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مقترح مشروع :ﻛﻮﺑــــــــﺎ
تتألف هذه الوثيقة ﻣﻦ تعليقات اﻷﻣانة وتوصيتها بشأن ﻣقترح المشروع التالي:
اﻹزالة


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة
اﻷولى ،الشريﺤة الﺨاﻣﺴة(

برناﻣج اﻷﻣم المتﺤدة اﻹنمائي
)اليوئنديبي(

* بﺴبﺐ فيروس كورونا )كوفيد(19-

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد اﻷطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخﻼل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/23

ورقة تقييم المشروع – مشروعﺎت متعددة السنﻮات
ﻛﻮﺑـــــﺎ
)أو ًﻻ( عنﻮان المشروع

الﻮﻛﺎلة
اليوئنديبي )رئيﺴية(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة اﻷولى(

تدﺑير الرقﺎﺑة

اﻻجتمﺎع الذي تمت فيه المﻮافقة

الﺨاﻣﺲ والﺴتون

)ثﺎنيﺎ ً( أحدث ﺑيﺎنﺎت المﺎدة ) 7المرفق جيم المجمﻮعة اﻷولى(

 35في المائة بﺤلول 2020

) 6.25أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(

الﺴنة2019 :

)ثﺎلﺜﺎ ً( أحدث البيﺎنﺎت القطﺎعية للبرنﺎمج القطري )طن من قدرات استنفﺎد اﻷوزون(
اﻷيروصوﻻت

المركﺐ الكيميائي

الرغاوي

السنـــة2019 :

ﻣكافﺤة الﺤريق

التبريد

التصنيع

إجمالي
اﻻستهﻼك القطاعي

الﺨدﻣة

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

6.23

6.23

0.01

0.01

الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-

الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المﺴتوردة
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب

0.01

0.01

)راﺑعﺎً( ﺑيﺎنﺎت اﻻستهﻼك )طن من قدرات استنفﺎد اﻷوزون(

خط اﻷساس للفترة2010 - 2009 :

نقطة البداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:

16.88

30.23

اﻻستهﻼك المؤهل للتمﻮيل )طن من قدرات استنفﺎد اﻷوزون(
ﻣوافق عليه بالفعل:

المتبقي:

19.26

)خﺎمسﺎً( خطة اﻷعمﺎل

اليوئئديبي

)سﺎدسﺎ ً( ﺑيﺎنﺎت المشروع
حدود اﻻستهﻼك في بروتوكول ﻣونتريال

المجمﻮع

2020
إزالة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

0.62

0.62

التمويل )دوﻻر أﻣريكي(

60,200

60,200

2011

2012

غير ﻣتاح

2013

2015

2014

2016

2018

2017

2020

2019

المجموع

غير ﻣتاح

16.88

16.88

15.19

15.19

15.19

15.19

15.19

10.97

غير ﻣتاح

غير ﻣتاح

16.88

16.88

15.19

15.19

15.19

15.19

15.19

10.97

غير ﻣتاح

0

700,000

0

0

141,527

0

100,000

0

56,000

1,747,527

0

52,500

0

0

10,615

0

7,500

0

4,200

131,065

750,000

0

700,000

0

0

141,527

0

100,000

0

0

1,691,527

56,250

0

52,500

0

0

10,615

0

7,500

0

0

126,865

56,000

56,000

4,200

4,200

الﺤد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ ﻣﻦ غير ﻣتاح
قدرات استنفاد اﻷوزون(
750,000
تكاليف
التمويل
اليوئنديبي
المتفق عليه
المشروع
)دوﻻر
تكاليف الدعم 56,250
أﻣريكي(
اﻷﻣوال التى وافقت عليها تكاليف
اللجنة التنفيذية )دوﻻر المشروع
أﻣريكي(
تكاليف الدعم

10.97

ﻣجموع اﻷﻣوال المطلوب تكاليف
الموافقة عليها في هذا المشروع
اﻻجتماع )دوﻻر أﻣريكي(
تكاليف الدعم

الموافقـــة الشموليـــة

تﻮصيــــــــــة اﻷمﺎنــــــــــــة:
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وصف المشروع
بالنيابة عﻦ حكوﻣة كوبا ،قدم اليوئنديبي ،بصفته الوكالة المنفّذة المعينة ،طلبا ً لتمويل الشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة
-1
ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بمبلغ  56,000دوﻻر أﻣريكي ،باﻹﺿافة
إلى تكاليف دعم الوكالة التي تبلغ  4,200دوﻻر أﻣريكي .1ويشمل الطلﺐ تقريرا ً ﻣرحليا ً عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة،
وتقرير التﺤقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعاﻣيﻦ  2018و  ،2019وخطة تنفيذ الشريﺤة للفترة
ﻣﻦ  2020إلى 2021.
التقرير عﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أفادت حكوﻣة كوبا في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ البرناﻣج القطري بوجود استهﻼك قدره  6.25أطنان ﻣﻦ
-2
قدرات استنفاد اﻷوزون ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019وهو ﻣا يقل بنﺴبة  63في المائة عﻦ
خط اﻷساس لﻼﻣتثال فيما يتعلق بتلك المواد .ويبيﻦ الجدول  1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015
.2019الجدول  - 1استهﻼك المﻮاد الهيدروﻛلﻮروفلﻮروﻛرﺑﻮنية في ﻛﻮﺑﺎ )ﺑيﺎنﺎت المﺎدة  7للفترة (2019-2015
المﺎدة الهيدروﻛلﻮروفلﻮروﻛرﺑﻮنية
أطنﺎن مترية
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجمﻮع )ﺑﺎﻷطنﺎن المترية(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المﺴتوردة*
أطنﺎن من قدرات استنفﺎد اﻷوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجمﻮع )ﺑأطنﺎن قدرات استنفﺎد اﻷوزون(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المﺴتوردة*

2015

2016

2017

2018

2019

خط اﻷسﺎس

239.49
0.0
0.0
0.0
239.49
2.00

229.18
0.0
0.0
0.0
229.18
0.0

173.82
0.0
0.0
0.0
173.82
0.0

177.10
0.0
0.0
0.0
177.10
0.0

113.32
0.22
0.0
0.13
113.67
0.0

259.05
0.60
23.61
0.36
283.62
**121.33

13.17
0.0
0.0
0.0
13.17
0.22

12.60
0.0
0.0
0.0
12.60
0.0

9.56
0.0
0.0
0.0
9.56
0.0

9.74
0.0
0.0
0.0
9.74
0.0

6.23
0.01
0.0
0.01
6.25
0.0

14.25
0.01
2.60
0.02
16.88
**13.35

*بيانات البرناﻣج القطري.
**ﻣتوسط اﻻستهﻼك بيﻦ العاﻣيﻦ  2007و .2009

استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-آخذ في التناقص خﻼل الﺴنوات الﺨمﺲ الماﺿية بﺴبﺐ تنفيذ خطة
-3
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )أي ،إنشاء نظام ﻣنح التراخيص والﺤصص ،واﻷنشطة المنفذة في قطاع
خدﻣة التبريد( ،واستﺤداث المعدات التي ﻻ تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وﻣا طرأ ﻣﻦ تباطؤ اقتصادي
يواكبه قلة توافر الﺴلع اﻻستهﻼكية ،بما في ذلك غازات التبريد ،وﻣﺤدودية الﺤصول عليها .وتعزى الزيادة الطفيفة في
استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في عام  2018إلى ارتفاع النشاط في قطاع الﺴياحة ،اﻷﻣر الذي تطلﺐ قدراً

1

وفقا ً للرسالة المؤرخة  12ﻣارس/آذار  2020الموجهة ﻣﻦ وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا إلى اليوئنديبي.

3
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إﺿافيا ً ﻣﻦ غازات التبريد للفنادق والصناعات ذات الصلة .وسوف يﺴتمر اﻻتجاه المتمثل في انﺨفاض اﻻستهﻼك،
ولذلك فمﻦ المتوقع أن يمتثل البلد بشكل ﻣﺴتدام ﻻلتزاﻣات التﺨفيض المتفق عليها.
و ترتبط الكميات الصغيرة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 124-والهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
-4
2
المﺴتهلكة في عام  2019بالواردات ﻣﻦ غاز التبريد ر 409-أ  .وﻣنذ  1يناير  ،2016تم فرض حظر على واردات
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتض ﱠمﻦ في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط المﺴتﺨدﻣة لتصنيع رغاوي البوليوريثان.
التقرير المتعلق بتنفيذ البرناﻣج القطري
أفادت حكوﻣة كوبا ببيانات استهﻼك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ
-5
البرناﻣج القطري لعام  2019وهي ﻣتﺴقة ﻣع البيانات ال ُمبلغ عنها بموجﺐ المادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال.

تقرير التﺤقق
قبل تقديم طلﺐ الشريﺤة الﺨاﻣﺴة ﻣﻦ التمويل لﺨطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كان التﺤقق
-6
ﱠ
يتﺴﻦ القيام بالبعثة
جاريا ً ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ﻣﻦ  2018إلى 2019؛ غير أنه لم
المقررة إلى هذا البلد بﺴبﺐ اﻷوﺿاع الطارئة المرتبطة بجائﺤة كوفيد .19-وﻣع ذلك ،فقد تمكﻦ المدقّق المﺴتقل ،عبر
التداول بالفيديو ،ﻣﻦ إجراء ﻣناقشات ﻣع كبار المﺴؤوليﻦ في الﺤكوﻣة؛ كما أتيﺤت له أيضا ً إﻣكانية اﻻطﻼع على جميع
الوثائق المتعلقة بالتشريعات ،واﻹجراءات الﺨاصة باستيراد وتصدير المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،وحصص اﻻستهﻼك،
وقوائم المﺴتورديﻦ وقاعدة بيانات الواردات والصادرات ﻣﻦ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،التابعة لمكتﺐ الجمارك .وأتاح
هذا النهج إجراء استعراض ﻣﻼئم لنظام ﻣنح تراخيص استيراد هذه المواد ،كما سمح بالتدقيق المقارن لبيانات التراخيص
والﺤصص ﻣع الواردات الفعلية للعاﻣيﻦ  2018و  ،2019وإكمال التﺤقق قبل إصدار الوثيقة.
وخلص التﺤقق إلى أن الﺤكوﻣة كانت في العاﻣيﻦ  2018و  2019ﻣمتثلة لبروتوكول ﻣونتريال وﻷهداف
-7
المبرم ﻣع اللجنة التنفيذية ،وأن ﻣﺴتويات
استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليها في اتفاقها
َ
اﻻستهﻼك المبلغ عنها فيما يتعلق بهذيﻦ العاﻣيﻦ بموجﺐ المادة  7وفي إطار التقرير عﻦ تنفيذ البرناﻣج القطري )على
النﺤو المبيﱠﻦ في الجدول  (1ﻻ يوجد أي تضارب بينها وبيﻦ بيانات الواردات الفعلية التي سجلتها الجمارك ،وأن النظام
الوطني لمنح تراخيص وحصص الواردات ﻣﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أصبح كاﻣل اﻹدﻣاج .وأوصى المدقق
بمواصلة تدريﺐ ﻣوظفي الجمارك لتﺤﺴيﻦ درايتهم بشأن واردات المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وبوﺿع ﻣعيار لرصد المواد
التي ت ﱠمت إزالتها )ﻣﻦ قبيل المواد الكلوروفلوروكربونية ،والهيدروكلوروفلوروكربون141-ب( ﺿمانا ً لعدم دخولها إلى
البلد سواء في صورة نقية أو ﻣﺨتلطة .وأكد اليوئنديبي أن حكوﻣة كوبا تعمل على اتباع التوصيات التي أوردها التﺤقق.
التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
واصلت حكوﻣة كوبا تنفيذ نظام وطني إلزاﻣي لمنح التراخيص والﺤصص بغرض الرقابة على واردات المواد
-8
الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى إنتاج وتصدير تلك المواد .وقد فُ ِرض حظر على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
المﺴتورد في شﺤنات سائبة في  1يناير/كانون الثاني  ،2014وعلى واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط في  1يناير/كانون الثاني  .2016وفرﺿت كوبا كذلك حظرا ً على استيراد المعدات
ﻣكون ﻣﻦ  15في المائة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب ،و 60في المائة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون-
 2غاز التبريد ر 409-أ عبارة عﻦ ﻣزيج ﱠ
 22و  25في المائة ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون.124-
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القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ﻣنذ عام  .2015واﻻتجار في المواد الكلوروفلوروكربونية ﻣﺤظور
تماﻣا ً وﻻ يوجد أي دليل على استﺨدام المواد المﺤظورة في البلد ،كما أنه ﻻ توجد ﻣﺨزونات تم تبيﱡنها ﻣﻦ المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون التي ت ﱠمت إزالتها.
وفي  1يناير/كانون الثاني  ،2020صدقت حكوﻣة كوبا على تعديل كيغالي .وتم تﺤديث المعيار الوطني بشأن
-9
التﺤكم في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بفرض إجراءات لمراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية وتدابير بﺨصوص
الﺴﻼﻣة في استﺨدام المواد البديلة .وفي الوقت الﺤالي ،ﻻ بد لجميع اﻷفراد العاﻣليﻦ في قطاع التبريد وتكييف الهواء
أن يكملوا الدورة الدراسية المتعلقة بالممارسات الجيدة في المراكز المعتمدة ﻣﻦ ِقبل المكتﺐ الفني لﻸوزون ووزارة
التعليم.
 - 10وتم تدريﺐ عدد ﻣجموعه  32ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك على تنفيذ بروتوكول ﻣونتريال ،واﻹطار القانوني لمراقبة
المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،وإجراءات الرقابة الراﻣية لمنع اﻻتجار غير المشروع بالمواد المﺴتنفدة لﻸوزون .وتشكل
الضوابط المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ﻣونتريال اﻵن جزءا ً ﻣﻦ التعليم الذي يتلقاه ﻣوظفو الجمارك الجدد في المدرسة
الوطنية للتدريﺐ الجمركي ).(Escuela Nacional de Formación Aduanera

قطاع التصنيع
 - 11شملت المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تﺤويل خمﺲ ﻣؤسﺴات
لرغاوي البوليوريثان تقوم بتصنيع اﻷلواح والرغوة العازلة المﺴتﺨدﻣة في ﻣعدات التبريد التجاري بما يمثل استهﻼكا ً
إجماليا ً قدره  13.35طنا ً ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 121.33طنا ً ﻣتريا ً( ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب
الموجود في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط المﺴتوردة .ووقع اختيار الشركات الثﻼث الكبرى )ريفريجيراسيون كاريبي ،
وﻻنكوﻣت والشركة الصناعية الوطنية ﻹنتاج اﻷجهزة المنزلية )إينبود(( على الﺴيكلوبنتان ليكون التكنولوجيا البديلة؛
وتم اﻻنتهاء ﻣﻦ عمليات التﺤويل .أﻣا الشركتان الصغيرتان اﻷخريان )وهما  Friarcو  (IDAفاختارتا تقنية نفخ المياه
نظرا لضعف أدائها ،تﺴتﺨدﻣان بصفة ﻣؤقتة الهيدروفلوروكربونmfc 365 -
بمثابة التكنولوجيا البديلة؛ غير أنهماً ،
3
والهيدروفلوروكربون. ea 227-

قطاع خدﻣة التبريد
-12

تم تنفيذ اﻷنشطة التالية:
)أ(

نُظمت حلقة عمل واحدة لتدريﺐ المدربيﻦ حضرها  32ﻣعلما ً للدورة المتعلقة بالممارسات الجيدة في
التبريد والتكنولوجيات البديلة؛

) ب(

تم تدريﺐ واعتماد  927) 1,521في عام  2018و  594في عام  (2019ﻣﻦ المتﺨصصيﻦ والفنييﻦ
والميكانيكييﻦ في  62دورة ﻣتقدﻣة بشأن الممارسات الجيدة في ﻣجال التبريد وتكييف الهواء جرى
تنظيمها في  16ﻣوقعا ً في جميع أنﺤاء البلد؛

 3تم اﻹبﻼغ عن هذه المشكلة ﻓﻲ كل اجتماع منذ اﻻجتماع السابع والسبعين :و ُ
طلب إلى اليوئنديبﻲ ،ﻓﻲ جملة أمور ،أن يواصل تقديم المساعدة للحكومة
ﻓﻲ تأمين اﻹمداد بتكنولوجيا منخفﺿة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمﻲ واﻹﻓادة عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتة ﻓﻲ كل اجتماع ،إلى أن يتم
إدخال التكنولوجيا المنخفﺿة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمﻲ بالكامل وتحويل المؤسسات المعنية إليها )المقرر ) 50/77ب(( ،إلى جانب تقديم تحليل
مفصل لرأس المال اﻹﺿاﻓﻲ والتكاليف التشغيلية اﻹﺿاﻓية ﻓﻲ حالة استخدام تقنية غير التﻲ يقع اﻻختيار عليها لدى المواﻓقة على المشروع ،واستكمال
المكونات المرتبطة بها ،على أساس تجاري ﻓﻲ البلد
المعلومات من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ﺿمان تواﻓر التكنولوجيات المختارة ،بما ﻓﻲ ذلك
ّ
)المقرر ) 10/81ب((.
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) ج(

تم تقديم المﺴاعدة التقنية المﺴتمرة ﻹدخال غازات التبريد البديلة ﻣﻦ خﻼل شراء غرفتي تبريد يﺴتﺨدم
فيهما غاز التبريد ر ،290-وسبع وحدات تبريد يُﺴتﺨدم فيها غاز التبريد ر 600-أ ،ووحدتيﻦ ﱠ
ﻣجزأتيﻦ
لتكييف الهواء تعتمدان على ر 290-لتدريﺐ الفنييﻦ المﺤلييﻦ على اﻻستﺨدام المأﻣون لغازات التبريد
القابلة لﻼشتعال في قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري؛

)د(

حضر فريق استشاري تقني ﻣؤلف ﻣﻦ  14فنيا ً ﻣتﺨصصا ً اجتماعيﻦ لهذه الصناعة في ألمانيا واجتماعا ً
في إسبانيا ثم عرض أفراد الفريق النتائج التي توصلوا إليها على القطاع في أربعة اجتماعات.

تنفيذ ورصد المشروع
 - 13يتولى المكتﺐ الفني لﻸوزون تنﺴيق عملية تنفيذ المشروع ورصده ،حيث يدعم اﻷخصائيون الفنيون تنفيذ كل
عنصر ﻣﻦ عناصر المشروع .وبلغت النفقات المرتبطة برصد المشروع وتنفيذه  6,490دوﻻرا ً أﻣريكياً ،بما في ذلك
تكاليف الﺴفر ) 4,468دوﻻرا ً أﻣريكيا ً( ،وحلقات العمل واﻻجتماعات ) 1,357دوﻻرا ً أﻣريكيا ً( والنفقات اﻷخرى )665
دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(.
ﻣﺴتوى صرف اﻷﻣوال
 - 14في ﻣارس/آذار  ،2020كان اليوئنديبي قد صرف ﻣبلغا ً قدره  1,560,137دوﻻرا ً أﻣريكياً ،ﻣﻦ أصل المبلغ
الذي تمت الموافقة عليه حتى اﻵن ،وهو  1,691,527دوﻻرا ً أﻣريكيا ً  ،على النﺤو المبيﱠﻦ في الجدول  .2وسيتم صرف
الرصيد المتبقي البالغ  131,390دوﻻرا ً أﻣريكيا ً في .2021-2020
الجدول  – 2التقرير المالي عن المرحلة اﻷولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاﺻة بكوبا )بالدوﻻر اﻷمريكي(
معدﱠل الصرف )في المﺎئة(
المبﺎلغ المنصرفة
المبﺎلغ المﻮافق عليهﺎ
الشريحة
93
1,476,816
1,591,527
اﻷولى والثانية والثالثة
83
83,321
100,000
الرابعة
92
1,560,137
1,691,527
المجمﻮع

خطة تنفيذ الشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
- 15

سيجري تنفيذ اﻷنشطة التالية في الفترة ﻣا بيﻦ يوليه/تموز  2020وديﺴمبر/كانون اﻷول :2021
)أ(

اﻻنتهاء ﻣﻦ تﺤويل خط إنتاج واحد في ﻣؤسﺴة  IDAوخط آخر في  Friarcإلى بدائل ﻣنﺨفضة القدرة
على إحداث اﻻحترار العالمي ،وسداد تكاليف التشغيل اﻹﺿافية )ﻣبالغ ﻣﻦ الشريﺤة الﺴابقة(؛

) ب(

تدريﺐ عدد إﺿافي قدره  30ﻣوظفا ً ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك في ﻣدرسة الجمارك الوطنية على اﻹطار
القانوني لمراقبة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون وإجراءات المراقبة الﻼزﻣة لمنع اﻻتجار غير المشروع
بتلك المواد؛ وتصميم وطباعة ﻣواد التوعية العاﻣة والتثقيف البيئي ،بما في ذلك ورقات حقائق تقنية
عﻦ غازات التبريد البديلة ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي ،واستنﺴاخ كتيّبات
أدلة للممارسات الجيدة في ﻣجال التبريد )ﻣبالغ ﻣﻦ الشريﺤة الﺴابقة(؛
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) ج(

تدريﺐ عدد إﺿافي قدره  355ﻣﻦ الفنييﻦ على ﻣمارسات التبريد الجيدة والتعاﻣل المأﻣون ﻣع غازات
التبريد المنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي ) 25,872دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(؛

)د(

تركيﺐ  26نظاﻣا ً للتبريد وتكييف الهواء تعمل بغازات التبريد المنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار
العالمي لﻸغراض اﻹيضاحية والتدريبية ) 21,491دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(؛

)هـ(

حضور حلقتي عمل وطنيتيﻦ بشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وﻣعرض دولي للتبريد
وتكييف الهواء في إيطاليا )سبتمبر/أيلول  (2020بغرض دراسة حالة غازات التبريد البديلة ذات
القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي ) 7,637دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(؛

) و(

تنفيذ ورصد المشروع ) 1,000دوﻻر أﻣريكي( ،بما في ذلك تكاليف الﺴفر ) 700دوﻻر أﻣريكي(،
وحلقات العمل واﻻجتماعات ) 200دوﻻر أﻣريكي( ،والنفقات اﻷخرى ) 100دوﻻر أﻣريكي(.
تعليقﺎت اﻷمﺎنة وتﻮصيتهﺎ

التعليقﺎت
التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
 - 16أصدرت حكوﻣة كوبا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020وقدرها 8.80
أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 160طنا ً ﻣتريا ً( ،وهو يق ﱡل بنﺴبة  20في المائة عﻦ ﻣﺴتوى اﻻﻣتثال البالغ 10.97
أطنان ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون بموجﺐ بروتوكول ﻣونتريال.

قطاع التصنيع
 - 17ﻣنذ تقديم التقرير المرحلي اﻷخير ،تم اﻻﺿطﻼع باﻷنشطة التالية لمﺴاعدة ﻣؤسﺴتي  Friarcو  IDAاللتيﻦ
تلقتا ﻣﺴاعدة للتﺤول إلى تكنولوجيا نفخ المياه ولكنهما تﺴتﺨدﻣان ﻣزيجا ً ﻣﻦ المواد الهيدروفلوروكربونية بصفة ﻣؤقتة:

4

)أ(

أجرت الشركتان تجارب واختبارات باستﺨدام نظم قائمة على الهيدروفلوروأولفينات ،ولكنهما واجهتا
صعوبات فنية وتجارية )تﺤديداً ،تدهور حفاز النظام بعد وجوده لمدة أربعة أشهر في النظام؛
وباﻹﺿافة إلى ذلك ،عدم إﻣكان استيراد عينات ﻣﻦ النظم القائمة على الهيدروفلوروأولفينات وإدخالها
إلى البلد(4؛

) ب(

بعد ذلك  ،أجرت الشركتان تجارب واختبارات باستﺨدام نظم البوليوريثان الجديدة المعتمدة على الماء
)وهي ﻣﺨتلفة عﻦ النظمة القائمة على الماء التي تم اختبارها في بداية المشروع( وحصلتا على نتائج
أولية ُﻣرﺿية .وتُجرى اﻵن اختبارات إﺿافية لقياس خصائص الرغاوي لكلتا المؤسﺴتيﻦ؛

يرد وصف لهذه المﺴألة في الفقرتيﻦ  15و 16ﻣﻦ الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
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) ج(

تقوم المؤسﺴتان بشراء نظم البوليوريثان القائمة على الماء لمجموعة أولية ﻣﻦ إنتاج الرغوة العازلة
المبردة ﻹجراء اختبارات إﺿافية .وسيتم قياس أداء الرغوة العازلة
ﻷجهزة التجميد وحاويات اﻷدوية
ﱠ
قبل أن تُﺴتﺨ َدم نظم نفخ الماء تجاريا ً.

 - 18أوﺿح اليوئنديبي أن تركيبات نُظم البوليوريثان الجديدة المعتمدة على المياه قد تﺤﺴنت في الﺴنوات الﺨمﺲ
الماﺿية ،اﻷﻣر الذي ربما أدﱠي إلى تﺤﺴﻦ أدائها .وبالنظر إلى النتائج اﻹيجابية التي تم الﺤصول عليها في اﻻختبارات
باستﺨدام نُظم البوليوريثان الجديدة التي تعتمد على المياه ،وإلى أن أحد كبار المورديﻦ في العالم يمكﻦ أن يوفر هذه
التركيبات ،استفﺴرت اﻷﻣانة عما إذا كان يمكﻦ لكلتا المؤسﺴتيﻦ تﺤويل خطوط إنتاجهما إلى هذه التكنولوجيا )حيث إنها
التكنولوجيا التي اعتمدها المشروع( .وأفاد اليوئنديبي بإﻣكان ذلك ،رغم أن التركيبات الجاري شراؤها ﻣا زال يُقصد
بها اﻻختبار في الميدان؛ وأﺿاف أنه ،استنادا ً إلى نتائج أداء الرغاوي ،سيكون ﻣﻦ الممكﻦ اعتماد هذه التكنولوجيا
وإكمال تﺤويل المؤسﺴتيﻦ قبل نهاية المرحلة اﻷولى .وسيواصل اليوئنديبي اﻹبﻼغ عﻦ التقدم المﺤرز بشأن هذه المﺴألة.

قطاع خدﻣة التبريد
 - 19ﻻحظت اﻷﻣانة أنه خﻼل فترة تنفيذ الشريﺤة الرابعة تم تدريﺐ واعتماد عدد إﺿافي قدره  1,521ﻣﻦ الفنيّيﻦ،
واستفﺴرت اﻷﻣانة عﻦ عدد الفنييﻦ الموجوديﻦ في البلد وعدد المقرر تدريبهم واعتمادهم ﻣنهم خﻼل المرحلة اﻷولى ﻣﻦ
جري في عام  ،2012يشير إلى
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكلوروكربونية .وأفاد اليوئنديبي بأن آخر تقدير ،أ ُ ِ
وجود أكثر ﻣﻦ  6,000فني ،كانت المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تهدف في
اﻷصل إلى تدريﺐ  4,600فني ﻣنهم .وأوﺿح أن هناك  4,604فنييﻦ في الوقت الﺤاﺿر تلقوا التدريﺐ التقني بالفعل
خﻼل المرحلة اﻷولى ،وﻣﻦ المتوقع أن يقدﱠم التدريﺐ لعدد  355فنيا ً إﺿافييﻦ خﻼل الشريﺤة اﻷخيرة.
 - 20وخﻼل ﻣناقشة الشريﺤة الرابعة ،وعقﺐ الشواغل التي أثارتها اﻷﻣانة ،أكد اليوئنديبي أن حكوﻣة كوبا ،بعد
الشريﺤة التمويلية الرابعة ،تعهدت بعدم تﺤويل أي ﻣعدات أخرى ﻣﻦ ﻣعدات التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى غاز التبريد رـ  404أ أو أي غازات تبريد أخرى عالية القدرة على إحداث اﻻحترار
العالمي أو قابلة لﻼشتعال .وبالتمويل المﺨصص في إطار الشريﺤة الرابعة ) 35,000دوﻻر أﻣريكي( ،شجعت الﺤكوﻣة
على إدخال بدائل ذات قدرة ﻣنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي في قطاع التبريد التجاري )ﻣثﻼً ،بعقد حلقات العمل،
واقتناء عدد ﻣﺤدود ﻣﻦ وحدات التبريد التجارية الجديدة القائمة على الهيدروكربونات ،وتنظيم زيارات إلى غرف التبريد
المﺴتﺨدم فيها غازات تبريد هيدروكربونية في المنطقة( .ولمواصلة تعزيز وتﺴهيل إدخال تكنولوجيات ﻣنﺨفضة القدرة
على إحداث اﻻحترار العالمي ،سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية خﻼل الشريﺤة الﺨاﻣﺴة :عقد حلقة عمل واحدة لتدريﺐ
المدربيﻦ وتعزيز برناﻣج ﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة ليشمل المعالجة المأﻣونة لغازات التبريد القابلة لﻼشتعال؛ وتركيﺐ
 26نظاﻣا ً للتبريد وتكييف الهواء ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي لﻸغراض اﻹيضاحية والتدريبية ،تعتمد
بشكل أساسي على المواد الهيدروكربونية.
تنفيذ الﺴياسة الجنﺴانية

5

 - 21أفاد اليوئنديبي بأنه ،عند بدء اﻹجراءات المتعلقة بتعميم ﻣراعاة المنظور الجنﺴاني ،سيتولى المكتﺐ الفني
لﻸوزون رصد اﻷنشطة واﻹبﻼغ عنها والتوعية بالطرق التالية:
)أ(

الرصد :جمع البيانات ﻹنتاج ﻣؤشرات ﻣصنفة حﺴﺐ نوع الجنﺲ؛

 5طلﺐ المقرر ) 92/84د( إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفّذة أن تطبق الﺴياسات التنفيذية المتعلقة بتعميم ﻣراعاة المنظور الجنﺴاني في جميع ﻣراحل دورة
المشروع.
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) ب(

اﻹبﻼغ :عرض اﻷرقام المصنفة؛ وإدخال اﻻعتبارات الجنﺴانية في الدورات التدريبية والمواد
التدريبية؛ وجمع البيانات لوﺿع خط أساس ﻣﺴبق للفنيات في قطاع التبريد وتكييف الهواء وﻣقارنته
بعدد النﺴاء المشاركات في اﻷنشطة التي يضطلع بها المكتﺐ الفني لﻸوزون ﻣﻦ أجل القطاع؛

) ج(

التوعية :إدخال أساليﺐ لغوية تراعي اﻻعتبارات الجنﺴانية في اﻻتصاﻻت؛ وإدراج الجوانﺐ
الجنﺴانية في تعييﻦ الموظفيﻦ الجدد في المكتﺐ الفني لﻸوزون؛ والنظر في إﺿافة عنصر جنﺴاني
في كل توصيف وظيفي؛ والتأكد ﻣﻦ أن الﺨبراء اﻻستشارييﻦ القائميﻦ بالرصد والتقييم وﻣوظفي
المشروع لديهم الكفاءات الﻼزﻣة ﻹدﻣاج اﻻعتبارات الجنﺴانية في جميع ﻣراحل عملهم.

استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 22إن الﺤظر المفروض على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط لتصنيع
رغوة البوليوريثان ،الﺴاري ﻣنذ  1يناير/كانون الثاني  ،2016يدعم اﻻستداﻣة طويلة اﻷجل لتﺤويل قطاع رغاوى
البوليوريثان .ويعمل المكتﺐ الفني لﻸوزون عﻦ كثﺐ ﻣع وزارة التعليم ﻹدراج المعلوﻣات المتعلقة ببروتوكول ﻣونتريال
وحماية طبقة اﻷوزون في إطار المناهج الموﺿوعة لموظفي الجمارك والفنييﻦ في ﻣجال التبريد .وﻣﻦ ثم ،فإن الضوابط
المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ﻣونتريال هي بالفعل جزء ﻣﻦ التعليم الذي يتلقاه ﻣوظفو الجمارك الجدد في المدرسة الوطنية
للتدريﺐ الجمركي؛ كما أنه يجري إدراج ﻣمارسات التبريد الجيدة في الدورة التقنية المهنية في ﻣجال التبريد وتكييف
الهواء التي تقدﱠم في ﻣدارس المقاطعات ،حيث توجد الفصول الدراسية المﺨصصة لذلك التي يدعمها المشروع ،وعددها
 16فصﻼً.
تاريخ اﻻنتهاء ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 23أشار اليوئنديبي إلى أن المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ستكتمل
بﺤلول ديﺴمبر/كانون اﻷول  2021على النﺤو المنصوص عليه في اﻻتفاق.
اﻻستنتاج
 - 24إن حكوﻣة كوبا ﻣﺴتمرة في اﻻﻣتثال لبروتوكول ﻣونتريال وﻻتفاقها المبرم ﻣع اللجنة التنفيذية .وقد تم تدريﺐ
اثنيﻦ وثﻼثيﻦ ﻣوظفا ُ إﺿافيا ً ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك و  1,512ﻣﻦ الفنييﻦ في ﻣجال التبريد .وأسفرت تجارب واختبار
عاﻣل نفخ بديل ﻣنﺨفض القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي في ﻣؤسﺴتيﻦ لرغاوي البوليوريثان تﺴتﺨدﻣان المواد
الهيدروفلوروكربونية بشكل ﻣؤقت عﻦ نتائج واعدة؛ وستُجرى اختبارات إﺿافية وسيﺴتمر تقديم التقارير عﻦ حالة
التنفيذ حتى يتم إدخال تكنولوجيا ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي بشكل كاﻣل .ويبلغ المعدل اﻹجمالي
لصرف اﻷﻣوال  92في المائة .وﻣﻦ شأن البلد أن يتم ّكﻦ ﻣﻦ المﺤافظة على اﻻﻣتثال لﻼلتزاﻣات بموجﺐ اتفاقه ﻣع اللجنة
التنفيذية بفضل النظام التنفيذي لمنح تراخيص وحصص اﻻستيراد ،وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
النقي والوارد في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط ،واﻷنشطة الجاري اﻻﺿطﻼع بها في قطاع خدﻣة التبريد.
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التﻮصيـــــة
- 25

توصي أﻣانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
)أ(

) ب(

أن تﺤيط علما ً بما يلي:
)(1

التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة الرابعة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوبا؛

)( 2

التقرير المقدم ﻣﻦ اليوئنديبي ،وكذلك ،وﻣع التقدير ،بالجهود المبذولة لتيﺴير عملية اﻹﻣداد
بالتكنولوجيا المنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي لمؤسﺴتي  Friarcو ،IDA
الممولة في إطار المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الﺨاصة بكوبا؛

أن تطلﺐ إلى اليوئنديبي أن يواصل ﻣﺴاعدة حكوﻣة كوبا في تأﻣيﻦ اﻹﻣداد بالتكنولوجيا البديلة
المنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي ،وأن يقدم إلى اﻻجتماع الﺴادس والثمانيﻦ تقريرا ً عﻦ
حالة تﺤويل المؤسﺴتيﻦ المشار إليهما في الفقرة الفرعية )أ() ،(2بما في ذلك ،في حالة استﺨدام
تكنولوجيا غير التي تم اختيارها عند الموافقة على المشروع ،تﺤليﻼً ﻣفصﻼً لرأس المال اﻹﺿافي
وتكاليف التشغيل اﻹﺿافية ،إلى جانﺐ ﻣعلوﻣات ﻣﺴتكملة ﻣﻦ المورديﻦ عﻦ التقدم المﺤرز في ﺿمان
أن تتوافر على أساس تجاري في البلد التكنولوجيات المﺨتارة ،بما في ذلك المكونات المرتبطة بها.

 - 26توصي أﻣانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريﺤة الﺨاﻣﺴة واﻷخيرة ﻣﻦ المرحلة اﻷولى ﻣﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الﺨاصة بكوبا ،وخطة تنفيذ الشريﺤة المقابلة للفترة ،2021-2020
بمﺴتوى التمويل المبيﱠﻦ في الجدول الوارد أدناه.
تكلفة الدعم
تمﻮيل المشروع
عنﻮان المشروع
)دوﻻر أمريكي( )دوﻻر أمريكي(
4,200
)أ( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 56,000
)المرحلة اﻷولى ،الشريﺤة الﺨاﻣﺴة(
________________
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