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اللجنــة التنفيـذيــــة للﺻنــدوق المــتﻌــدد اﻷطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
اﻻجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال ،مﻦ  25إلى  29مايو/أيار 2020
مﺆجﻞ :مﻦ  19إلى  22يوليه /تموز *2020

مقترح مشروع :ﺑﻨمﺎ
تتﺄلﻒ هذه الوثيقة مﻦ تعليقات وتوصية اﻷمانة بشﺄن مقترح المشروع التالي:
اﻹزالة
•

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

* بﺴبﺐ مرض 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.

اليوئنديبي
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ورقة تقييم المشروع – مشروعﺎت متعددة السﻨوات
ﺑﻨمﺎ
) (1عﻨوان المشروع
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(
) (2أحدث ﺑيﺎنﺎت المﺎدة ) 7المرفق جيم ،الفئة اﻷولى(

الوكﺎلة

اﻻجتمﺎع الذي وافق عليه

تدﺑير الرقﺎﺑة

اليوئنديبي

الﺴادس والﺴبعون

 %35بحلول عام 2020

الﺴنة2018 :

) (3أحدث البيﺎنﺎت القطﺎعية للبرنﺎمج القطري )طن من قدرات استﻨفﺎد اﻷوزون(
مكافحة
اﻷيروصوﻻت الرغاوى
المادة الكيميائية
الحريق
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب

) 16.34طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(
السﻨة2019 :
عامﻞ
المذيبات
تصنيع

التبريد
التصﻦ
يع
0.00

0.00
0.00
0.00
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

0.00

0.00

0.00

0.00

اﻻستخداما
ت المعملية

إجمالي
استهﻼك القطاع

الخدمة

14.36
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.36
0.00
0.00
0.00
7.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

) (4ﺑيﺎنﺎت اﻻستهﻼك )طن من قدرات استﻨفﺎد اﻷوزون(
24.80

خط اﻷساس للفترة 2010 - 2009

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المﺴتدامة:

27.28

المتبقي:

13.39

اﻻستهﻼك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استﻨفﺎد اﻷوزون(
13.89

الموافق عليه بالفعﻞ:
) (5ﺧطة اﻷعمﺎل
اليوئنديبي

2020
إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ مﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(
التمويﻞ )دوﻻر أمريكي(

) (6ﺑيﺎنﺎت المشروع
حدود اﻻستهﻼك في بروتوكول مونتريال
الحد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ مﻦ قدرات استنفاد
اﻷوزون(
التمويﻞ الموافق عليه )دوﻻر اليوئنديبي تكاليﻒ
المشروع
أمريكي(
تكاليﻒ الدعم
تكاليﻒ
اﻷموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية )دوﻻر المشروع
أمريكي(
تكاليﻒ الدعم
تكاليﻒ
إجمالي اﻷموال المطلوب الموافقة عليها في هذا المشروع
اﻻجتماع )دوﻻر أمريكي(
تكاليﻒ الدعم

المجموع
0.92

0.92

77,847

77,847

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

22.30

22.30

22.30

22.30

16.11

غير متاح

22.30

22.30

22.30

22.30

16.11

غير متاح

265,100

0

385,800

0

72,754

723,654

18,557
265,100

0

27,006
385,800

0

5,093

50,656
650,900

18,557

27,006

توصية اﻷمﺎنة:

45,563
72,754

72,754

5,093

5,093

الموافقة الشمولية
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وصف المشروع
قدم اليوئنديبي ،نيابة عﻦ حكومة بنما ،بصفته الوكالة المنفذة المعينة ،طلبا لتمويﻞ الشريحة الثالثة واﻷخيرة مﻦ
-1
المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بمبلﻎ  72,754دوﻻرا أمريكيا ،باﻹضافة إلى
تكاليﻒ دعم الوكالة البالغة  5,093دوﻻرا أمريكيا 1.ويشمﻞ الطلﺐ تقريرا مرحليا عﻦ تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير
التحقق مﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي  2018و 2019وخطة تنفيذ الشريحة للفترة
.2021-2020
تقرير عﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومة بنما ،في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري ،عﻦ استهﻼك قدره  14.36طﻦ مﻦ قدرات استنفاد
-2
اﻷوزون مﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019وهو ما يقﻞ بنﺴبة  42في المائة عﻦ خط أساس اﻻمتثال
الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ويرد استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2019-2015
في الجدول .1
الجدول  -1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكرﺑونية فﻲ ﺑﻨمﺎ )ﺑيﺎنﺎت المﺎدة  7للفترة (2019-2015
2015

المﺎدة الهيدروكلوروفلوروكرﺑونية
طن متري
318.13
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
1.46
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
0.071
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
0.00
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
0.043
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
319.70
المجموع )طن متري(
79.38
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط*
طن من قدرات استﻨفﺎد اﻷوزون
17.50
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
0.03
الهيدروكلوروفلوروكربون123-
0.00
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
0.00
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
0.00
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
17.53
المجموع )طن من قدرات استﻨفﺎد
اﻷوزون(
8.73
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط*
* بيانات البرنامج القطري
** متوسط اﻻستهﻼك بيﻦ عامي  2007و.2009

2017

2016

2018

*2019

ﺧط اﻷسﺎس

332.04
4.5
0.00
0.00
0.00
336.54
41.35

300.27
0.53
0.00
0.00
0.00
300.80
60.62

297.10
0.00
0.00
0.00
0.00
297.10
52.81

261.16
0.00
0.00
0.00
0.00
261.16
70.73

404.32
2.37
0.45
20.87
2.72
430.66
**22.72

18.26
0.09
0.00
0.00
0.00
18.35

16.51
0.01
0.00
0.00
0.00
16.53

16.34
0.00
0.00
0.00
0.00
16.34

14.36
0.00
0.00
0.00
0.00
14.36

22.24
0.05
0.01
2.30
0.18
24.77

4.55

6.67

5.81

7.78

**2.50

ومنذ عام  ،2016استمر استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في اﻻنخفاض بشكﻞ مطرد نتيجة تدابير
-3
الرقابة المفروضة على واردات المواد المﺴتنفدة لﻸوزون ،بما في ذلك نظام الحصص ،وحظر واردات
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في شكﻞ نقي اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني  ،2014والحظر المفروض على
التركيبات الجديدة مﻦ أجهزة تكييﻒ الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني
 ،2016والحظر المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لتنظيﻒ نظم التبريد اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون
 1وفقا للرسالة المﺆرخة  12مارس/آذار  2020مﻦ وزارة الصحة في بنما إلى اليوئنديبي.
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الثاني  .2019وباﻹضافة إلى ذلك ،أدى تنفيذ أنشطة اﻹزالة التي أجريت في إطار خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك المﺴاعدة التقنية والتدريﺐ المقدم لقطاع خدمة التبريد ،إلى استمرار تحقيق
تخفيضات في استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وترجع اﻹزالة اﻹضافية مﻦ المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إدخال المعدات غير القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الﺴوق المحلية.
ويرجع اﻻنخفاض في واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط في
-4
عام  2016إلى استخدام المخزونات المتاحة في أكبر شركة استهﻼكية غير مﺆهلة ،وهي شركة ،Huurre Panama
وترجع الزيادة في عام  2019إلى واردات الشركات لتبني مخزونات قبﻞ أن يدخﻞ الحظر المفروض على البوليوﻻت
المر ّكبة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب حيز النفاذ في  1يناير/كانون الثاني .2020

2

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

تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن بنما لديها نظام فعال لتخصيص التراخيص والحصص للشركات المﺴتوردة ،وتحتفظ
-6
بﺴجﻞ دقيق للواردات الفعلية مﻦ المواد المﺴتنفدة لﻸوزون إلى البلد .وكان نظام الحصص فعاﻻ في تحقيق اﻷهداف
الوطنية بشﺄن استهﻼك المواد المﺴتنفدة لﻸوزون .وكانت المﺴتويات اﻹجمالية ﻻستهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي  2018و 2019أقﻞ مﻦ حصة اﻻستيراد الصادرة وهدف استهﻼك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية البالﻎ  22.30طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون لنفس العاميﻦ ،على النحو المنصوص عليه
في اﻻتفاق بيﻦ الحكومة واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير مرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
أكملت الحكومة مجموعة اللوائح التالية:

-7

)أ(

) ب(

حظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22-كعامﻞ تنظيﻒ في نظم التبريد وتكييﻒ الهواء
) (RACوفي إنتاج رغاوي البوليﺴتيريﻦ المﺴحوبة بالضغط ) ،(XPSفي المرافق القائمة والجديدة
اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني 2019؛
حظر على استيراد البوليوﻻت المر ّكبة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب اعتبارا مﻦ 1
يناير/كانون الثاني .2020

وبناء على التوصيات الواردة في تقارير التحقق ،جرت الموافقة ،حتى  4فبراير/شباط  ،2020على اﻹعﻼنات
-8
المﺴبقة ﻻستيراد المواد الخاضعة للرقابة بموجﺐ البروتوكول مﻦ خﻼل المنصة الرقمية التي أنشئت في الهيئة الوطنية
للجمارك ) .(ANAوباﻹضافة إلى ذلك ،يتعيﻦ على الشركات التي تﺴتورد نظم البوليوﻻت المر ّكبة بالكامﻞ أن تﺴجﻞ
نفﺴها للحصول على إذن باﻻستيراد؛ وحتى اﻵن ،تم تﺴجيﻞ ست شركات رغاوي جاسئة.

 2مﻦ المتوقع أن تتحول الشركة إلى الﺴيكلوبنتان بمواردها الذاتية قبﻞ عام  ،2020عندما يدخﻞ الحظر المفروض على الواردات مﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط حيز النفاذ.
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وتشمﻞ اﻷنشطة اﻷخرى المنفذة مع الهيئة الوطنية للجمارك :تدريﺐ  65مﻦ موظفي الجمارك على تحديد
-9
ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريﺐ  28مﻦ موظفي الجمارك )منهم  15امرأة( على تشغيﻞ أجهزة
الكشﻒ عﻦ غازات التبريد؛ وتدريﺐ  28مﻦ موظفي الجمارك )منهم  13امرأة( على تدابير مراقبة التجارة ومنع اﻻتجار
غير المشروع في إطار بروتوكول مونتريال؛ وتدريﺐ  24مﻦ موظفي الجمارك )منهم  11امرأة( على تنفيذ بروتوكول
مونتريال.
 -10وقد أُحرز تقدم في تكييﻒ معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  5149:2014بشﺄن جوانﺐ الﺴﻼمة والبيئة
المطبقة على نظم التبريد والمضخات الحرارية :تمت الموافقة بالفعﻞ على الجزء اﻷول )التعاريﻒ ،ومعايير التصنيﻒ
واﻻختيار( والجزء الثالث )مكان التركيﺐ( مﻦ المعيار.
-11

وصدقت بنما على تعديﻞ كيغالي في  28سبتمبر/أيلول .2018

منطقة التجارة الحرة )(FTZ
 -12واصلت حكومة بنما جهودها لتعزيز آليات الرقابة على المواد المﺴتنفدة لﻸوزون في منطقة التجارة الحرة.
وفي فبراير/شباط  ،2020أرسلت الحكومة رسالة رسمية إلى سلطات منطقة التجارة الحرة تطلﺐ معلومات عﻦ
عقد اجتماع مع ممثلي إحدى شركات النظم المملوكة
الواردات والصادرات مﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .كما ُ
لبلد مﻦ غير البلدان العاملة بموجﺐ المادة  5والتي تعمﻞ في منطقة التجارة الحرة ) (Synthesiaلمناقشة المﺴائﻞ
المتعلقة بالواردات والصادرات مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،وحظر استيراد البوليوﻻت سابقة الخلط
والمر ّكبة بالهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي دخﻞ حيز النفاذ اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني  ،2020والذي
يشمﻞ الواردات مﻦ منطقة التجارة الحرة .وأكدت الحكومة أن واردات منطقة التجارة الحرة مﻦ
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط تبلﻎ صفرا اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني
.2020

قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان
 -13قدمت وحدة اﻷوزون الوطنية ،خﻼل الشريحة الثانية ،اﻹطار التنظيمي الجديد للرقابة على المواد المﺴتنفدة
لﻸوزون في قطاع الرغاوي للمﺴتورديﻦ ،وقدمت مﺴاعدة تقنية إلى شركات رغاوي البوليوريتان ﻹجراء اختبارات
بتركيبات جديدة خالية مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون وبعوامﻞ نفخ منخفضة إمكانية اﻻحترار العالمي ).(GWP
 -14ومﻦ بيﻦ شركات قطاع رغاوي البوليوريتان الخمس المدرجة في المرحلة الثانية ﻹزالة  1.19طﻦ قدرات
استنفاد اﻷوزون مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،وقعت ثﻼث شركات ) ،Fibropinturasو Cangas
 ،Trucksو (Refrigeracion Internacional S.A.على عقود ﻹزالة  0.70طﻦ مﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون.
وأجرت إحدى هذه الشركات بالفعﻞ اختبارا للتكنولوجيا وتنتظر الترخيص مﻦ أجﻞ تطبيقها ،بينما ستجري الشركتان
اﻷخريان اختبارات في النصﻒ اﻷول مﻦ عام  2020وستكمﻼن تحويﻼتهما بحلول نهاية عام  ،2020على الرغم مﻦ
أن الوضع الحالي لكوفيد 19-قد يﺆجﻞ اﻹنجاز .وﻻ تزال الشركات في هذا القطاع تﺴتخدم المخزونات المتبقية مﻦ
البوليوﻻت المر ّكبة بالهيدروكلوروفلوروكربون141-ب بعد حظر الواردات في  1يناير/كانون الثاني .2020
 -15وقررت الشركتان المتبقيتان ) Disurو ،(Refratermicاللتان تﺴتهلكان  0.48طﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون،
اﻻنﺴحاب مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتﺴتخدم شركة  Disurبوليوﻻت
الﺴيكلوبنتان ،بينما لم تعد شركة  Refratermicتنتج رغاوي البوليوريتان.
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قطاع خدمة التبريد
-16

تم تنفيذ اﻷنشطة التالية:
)أ(

تمديد برنامج مركز التدريﺐ الوطني )المعهد الوطني للتدريﺐ المهني مﻦ أجﻞ التنمية البشرية(
للميكانيكييﻦ في مجال التبريد المنزلي ليصبح  925ساعة ،بما في ذلك وحدة إلزامية بشﺄن الممارسات
الجيدة في مجال إدارة غازات التبريد ) 40ساعة(؛ وستعتمد  10مراكز تعليمية المناهج الدراسية المحدثة
اعتبارا مﻦ عام 2020؛

)ب( حلقة عمﻞ لتدريﺐ المدربيﻦ بشﺄن اﻻستخدام اﻵمﻦ للغازيﻦ  R-600aو R-290لعدد  24معلما مﻦ المعهد
الوطني للتدريﺐ المهني مﻦ أجﻞ التنمية البشرية والجامعة التكنولوجية في بنما ووزارة التعليم
)(MEDUCA؛ ومشاركة اثنيﻦ مﻦ المدربيﻦ في دورة عﻦ تركيﺐ وصيانة أجهزة تكييﻒ الهواء العاملة
بالغاز  R-290في معهد كوستاريكا التعليمي؛
)ج( تدريﺐ  199تقنيا في ستة مراكز على ممارسات الخدمة الجيدة باستخدام البرنامج المحدث للميكانيكييﻦ
في مجال التبريد المنزلي؛ وتدريﺐ  20تقنيا إضافيا في دورة مدتها خمﺴة أيام على الممارسات الجيدة
في مجال إدارة غازات التبريد ،بما في ذلك اﻻستخدام اﻵمﻦ لغازات التبريد القابلة لﻼشتعال؛ وحلقة عمﻞ
ليوم واحد بمشاركة  31تقنيا عﻦ المناولة اﻵمنة لغازي التبريد  R-290وR-600a؛
)د(

شراء  15مجموعة أدوات أساسية 3للدورات المتعلقة بالممارسات الجيدة في مناولة غازات التبريد ،تم
تﺴليم ست منها إلى معاهد التدريﺐ ومﻦ المقرر تﺴليم تﺴع منها في الربع اﻷول مﻦ عام  .2020وسيجري
شراء ما مجموعه  70مجموعة إضافية مﻦ المعدات )أي ،وحدات التكييﻒ المنفصلة القائمة على R-290
والمبردات القائمة عبى  R-600aللتدليﻞ( وأدوات وتوزيعها خﻼل النصﻒ الثاني مﻦ عام 2020؛

) ه(

التقدم المحرز في وضع نظام اعتماد لتقنيي التبريد وتكييﻒ الهواء مﻦ خﻼل اجتماعات التنﺴيق وحلقتي
عمﻞ تمهيديتيﻦ لجميع الشركات المعنية 4بشﺄن عملية إصدار الشهادات التي يجري إعدادها على أساس
كفاءات العمﻞ؛

) و(

تحديثات مﻦ جانﺐ المعهد الوطني للتدريﺐ المهني مﻦ أجﻞ التنمية البشرية لقاعدة بيانات التقنييﻦ ودليﻞ
التعليمات لممارسات الخدمة الجيدة في مجال إدارة غازات التبريد لميكانيكي التبريد المنزلي؛

) ز(

تعزيز استخدام ثاني أكﺴيد الكربون وغيره مﻦ غازات التبريد منخفضة إمكانية اﻻحترار العالمي كبدائﻞ
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مﻦ خﻼل تﺴعة اجتماعات للشركات في القطاعات المعنية )على سبيﻞ
المثال ،محﻼت الﺴوبر ماركت والفنادق( ،وثﻼث حلقات عمﻞ بحضور  75مشاركا بما في ذلك التقنيون
وصناع القرار مﻦ القطاعات المعنية ،وإنتاج الكتيبات التقنية بشﺄن غازات التبريد البديلة.

تنفيذ ورصد المشروع
 -17تشرف وحدة اﻷوزون الوطنية على تنﺴيق وإدارة مشروع خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتشمﻞ اﻷنشطة رصد المشروع والتنفيذ التشغيلي ﻷنشطة المرحلة الثانية في قطاعي
 3بما في ذلك وحدات اﻻسترداد واﻷسطوانات ،وأجهزة القياس متعددة الصبابات ،وأجهزة تقطيع اﻷنابيﺐ الشعرية ،واللحام بالمعادن الفضية ،والحاويات،
وحلقات اﻷقفال ،والمكانس الرقمية ،وأجهزة قياس الحرارة الرقمية ،ومجموعات أدوات إحراق الغازيﻦ  R-290و ،R-600aوسقاطات التبريد.
 4أمانة نظام إصدار الشهادات لكفاءات العمﻞ في المعهد الوطني للتدريﺐ المهني مﻦ أجﻞ التنمية البشرية ،والمجلس التقني للهندسة والعمارة ،والجمعية
البنمية للمهندسيﻦ والمعمارييﻦ ،وكلية المهندسيﻦ الكهربائييﻦ والميكانيكييﻦ والصناعييﻦ ،ووزارة التعليم ،ووزارة البيئة ،ووزارة الصحة ،ووزارة العمﻞ
ومدربيﻦ مﻦ المعهد ومﻦ معاهد التعليم اﻷخرى والنقابات والتقنييﻦ.
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التبريد ورغاوي البوليوريتان .وحتى اﻵن ،أُنفق ما مجموعه  31,361دوﻻرا أمريكيا )أي  17,047دوﻻرا أمريكيا
على الموظفيﻦ واﻻستشارييﻦ ،و 2,814دوﻻرا أمريكيا على حلقات العمﻞ واﻻجتماعات ،و 11,500دوﻻر أمريكي
على التقارير وعمليات التحقق(.
مﺴتوى صرف اﻷموال
 -18حتى مارس/آذار  ،2020مﻦ مبلﻎ قدره  650,900دوﻻر أمريكي موافق عليه حتى اﻵن ،تم صرف 239,716
دوﻻرا أمريكيا ،كما هو موضح في الجدول  .2وسيتم صرف الرصيد البالﻎ  411,184دوﻻرا أمريكيا في عامي 2020
و.2021
الجدول  -2التقرير المﺎلﻲ للمرحلة الثﺎنية من ﺧطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرﺑونية لبﻨمﺎ )ﺑﺎلدوﻻر
اﻷمريكﻲ(
الشريحة
اﻷولى
الثانية
المجموع

المبلغ المﻨصرف
159,300
80,416
239,716

المبلغ الموافق عليه
265,100
385,800
650,900

معدل الصرف )(%
60
21
37

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة واﻷخيرة مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
-19

سيتم تنفيذ اﻷنشطة التالية بيﻦ يوليه/تموز  2020وديﺴمبر/كانون اﻷول :2021
)أ(

تعزيز القدرات الوطنية للرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مﻦ خﻼل تدريﺐ  50موظفا
إضافيا مﻦ موظفي الجمارك على اللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإعداد مواد
تعليمية لتوزيعها على المشاركيﻦ في تدريﺐ موظفي الجمارك؛ ومواصلة عملية التشاور مع المﺆسﺴات
المعنية بشﺄن تنظيم إدارة غازات التبريد الطبيعية ) 27,500دوﻻر أمريكي(؛

)ب( إكمال تحويﻞ ثﻼث مﻦ شركات تصنيع رغاوي البوليوريتان )أموال مﻦ الشرائح الﺴابقة(؛
)ج( برنامج معتمد مﻦ الحكومة للحد مﻦ استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد
وتكييﻒ الهواء ،بما في ذلك خمس دورات تدريبية لـ  125تقنيا وحملة لنشر النظام الوطني ﻹصدار
الشهادات للتقنييﻦ ) 30,254دوﻻرا أمريكيا(؛
)د(

تنفيذ ورصد المشروع ) 15,000دوﻻر أمريكي( ،بما في ذلك الموظفون واﻻستشاريون ) 12,000دوﻻر
أمريكي( ،وحلقات العمﻞ واﻻجتماعات ) 3,000دوﻻر أمريكي(.

تعليقﺎت اﻷمﺎنة وتوصيتهﺎ
التعليقﺎت
تقرير مرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -20عند الموافقة على الشريحة الثانية مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
في بنما في اﻻجتماع الثاني والثمانيﻦ )بموافقة شمولية( ،طلبت اللجنة التنفيذية إلى برنامج اﻷمم المتحدة للبيئة )اليونيﺐ(
أن يعيد في اﻻجتماع الثالث والثمانيﻦ أي أرصدة متبقية موافق عليها في المرحلة اﻷولى مﻦ خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية .وفي هذا الصدد ،أبلﻎ اليونيﺐ اﻷمانة مﻦ خﻼل اليوئنديبي بﺄن المشروع لم يُغلق ماليا.
5
ويجري تناول هذه المﺴﺄلة في التقرير عﻦ توافر اﻷرصدة والموارد.

اﻹطار القانوني
 -21أصدرت حكومة بنما بالفعﻞ حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020بكمية قدرها
 14.22طﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون ) 258.55طﻦ متري( ،وهي كمية تقﻞ بنﺴبة  11.7في المائة عﻦ مﺴتوى اﻻمتثال
البالﻎ  16.11طﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون بموجﺐ أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.

المﺴائﻞ المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة
 -22عند الموافقة على الشريحة الثانية مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
طلبت اللجنة التنفيذية إلى حكومة بنما واليوئنديبي مواصلة اﻹبﻼغ ،وقت تقديم طلبات الشرائح المتبقية ،عﻦ حالة جهود
الحكومة للحصول على البيانات مﻦ شركة النظم الموجودة في منطقة التجارة الحرة ومعلومات عﻦ المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المﺴتوردة إلى منطقة التجارة الحرة والمصدرة منها .وتﻼحظ اﻷمانة مع التقدير الجهود
التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد ،بما في ذلك تعييﻦ منﺴقيﻦ اثنيﻦ في منطقة التجارة الحرة لتناول هذه المﺴﺄلة،
واﻻجتماعات العديدة التي عقدتها الحكومة واليوئنديبي مع شركة النظم ومنﺴقي منطقة التجارة الحرة ،والرسالة الرسمية
المرسلة في فبراير/شباط  2020لطلﺐ بيانات عﻦ واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام
.2019
 -23وعند تقديم تفاصيﻞ إضافية عﻦ هذه الجهود ،أفاد اليوئنديبي أيضا أنه على الرغم مﻦ عدم إمكانية عقد اجتماع
مع شركة النظم كان مﻦ المقرر عقده في مارس/آذار  2020بﺴبﺐ المشاكﻞ المتعلقة بكوفيد ،19-فإن الحكومة ستواصﻞ
جهودها للحصول على بيانات مﻦ منطقة التجارة الحرة .وأوضح اليوئنديبي أيضا أن الحظر المفروض على واردات
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي والموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط قد تم توسيع نطاقه ليشمﻞ منطقة التجارة
الحرة .ولذلك ،ﻻ تﺴتطيع شركة النظم الموجودة في منطقة التجارة الحرة أن تﺴتورد ،اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني
 ،2020الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب لتصديره في البوليوﻻت سابقة الخلط إلى بنما أو بلدان أخرى .وعﻼوة على
ذلك ،تعاونت شركة النظم في منطقة التجارة الحرة مع اليوئنديبي لتيﺴير استيراد عوامﻞ النفخ منخفضة إمكانية اﻻحترار
العالمي )أي زيوت الوقود الثقيلة( في بنما وبلدان أخرى في المنطقة.
 -24وأبلﻎ اليوئنديبي اﻷمانة أيضا بﺄن تدابير منع واردات منتجات رغاوى البوليوريتان التي تﺴتخدم
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ستدخﻞ بمجرد أن تُكمﻞ شركات رغاوى البوليوريتان التي يجري تحويلها في إطار
المرحلة الثانية مشروعاتها .وترى اﻷمانة أن تمديد الحظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي
والموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط إلى منطقة التجارة الحرة سيضمﻦ استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في بنما وفي أمريكا الﻼتينية ومنطقة الكاريبي نظرا ﻷن العديد مﻦ هذه البلدان
كانت تﺴتورد الكثير مﻦ البوليوﻻت سابقة الخلط التي تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب مﻦ منطقة التجارة
الحرة.

قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان
 -25قررت شركتا رغاوى البوليوريتان  0.34) Disurطﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون( و 0.14) Refratermicطﻦ
قدرات استنفاد اﻷوزون( اﻻنﺴحاب مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وأبلﻎ
اليوئنديبي اﻷمانة بﺄنه تم تكبد جزء مﻦ التكاليﻒ المتعلقة بزيارات الخبير الدولي لجميع الشركات والمشاركة في حلقات
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/4 5
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العمﻞ؛ وبالتالي ،فإن إجمالي التمويﻞ الذي سيتم إعادته يبلﻎ  43,153دوﻻرا أمريكيا )أي  29,360دوﻻرا أمريكيا مﻦ
شركة  Disurو 13,793دوﻻرا أمريكيا مﻦ شركة  ،(Refratermicباﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم الوكالة البالغة 3,021
دوﻻرا أمريكيا لليوئنديبي مﻦ المبلﻎ الموافق عليه وقدره  47,753دوﻻرا أمريكيا .وعقﺐ مناقشة ،تم اﻻتفاق على أن
يعيد اليوئنديبي الرصيد مﻦ شركتي رغاوي البوليوريتان في اﻻجتماع الﺴادس والثمانيﻦ.
تنفيذ الﺴياسة الجنﺴانية

6

 -26أفاد اليوئنديبي بﺄنه عند الشروع في اتخاذ إجراءات بشﺄن تعميم مراعاة اﻻعتبارات الجنﺴانية ،ستقوم وحدة
اﻷوزون الوطنية بالرصد واﻹبﻼغ والتوعية مﻦ خﻼل:
)أ(

جمع البيانات ﻹنتاج مﺆشرات مصنفة حﺴﺐ نوع الجنس؛

)ب( عرض اﻷرقام المصنفة؛ وإدخال اﻻعتبارات الجنﺴانية في الدورات التدريبية والمواد التدريبية؛ وجمع
البيانات لوضع خط أساس سابق للتقنيات مﻦ النﺴاء في قطاع التبريد وتكييﻒ الهواء ومقارنته بعدد النﺴاء
المنخرطات في أنشطة وحدة اﻷوزون الوطنية لهذا القطاع؛
)ج( إدخال صيغة مراعية لﻼعتبارات الجنﺴانية في اﻻتصاﻻت؛ وإدراج الجوانﺐ الجنﺴانية في تعييﻦ
الموظفيﻦ الجدد في وحدة اﻷوزون الوطنية؛ والنظر في إضافة عنصر جنﺴاني في كﻞ وصﻒ وظيفي؛
وضمان أن يكون لدى استشاري الرصد والتقييم وموظفي المشروعات الكفاءات الﻼزمة لدمج اﻻعتبارات
الجنﺴانية في جميع مراحﻞ عملهم.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -27تعمﻞ الحكومة على ضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مﻦ خﻼل مجموعة شاملة مﻦ
اللوائح بما في ذلك حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22-كعامﻞ تنظيﻒ في نظم التبريد وتكييﻒ الهواء وفي
إنتاج رغاوي البوليﺴتيريﻦ المﺴحوبة بالضغط ،سواء في المرافق القائمة أو الجديدة اعتبارا مﻦ  1يناير/كانون الثاني
2019؛ وحظر استيراد البوليوﻻت المر ّكبة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب اعتبارا مﻦ 1
يناير/كانون الثاني  .2020وقد تم توسيع نطاق الحظر المفروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
النقي والموجود في البوليوﻻت سابقة الخلط ليشمﻞ منطقة التجارة الحرة ،وأصبحت شركة النظم الموجودة في منطقة
التجارة الحرة تُيﺴر اﻵن استيراد عوامﻞ النفخ منخفضة إمكانية اﻻحترار العالمي )أي زيوت الوقود الثقيلة( في بنما
وبلدان أخرى في المنطقة .وفي قطاع خدمة التبريد ،أدرج المعهد الوطني للتدريﺐ المهني مﻦ أجﻞ التنمية البشرية
ممارسات الخدمة الجيدة في دورات التبريد وتكييﻒ الهواء التي يقدمها وتعمﻞ الحكومة على وضع نظام ﻹصدار
شهادات كفاءة العمﻞ للتقنييﻦ تُشغله المﺆسﺴات المحلية وسيكون مﻦ شﺄنه أن يﺴاعد على تعزيز تدريﺐ التقنييﻦ في البلد.
 -28ووفقا لﻼتفاق ،تصﻞ مدة المرحلة الثانية إلى ديﺴمبر/كانون اﻷول  .2021وقد أكد اليوئنديبي أن اﻷنشطة تتقدم
حتى اﻵن على النحو المخطط له ومﻦ المتوقع اﻻنتهاء منها بحلول الموعد المقرر.
اﻻستنتاج
 -29ﻻ تزال بنما في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال وأهداف استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحددة
في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية .وكان استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي تم التحقق منه في عام  2019أقﻞ
بنﺴبة  42في المائة مﻦ خط اﻷساس ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبنﺴبة  35.6في المائة مﻦ الحد
المنصوص عليه في اﻻتفاق .وفي إطار الشريحة الثانية ،وقعت ثﻼث مﻦ شركات رغاوي البوليوريتان عقودا للتحول
إلى تكنولوجيا زيت الوقود الثقيﻞ وبدأت واحدة منها في اختبار التكنولوجيا؛ وقُدم التدريﺐ لموظفي الجمارك وتقنيي
 6طلﺐ المقرر ) 92/84د( إلى الوكاﻻت الثنائية والمنفذة تطبيق الﺴياسة التشغيلية بشﺄن تعميم اﻻعتبارات الجنﺴانية طوال دورة المشروعات.
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التبريد؛ وأُحرز تقدم في وضع نظام ﻹصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييﻒ الهواء؛ واعتمدت الحكومة حظرا على
استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 22-كعامﻞ تنظيﻒ في نظم التبريد وتكييﻒ الهواء ) 1يناير/كانون الثاني ،(2019
وعلى إنتاج رغاوي البوليﺴتيريﻦ المﺴحوبة بالضغط ،في كﻞ مﻦ المرافق القائمة والجديدة ) 1يناير/كانون الثاني
 ،(2019وعلى واردات البوليوﻻت المر ّكبة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ) 1يناير/كانون الثاني
 .(2020وواصلت الحكومة اﻻتصال أيضا بﺴلطات منطقة التجارة الحرة وشركة  Synthesiaلتعزيز آليات الرقابة
على المواد المﺴتنفدة لﻸوزون في منطقة التجارة الحرة .ومﺴتوى الصرف مﻦ الشريحة الﺴابقة يزيد عﻦ  20في المائة.
وستتم إعادة اﻷموال المرتبطة بشركتيﻦ مﻦ شركات رغاوي البوليوريتان واللتيﻦ انﺴحبتا مﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الصندوق المتعدد اﻷطراف في اﻻجتماع الﺴادس والثمانيﻦ.

التوصية
-30

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
)أ(

أن تحيط علما بما يلي:
)(1

التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريحة الثانية مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنما؛

)(2

أن شركتي رغاوي البوليوريتان  Disurو ،Refratermicاللتيﻦ تﺴتهلكان  0.48طﻦ قدرات
استنفاد اﻷوزون ) 4.36طﻦ متري( مﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،والذي يبلﻎ التمويﻞ
المرتبط بهما  47,753دوﻻرا أمريكيا ،قد انﺴحبتا مﻦ المرحلة الثانية ،مع مﻼحظة أن اﻻستهﻼك
المرتبط بهاتيﻦ الشركتيﻦ قد أزيﻞ؛

)ب( أن تطلﺐ إلى اليوئنديبي وحكومة بنما إدراج في طلﺐ الشريحة اﻷولى مﻦ المرحلة الثالثة مﻦ خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحديثا عﻦ حالة جهود الحكومة للحصول على بيانات مﻦ شركة
النظم الموجودة في منطقة التجارة الحرة ومعلومات عﻦ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المﺴتوردة
إلى منطقة التجارة الحرة والمصدرة منها؛
)ج( أن تطلﺐ كذلك إلى اليوئنديبي أن يعيد إلى اﻻجتماع الﺴادس والثمانيﻦ 43,153 ،دوﻻرا أمريكيا،
باﻹضافة إلى تكاليﻒ دعم الوكالة البالغة  3,021دوﻻرا أمريكيا ،مﻦ المشروع
 ،PAN/PHA/76/INV/44المقابﻞ لرصيد اﻷموال غير المﺴتخدم المرتبط بالشركتيﻦ المشار إليهما
في الفقرة )أ()(2؛
 -31وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة واﻷخيرة مﻦ المرحلة الثانية مﻦ خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنما ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2021-2020على مﺴتوى
التمويﻞ الموضح في الجدول أدناه:
عﻨوان المشروع
)أ(

تمويل المشروع
)دوﻻر أمريكﻲ(
72,754

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة(
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تكﺎليف الدعم
)دوﻻر أمريكﻲ(
5,093

الوكﺎلة المﻨفذة

اليوئنديبي

