف الھواء الجديدة القائمة على 

                                                 
مع في قطاع خدمات التبريد فقط و 7المبلغ عنھا بموجب المادة  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستھلكة 5المادة المدرجة في  لبلدانيسمح ل  1

استھالك، ك ھاعن الغير مبلغ، سابقا المستوردة المخلوطة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون يوالت بولحصرا على أنظمة  المعتمدةرغوة الشركات 
تقديم طلب تمويل لتحويل تلك الشركات خالل تنفيذ المرحلة األولى من يسمح لھا ب، 61/47 للمقرر وفقاحالة على حدة، كل  وحسبعلى أساس استثنائي 

  الخطة.
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 القائمة علىلتركيب وصيانة وإصالح المعدات  لسالمةل الفني معيارالإنشاء  من أجلمعايير الھيدروكربونات معنية ب
  دخل في البالد بالفعل.ي ھان بعضأليدروكربونات الھ
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستوردي والخدمة،  ورشوحدة األوزون الوطنية  تباإلضافة إلى ذلك، زار     -12
، المي المنخفضذات إمكانية االحترار العألوزون ول غير المستنفذة غازات التبريد البديلةوالمستخدمين النھائيين لتعزيز اعتماد 

  .التنظيف النيتروجين في أنشطةب ب141الھيدروكلوروفلوروكربون واستبدال 
  

 تدويرالإعادة و غاز التبريد استردادبرنامج 
 

أدوات التنظيف إضافية بما في ذلك  ةمجموع 80مراكز التدريب وتم تسليم على  لألدواتعشرة مجموعات تم توزيع        -13
  .2015النيتروجين إلى ورش الخدمة خالل النصف األول من عام القائمة على 

 
يتم في الغالب عن طريق  االستردادتدوير استنتج أن السترداد وإعادة لالشبكة الوطنية البعد االطالع على وظائف       -14
 ھات اھتماما في تحسين ممارساتالتي أبد إلى المزيد من الورشتدوير الوإعادة  االستردادكبيرة. وسيتم توفير معدات الورش ال

  .الخدمية
 

 تحويل الخطط والمستخدم النھائي  حمايةبرنامج 
 

لفنيي التبريد  أحداھماوحدة األوزون الوطنية:  تنفذھالبيانات لتحسين إدارة معلومات األنشطة التي ل تينعداقتم تصميم       -15
لمعدات  ىخر، واأللمعھد الوطني للتدريب والتنمية البشريةوا الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد المدربين من خطة إدارة إزالة 
  .التبريد في المستشفيات العامة

 
 المشروعورصد وحدة تنفيذ 

 
الھيئة  بالتعاون مع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تنفيذ  في وحدة األوزون الوطنية استمرت     -16

بنما، في الجامعة التكنولوجية و وجمعية بنما لتكييف الھواء والتبريد لمعھد الوطني للتدريب والتنمية البشريةواالوطنية للجمارك 
لمھندسين والمھندسين المعماريين لوزارة التجارة والصناعة وجمعية بنما ووزارة التربية والتعليم واألمانة الوطنية للطاقة و

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخليط للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالموزعين  والمستوردين
 

 مستوى صرف األموال
 

حتى اآلن،  المعتمدة دوالر أمريكي 295,280 من أصل 248,835، تم صرف 2015 /كانون الثانياعتبارا من يناير      -17
 قدره رصيد). وسيتم صرف لليونيب دوالر أمريكي 45,600اإلنمائي ودوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة  203,235(

  ).2(الجدول  2015دوالر أمريكي في عام  46,445
  

  (دوالر أمريكي) المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتقرير المالي للمرحلة األولى من خطة بنما إلدارة إزالة  -2الجدول 
 إجمالي المعتمد الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة

 مصروف معتمد مصروفمعتمدمصروفمعتمد
 203,235 233,680 70,462 100,907 132,773 132,773 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 45,600 61,600 10,600 26,600 35,000 35,000 اليونيب
 248,835 295,280 81,062 127,507 167,773 167,773المجموع

 %84.3        %63.6       %100.0 معدل الصرف
  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة لشريحة الثالثة من للتنفيذ اخطة 
 

  شريحة الثالثة من الخطة:ال خالل حكومة بنما األنشطة التاليةسوف تنفذ        -18
 

 المعنية لجنةالستشارك وحدة األوزون الوطنية في  ):دوالر أمريكي 8,400 ،اليونيبتعزيز اإلطار القانوني (  ) أ(
نظام تنفيذ وسيستمر . للمبردات القائمة على الھيدروكربوناتلوائح الوستدعم إعداد الھيدروكربونات معايير ب
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 بشأنالجمارك  لضباطعمل  حلقات، وسيتم تنظيم ثالث للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحصص والترخيص 
 المواد المستنفدة لألوزون. في المشروع غير اإلتجارمنع 

 
الممارسات  علىفني تبريد  150): سيتم تدريب دوالر أمريكي 6000 ،اليونيبالتبريد ( على تدريبالنامج برو  ) ب(

ذات إمكانية االحترار العالمي التعامل مع المبردات على الجيدة في مجال نظم التبريد وتكييف الھواء، و
 التصديق بين الفنيين والمقاولين. للحث علىتوعية السوف تستمر حمالت  ومنخفض. ال

 
سيتم : )دوالر أمريكي 3000 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج استرداد غازات التبريد وإعادة التدويرو  (ج)

إلنشاء مركز  المعنيةاالجتماعات مع الشركات ستعقد لالسترداد وإعادة التدوير و أدوات توزيع خمسة مجموعات
  ستصالح؛لال

  
سيتم دوالر أمريكي):  2000تحويل (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الالمستخدم النھائي وخطط  لحمايةنامج برو  (د)

إلى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلى ع القائمةتنفيذ مشروع تجريبي لتحويل معدات تكييف الھواء 
  الحقا) في مؤسسة الصحة العامة؛ يدھا سيتم تحدتكنولوجيا بديلة (

 
ستواصل وحدة األوزون  ):دوالر أمريكي 20,865 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، اتعورصد وتقييم المشرو  ) ـ(ھ

ھدف تعزيز القدرات داخل وزارة الصحة، وستواصل تنسيق االجتماعات بين بالوطنية دعم أنشطة المشروع 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة  تعزيزمن أجل الصناعة والھيئات الحكومية األخرى 

  
  

  تعليقات وتوصية األمانة 
 
  تعليقاتال
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
 

العديد من التوصيات الواردة في تقرير التحقق المستقل كجزء من مھام وحدة أنه يجري بالفعل تنفيذ األمانة ذكرت   -19
وحدة األوزون الوطنية تواصل . على سبيل المثال، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالةاألوزون الوطنية وتنفيذ 

السلطة الوطنية  واستلمتالستھالك، ل) لتحديد أي اتجاھات وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلالمبردات (ليس فقط  جميعتتبع 
يتم توفير ، والخليط الواردة في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغازات التبريد المتطورة للكشف عن  معرفاتللجمارك 

 وھناك. الحترار العالمي المنخفضذات إمكانية ا البدائل وتعزيز المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتدريب على التعامل مع 
إعادة والحصص  تخصيصاستعراض دوري استباقي لتوازن  ھو إجراءحصص الأحد االقتراحات لزيادة الكفاءة في استخدام 

وبداية  22 الھيدروكلوروفلوروكربون الطلب على استمرار زيادةمع والوقت المناسب. الحصص غير المستخدمة في تخصيص 
 وأعلنلتجارة غير المشروعة. على ا شروطاحجب الحصص غير المستخدمة  يفرضالعرض، من المحتمل أن  انخفاض

شھر في والحصص غير المستخدمة.  تخصيصإعادة ب اللوائح التي تسمح ه تم تنفيذبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن
بأكملھا  تھمعدم استخدام حصلعندما يخططون ن وحدة األوزون الوطنية والمستورد أن يبلغمن كل عام، يجب  /آبأغسطس

  بذلك. لم يفعلوا نيذوزارة وتراقب المستوردين الوتحذر اللتلك السنة. 
  

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

  اإلطار القانوني
 

وفقا ألھداف السيطرة  2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأصدرت حكومة بنما بالفعل حصص استيراد   -20
  بروتوكول مونتريال.ل
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 قطاع خدمات التبريد
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكييف الھواء الجديدة القائمة على تركيبات في سياق الحظر المفروض على   -21
بديلة في اللتكنولوجيات ل، ناقشت األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوضع الحالي 2016 /كانون الثانييناير 1المقررة لـ 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تزايد  وذكر. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة بنما بعد ثالث سنوات من تنفيذ خطة
على الرغم من الجھود المبذولة لتشجيع على الھيدروفلوروكربون  القائمةوصول مكيفات الھواء ومعدات التبريد التجارية 

الھيدروكربونات  القائمة على  المنزليةزادت واردات الثالجات كما منخفض. ال ذات إمكانية االحترار العالمي بدائلالاستخدام 
منخفض (بما في ذلك ال االحترار العالميذات إمكانية  بدائلالالتحديات الرئيسية في اعتماد وأيضا ولكن على نطاق أصغر. 

 ومعارفلمعدات والمبردات، لالموزعين المحليين  وتوريد) في الوقت الحاضر ھي عدم وجود اللوائح الفنية، الھيدروكربونات
، مواعتمادھالمستخدمين التقنية. وتعمل وحدة األوزون الوطنية بشكل مكثف لمواجھة ھذه التحديات من خالل تدريب الفنيين 

  وكذلك وضع المعايير واللوائح.
  

التدريب الفني الحالي للتعامل مع المبردات القابلة لالشتعال، أوضح برنامج األمم المتحدة  وكفايةاستدامة ب فيما يتعلق  -22
ئح. ويجري المعايير واللوا وضعيتم  عندمامزيد من التدريب واألدوات المناسبة في المستقبل، ال سيحتاجوناإلنمائي أن الفنيين 

 150العديد من الفنيين تكلفتھا (اعتبر ، ولكن جمعية بنما للمھندسين والمھندسين المعماريينمن خالل  ينفنيلل اتشھادال إصدار
معالجة قيود التدريب ومنح الشھادات لزيادة تسھيل في خالل المرحلة الثانية، سوف تستمر الحكومة و. عائقادوالرا أمريكيا) 

  منخفض.ال ذات إمكانية االحترار العالمي بدائلالإدخال 
 

لتنظيف في قطاع التبريد، أكد برنامج األمم المتحدة انظمة أل ب141الھيدروكلوروفلوروكربون  وفيما يتعلق باستخدام  -23
 الحظر على تنفيذ، وأنه منذ 2015مجموعات التنظيف على الفنيين خالل النصف األول من عام  ه سيتم توزيعاإلنمائي أن
ن النيتروجين في تركيبة مع والفني ، يستخدم2015 /كانون الثانييناير 1في  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون واردات 

  .الھيدروفلوروكربونالمذيبات غير القائمة على 
 

ائي مع برنامج األمم المتحدة اإلنم وناقشتتقدم ببطء ياألمانة أن النشاط الموجه إلى المستخدمين النھائيين ذكرت   -24
). ونتيجة لذلك، قدم 2016 /كانون األولديسمبر 31ضمان االنتھاء من جميع األنشطة قبل نھاية المرحلة األولى ( ضرورة

المستشفيات العامة. إحدى في  اتجريبي امشروع تشملبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة عمل معدلة لنشاط المستخدم النھائي 
تنفيذ ممارسات التبريد بانبعاثات غازات التبريد في استخدام الطاقة وتحقيق وفورات المشروع المعلومات عن  سوف يجمع

تحويل الممكنة في المزيد من المستشفيات خالل ال أنشطةالجيدة وتحويل المعدات الرئيسية. وسيتم استخدام البيانات للنظر في 
. ويعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه من غير 73/342و  72/17 ينالقرارب على درايةحكومة بنما والمرحلة الثانية. 

أكد و. جاريا اللوائح والمعاييروال يزال وضع تحويل معدات التبريد للمواد القابلة لالشتعال في ھذه المرحلة  إجراءالمحتمل 
  .2016 /كانون األوليسمبرد 31قبل  الموازيةشرائح الجميع األنشطة ومن سيتم االنتھاء  هبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن

  
 استنتاج

 
تقدم في تحقيق  في ت، واستمر2014و  2013 يلبروتوكول مونتريال في عام تمتثلاألمانة أن بنما كانت ذكرت   -25

مرحلة البط جمارك في اض 160و  فنيا 550 تدريب سيتحقق ھدفو. األولى واألنشطة المقررة في إطار المرحلة اللوائح
المواد  إدارة إزالة خطة باإلضافة إلى التبريدوز المؤسسات ذات الصلة لمواصلة تقديم تدريب الجمارك يتعز وتم، األولى

النقي لالستخدام  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون حظر واردات بتزامھا لامتثلت حكومة بنما الو .الھيدروكلوروفلوروكربونية
وعلى الرغم . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على  ضوابط على واردات المعداتلوضع في خدمة التبريد وتخطط 

 31األنشطة قبل  إلنجازأنشطة المستخدمين النھائيين أكثر مما كان متوقعا، قدم البرنامج اإلنمائي خطة عمل واقعية  من بطء
  كبيرا.في المئة وكان ھناك تقدما  84ھو أكثر من  للصرف. والمستوى العام 2016 /كانون األولديسمبر

  
   

                                                 
التبريد  معداتلمبردات القابلة لالشتعال والسامة إلى في الخدمات المصاحبة لالتعديل التحديثي و إجراءبلد الإذا قرر بأنه ھذه القرارات أوصت    2

لمعايير ل المصاحبة ووفقافعل ذلك على افتراض جميع المخاطر والمسؤوليات تقابلة لالشتعال، ساللمواد غير لوتكييف الھواء المصممة أصال 
  .فقط صلةوالبروتوكوالت ذات ال
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 التوصية
 

 :بما يلي توصي أمانة الصندوق للجنة التنفيذية  -26
 

المواد  إدارة إزالةعلما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة  تحاط  ) أ(
 لبنما.  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
تقديم تقرير إنجاز  للبيئة األمم المتحدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامجوطلب من حكومة بنما وت  ) ب(

  .2017المشروع إلى االجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام 
  

 إدارة إزالةالشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة  على الشاملةتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة   -27
في  ةمبينالالتمويل  عند مستويات، 2016-2015 الموازية للفترةالشريحة  لبنما، وخطة تنفيذ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمبردات ل المصاحبةبنما المضي قدما في التعديل التحديثي وتقديم الخدمات قررت الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أنه إذا 
فعل ذلك على تسقابلة لالشتعال، المواد غير لالمصممة أصال لالقابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء 

  .فقط لمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةل المصاحبة ووفقاافتراض جميع المخاطر والمسؤوليات 
  

 
 عنوان المشروع

  تمويل المشروع
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أكريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالةخطة  (أ)
  األولى، الشريحة الثالثة)

31,865 2,390 
برنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي
(المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالةخطة  (ب)

 األولى، الشريحة الثالثة)
 اليونيب 1,092 8,400

  
 ------  

  


