اﻷمم المتحدة

EP
برنامج
اﻷمم المتحدة
للبيئة

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/41
30 April 2020
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنــة التنفيـذيــــة للﺻنــدوق المــتﻌــدد اﻷطـــراف
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مقترح مشروع :بيــــــــرو
تتألف هذه الوثيقة ﻣﻦ تعليقات اﻷﻣانة وتوصيتها بشأن ﻣقترح المشروع التالي:
اﻹزالة


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية )المرحلة
الثانية ،الشريﺤة الثانية(

برناﻣج اﻷﻣم المتﺤدة اﻹنمائي
)اليوئنديبي( وبرناﻣج اﻷﻣم المتﺤدة
للبيئة )اليونيب(

* 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.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
بيـــــــــرو
)أو ًﻻ( عنوان المشروع
المواد
إزالة
إدارة
خطة
الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية(

الوكالة
اليوئنديبي )رئيﺴية(  -اليونيب

اﻻجتماع الذي تمت فيه الموافقة
الثمانون

تدبير الرقابة
 67.5في المائة بﺤلول عام 2025

الﺴنة2019 :

) 16.26طنا ً ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون(

)ثانيا ً( أحدث بيانات المادة ) 7المرفق جيم المجموعة اﻷولى(
ثالﺜا ً( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ اﻷوزون(
المركب الكيميائي

الرغاوي

اﻷيروصوﻻت

السنـــة2019 :

التبريد

ﻣكافﺤة الﺤريق

التصنيع

عواﻣل
التصنيع

المذيبات

إجمالي
اﻻستهﻼك القطاعي

استﺨداﻣات
ﻣعملية

الﺨدﻣة

الهيدروكلوروفلوروكربون22-

16.10

16.10

الهيدروكلوروفلوروكربون124-

0.00

0.00

0.00

0.00

الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب

سابقة

14.63

14.63

الﺨلط

في البوليوﻻت
المﺴتوردة
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب

0.16

0.16

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

خط اﻷساس للفترة2010 - 2009 :

نقطة البداية للتﺨفيضات المجمعة المﺴتداﻣة:

26.88

54.79

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

18.14

)خامساً( خطة اﻷعمال

اليوئئديبي

اليونيب

المتبقي:

2020

2022

2021

36.65

2023

2025

2024

المجموع

إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاذ اﻷوزون(

2.44

0

4.89

0

0

1.22

8.55

التمويل )دوﻻر أﻣريكي(

249,738

0

499,476

0

0

124,869

874,083

إزالة المواد المﺴتنفذة لﻸوزون )طﻦ ﻣﻦ قدرات
استنفاذ اﻷوزون(

0.44

0

0.87

0

0

0.22

1.53

التمويل )دوﻻر أﻣريكي(

47,088

0

94,016

0

0

23,504

164,608

)سادسا ً( بيانات المشروع

2017

2018

2019

2021

*2020

2023

2022

2025

2024

Total

24.19
حدود اﻻستهﻼك في بروتوكول ﻣونتريال
الﺤد اﻷقصى لﻼستهﻼك المﺴموح به )طﻦ ﻣﻦ قدرات 24.19
استنفاذ اﻷوزون(
350,100
اليوئنديبي تكاليف المشروع
التمويل
المتفق عليه
24,507
تكاليف الدعم
)دوﻻر
62,400
تكاليف المشروع
اليونيب
أﻣريكي(
8,112
تكاليف الدعم

24.19
24.19

24.19
24.19

17.47
17.47

17.47
17.47

17.47
17.47

17.47
17.47

17.47
17.47

8.74
8.74

غير ﻣتاح
غير ﻣتاح

0
0

233,400
16,338

0
0

0
0

466,800
32,676

0
0

0
0

116,700
8,169

1,167,000
81,690

0

41,600

0

0

83,200

0

0

20,800

208,000

0

5,408

0

0

10,816

0

0

2,704

27,040

412,500
32,619

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

412,500
32,619

275,000

0

اﻷﻣوال التى وافقت عليها تكاليف المشروع
اللجنة التنفيذية )دوﻻر تكاليف الدعم
أﻣريكي(
ﻣجموع اﻷﻣوال المطلوب تكاليف المشروع
الموافقة عليها في هذا
اﻻجتماع )دوﻻر أﻣريكي( تكاليف الدعم

21,746

21,746

*كان ﻣﻦ المتوقع أن تقدﱠم الشريﺤة الثانية في عام .2019

توﺻيــــــــــة اﻷمانــــــــــــة:

الموافقـــة الشموليـــة
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وصف المشروع
بالنيابة عﻦ حكوﻣة بيرو ،قدم اليوئنديبي ،بصفته الوكالة المنفذة الرئيﺴية ،طلبا ً لتمويل الشريﺤة الثانية ﻣﻦ
-1
المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بتكلفة إجمالية قدرها  296,746دوﻻراً
أﻣريكياً ،تتألف ﻣﻦ ﻣﻦ  233,400دوﻻر أﻣريكي ،باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  16,338دوﻻراً أﻣريكيا ً
لليوئنديبي ،و  41,600دوﻻر أﻣريكي ،باﻹضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  5,408دوﻻرات أﻣريكية لليونيب.1
ويشمل الطلب تقريراً ﻣرحليا ً عﻦ تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ،وتقرير التﺤقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للفترة ﻣﻦ  2017إلى  ،2019وخطة تنفيذ الشريﺤة للفترة ﻣﻦ  2020إلى .2021
تقرير عﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ﻣﻦ المواد
أبلغت حكوﻣة بيرو عﻦ استهﻼك قدره  16.26طنا ً ﻣﻦ قدرات استنفاد اﻷوزون
-2
الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  ،2019وهو ﻣا يقل بنﺴبة  40في المائة عﻦ خط اﻷساس لﻼﻣتثال فيما يتعلق
بتلﻚ المواد .ويبيﻦ الجدول  1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة .2019 -2015
الجدول  - 1استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بيرو )بيانات المادة  7للفترة (2019-2015
المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
أطنان مترية
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون*123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع )باﻷطنان المترية(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المﺴتوردة**
أطنان من قدرات استنفاد اﻷوزون
الهيدروكلوروفلوروكربون22-
الهيدروكلوروفلوروكربون*123-
الهيدروكلوروفلوروكربون124-
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الهيدروكلوروفلوروكربون142-ب
المجموع )باﻷطنان المترية(
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوﻻت سابقة الﺨلط المﺴتوردة**

خط اﻷساس

2015

2016

2017

2018

2019

374.91
2.98
0.28
17.62
3.00
398.78
295.58

369.91
1.29
0.27
13.13
6.03
390.63
217.67

401.40
0.00
0.20
0.00
3.74
405.34
381.25

358.52
0.00
0.34
0.00
1.78
360.64
266.22

292.76
0.00
0.00
0.00
2.41
295.17
132.96

433.29
0.00
2.77
16.25
18.15
470.46
غير ﻣتاح

20.62
0.06
0.01
1.94
0.19
22.82
32.51

20.35
0.03
0.01
1.44
0.39
22.21
23.94

22.08
0.00
0.00
0.00
0.24
22.32
41.94

19.72
0.00
0.01
0.00
0.12
19.84
29.28

16.10
0.00
0.00
0.00
0.16
16.26
14.63

23.85
0.00
0.06
1.79
1.18
26.88
***27.91

* لم يﺴتهلﻚ الهيدروكلوروفلوروكربون 123-قبل عام  ، 2015وبالتالي لم يكﻦ ﻣشموﻻً في خط اﻷساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو في نقطة
البداية للتﺨفيضات اﻹجمالية ﻻستهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** التقارير عﻦ تنفيذ البراﻣج القطرية.
*** نقطة البداية المﺤددة في اﻻتفاق المبرم ﻣع اللجنة التنفيذية.

انﺨفض استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بيرو ببطء خﻼل الﺴنوات الﺨمﺲ الماضية ،بﺴبب
-3
تنفيذ اﻷنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلﻚ تطبيق نظام ﻣنح تراخيص
اﻻستيرا د/التصدير ونظام الﺤصص ،واﻻنتقال التدريجي نﺤو التقنيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،وفرض
1

وفقا ً للرسالة المؤرخة  24ﻣارس/آذار  2020الموجهة ﻣﻦ وزارة اﻹنتاج في بيرو إلى اليوئنديبي.

3
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حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب النقي المﺴتﺨدم في تنظيف دوائر التبريد ،بدءا ً ﻣﻦ  1يناير
.2017
كانت الزيادة في استهﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والبوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط التي تﺤتوي على
-4
الهيدروكلوروفلوروكربون 141-ب في عام  2017ﻹعادة بناء المرافق التي دﻣرتها الفيضانات واﻻنهياﻻت الطينية
التي أصابت عدة ﻣناطق في البلد .وفي عام  ،2019كان اﻻنﺨفاض اﻷكبر نﺴبيا ً في الهيدروكلوروفلوروكربون–22
يُعزى إلى زيادة في سعر غاز التبريد المذكور ﻣقارنة ببدائله ،في حيﻦ كان اﻻنﺨفاض بنﺴبة  50في المائة في
الهيدروكلوروفلوروكربون141 -ب الموجود في البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط المﺴتوردة نتيجة لزيادة استيراد نظم ﻣماثلة
تعتمد على عواﻣل النفﺦ ﻣﻦ المواد الهيدروفلوروكربونية والهيدروفلوروأولفينية والﺴيكلوبنتان.

التقرير عﻦ تنفيذ البرناﻣج القطري
أفادت حكوﻣة بيرو 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

أكد تقرير التﺤقق أن الﺤكوﻣة تطبق نظاﻣا ً لمنح التراخيص والﺤصص ﻻستيراد المواد
-6
الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأن ﻣجموع استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب
المادة  7ﻣﻦ بروتوكول ﻣونتريال للفترة ﻣﻦ  2017إلى  2019كان صﺤيﺤا ً )كما يتبيﱠﻦ ﻣﻦ الجدول  1أعﻼه( .وخلص
التﺤقق إلى أن اﻵليات التي تطبقها المؤسﺴات المشاركة في نظاﻣي الترخيص والﺤصص تﺴمح بالرقابة الكافية على
واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن استهﻼك بيرو ﻣﻦ تلﻚ المواد قد تم تﺨفيضه على نﺤو تدريجي
وﻣﺴتدام ،ﻣما يلبي جميع اﻷهداف المﺤددة للتﺨفيض .ويوصي تقرير التﺤقق بمواصلة توفير التدريب الجمركي؛ ووضع
ﻣعيار لرصد المواد التي ت ﱠمت إزالتها )على سبيل المثال ،المواد الكلوروفلوروكربونية ،والهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب( لضمان عدم دخول هذه المواد إلى البلد سواء في شكل نقي أو ﻣﺨلوط؛ وتﺤﺴيﻦ التنظيم المنهجي للمعلوﻣات
المتعلقة بالبوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط المﺴتوردة التي تﺤتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب أو أي عاﻣل نفﺦ
آخر ،ﻣﻦ أجل التﺤقق ﻣﻦ المتابعة واتجاهات اﻻستﺨدام .وأكد اليوئنديبي أن حكوﻣة بيرو تعمل ﻣع اليوئنديبي واليونيب
ﻣﻦ أجل اتّباع التوصيات الواردة في التﺤقق.
تقرير ﻣرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

اﻹطار القانوني
أنشأت وزارة اﻹنتاج رابطا ً إلكترونيا ً بيﻦ وحدة اﻷوزون الوطنية وإدارة الجمارك للتدقيق المقارن للمعلوﻣات
-7
المتعلقة بواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،كما قاﻣت وحدة اﻷوزون الوطنية بتﺤديث المعلوﻣات في البوابة
اﻹلكترونية غير الرسمية للموافقة المﺴبقة عﻦ علم التي أنشأها اليونيب لتيﺴير التعاون ﻣع وحدات اﻷوزون الوطنية في
البلدان المجاورة.
أنشأت الﺤكوﻣة أيضا ً لجنة توجيهية لشؤون المشروع ،تتألف ﻣﻦ ﻣمثليﻦ عﻦ وزارة اﻹنتاج واليوئنديبي
-8
والقطاع الﺨاص ،لﻺشراف على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكفالة تﺤقيق النتائج .وتعمل
الﺤكوﻣة بالتنﺴيق ﻣع المؤسﺴات المشاركة في ﻣراقبة المواد المﺴتنفدة لﻸوزون )ﻣثل إدارة الجمارك ووزارتي اﻹنتاج
والزراعة( لضمان اﻻﻣتثال الفعال للتدابير الموضوعة بشأن المواد الﺨاضعة للرقابة بموجب البروتوكول ،ﻣع تطبيق
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المعايير التنظيمية للتﺤكم في التجارة على المﺴتوى الوطني .ولم تكتشف الﺤكوﻣة أي استﺨدام للمواد الﺨاضعة للرقابة
التي تمت إزالتها بالفعل في البلد أو ﻣﺨزونات ﻣﻦ تلﻚ المواد.
عرف
-9
ولتعزيز القطاعات القانونية والمؤسﺴية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ﻣونتريال ،تم شراء ثﻼثة أجهزة للت ﱡ
على غازات التبريد لها القدرة على تمييز الﺨﻼئط ﻣﻦ هذه الغازات وتﺴتﺨدﻣها إدارة الجمارك ،واستُقدِم خبير دولي
لتقديم التدريب على ﻣراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية ،2وإعداد ﻣﺨطط اعتماد
كفاءة العمل للفنييﻦ في ﻣجال التبريد وتكييف الهواء ،وإعداد دليل لوحدة اﻷوزون الوطنية بشأن المعايير واﻹجراءات
الدولية ،ونُظم إصدار الشهادات ،والتوحيد القياسي للكفاءات ،والدروس المﺴتفادة ﻣﻦ خطط اﻻعتماد المطبقة في بلدان
أخرى.
 - 10تم تعييﻦ خبير استشاري للمﺴاعدة في وضع ﻣعايير وﻣبادئ توجيهية للﺴﻼﻣة في تركيب وخدﻣة ﻣعدات التبريد
وتكييف الهواء المﺴتﺨدم فيها غازات تبريد قابلة لﻼشتعال ،ولتنظيم حلقات عمل ﻷصﺤاب المصلﺤة الرئيﺴييﻦ
المشاركيﻦ في اعتماد المعيار ،بما في ذلﻚ اللجنة التقنية التابعة للمكتب الوطني للمعايير.

قطاع خدﻣة التبريد
 - 11جرى اﻻضطﻼع باﻷنشطة التالية في إطار الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية:
)أ(

بدء عملية الشراء لـ  35ﻣجموعة ﻣﻦ ﻣجموعات اﻷدوات 3للفنييﻦ في ﻣجال التبريد وتكييف الهواء
وحلقات العمل في ﻣجال الﺨدﻣة؛ وإعداد ﻣﺤتوى حلقات العمل المتعلقة بممارسات وإجراءات خدﻣة
التبريد الجيدة في استﺨدام غازات التبريد ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي؛
وتدريب  175تقنيا ً ) 17ﻣنهم ﻣﻦ النﺴاء( على ﻣمارسات خدﻣة التبريد الجيدة واستﺨدام غازات التبريد
ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي؛

) ب(

اختيار ﻣراكز التعليم التقني لتعزيز التعليم الرسمي للفنييﻦ في ﻣجال التبريد؛ وتقديم المﺴاعدة التقنية
لمعهد الدائرة الوطنية لتدريب قوة العمل الصناعية ) SENATIﻣعهد التدريب اﻷكثر تمثيﻼً في البلد(
لتﺤديث ﻣنهج الدراسة فيه؛ وتجديد ﻣعدات ﻣﺨتبرات الدائرة ﻷغراض التعلم؛ ونشر المعلوﻣات عﻦ
المعايير التقنية الدولية للتبريد وتكييف الهواء التي سيُضطلع بتكييفها في البلد؛

)ج(

اﻻنتهاء ﻣﻦ حلقة عمل واحدة بشأن استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرها واستصﻼحها؛ والقيام
بزيارات تقنية إلى ثﻼث ﻣﺤطات ﻻسترداد النفايات والمعدات الكهربائية واﻹلكترونية تعتبر ﻣراكز
ﻣﺤتملة ﻹعادة تدوير غازات التبريد؛ وإعداد قائمة المعدات الﻼزﻣة لﺨمﺴة ﻣراكز لﻼسترداد وإعادة
التدوير وﻣعايير اختيار تلﻚ المراكز؛

)د(

الشروع في استفﺴارات أولية بشأن إﻣكانية إقاﻣة ﻣشروع تجريبي لتعزيز استﺨدام ﻣعدات التبريد
وتكييف الهواء القائمة على غازات التبريد ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي في
أجهزة التبريد في قطاعات ﻣعينة ،ﻣثل ﻣصائد اﻷسماك؛

 2انضماﻣا ً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ النشاط التمكيني في إطار تعديل كيغالي.
عدة لﺤام؛ وﻣجموعة خراطيم بصماﻣات كروية؛ وأجهزة لكشف التﺴرب؛
 3لغازات التبري د القابلة لﻼشتعال ،وهي :ﻣﺤطة شﺤﻦ وﻣضﺨات تفريغ؛ و ُ
وﻣقياس ضغط؛ وﻣيزان دقيق ذو ﻣشبﻚ للﺨرطوشة.
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)ه(

تنفيذ حملة توعية سنوية للمﺴتﺨدﻣيﻦ النهائييﻦ وصناع القرار في المؤسﺴات الﺤكوﻣية بشأن
اﻻستهﻼك المﺴؤول للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخيارات استﺨدام ﻣعدات التبريد وتكييف
الهواء ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي؛ وإعداد ﻣواد التوعية )ﻣثل الملصقات
والكتيبات( لﺤلقات العمل المتعلقة بالﺨدﻣة والمﺴتﺨدﻣيﻦ النهائييﻦ وﻣوردي ﻣعدات التبريد وتكييف
الهواء.

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 - 12تتبع وحدة تنفيذ ورصد المشروع ،المنشأة داخل وزارة اﻹنتاج ،وحدة اﻷوزون الوطنية ﻣباشرةً ،وتﺨضع
ﻹشراف وتوجيه ﻣﻦ اليوئنديبي .ويرأس الوحدة ﻣدير للمشروع ويدعمه ﻣﺴاعد إداري .ويقدّم الدعم التقني خبراء
استشاريون وطنيون وخبير دولي في التبريد وتكييف الهواء .وتبلغ النفقات التي تكبدتها وحدة تنفيذ ورصد المشروع
ﱠ
ﻣوزعة على النﺤو التالي :ﻣنﺴق المشروع ) 20,000دوﻻر أﻣريكي( ،وﻣﺴاعد
 37,500دوﻻر أﻣريكي ،وهي
المشروع ) 10,500دوﻻر أﻣريكي( ،والتﺤقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ) 7,000دوﻻر
أﻣريكي(.
ﻣﺴتوى صرف اﻷﻣوال
 -13في ﻣارس/آذار  ،2020كان قد تم صرف  126,534دوﻻرا ً أﻣريكيا ً ) 31في المائة( )بواقع  105,234دوﻻرا ً
أﻣريكيا ً لليوئنديبي و  21,300دوﻻر أﻣريكي لليونيب( ،ﻣﻦ أصل  412,500دوﻻر أﻣريكي تمت الموافقة عليها حتى
اﻵن )بواقع  350,100دوﻻر أﻣريكي لليوئنديبي و  62,400دوﻻر أﻣريكي لليونيب( .وسيجري صرف الرصيد البالغ
 285,966دوﻻرا ً أﻣريكيا ً في .2021-2020
خطة تنفيذ الشريﺤة الثانية ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
- 14

سيُضطلع بتنفيذ اﻷنشطة التالية في الفترة بيﻦ يونيه/حزيران  2020وديﺴمبر/كانون اﻷول :2021
)أ(

تعزيز القطاعات القانونية والمؤسﺴية :تدريب  70ﻣﻦ ﻣوظفي الجمارك المشاركيﻦ في إجراءات
استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات المعتمدة على تلﻚ المواد؛ ورصد تطبيق النظام
المﺤدﱠث لمنح تراخيص وحصص استيراد/تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ورصد تطبيق
ﺴق المﺤ ﱠﺴﻦ؛ وشﻦ حملة للتوعية بشأن عملية إصدار الشهادات وبدء اعتماد فنيي
قانون الجمارك المن ﱠ
ً
التبريد وتكييف الهواء؛ وﻣواصلة تقديم المﺴاعدة التقنية ﻻعتماد ﻣعايير الﺴﻼﻣة تمهيدا ﻹدخال ﻣعدات
التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على المواد غير المﺴتنفدة لﻸوزون وغازات التبريد المنﺨفضة القدرة
على إحداث اﻻحترار العالمي )بما في ذلﻚ القابلة لﻼشتعال( ،واستنﺴاخ  500ﻣجموعة ﻣﻦ المبادئ
التوجيهية )اليونيب( ) 41,600دوﻻر أﻣريكي(؛

)ب(

التدريب على ﻣمارسات وإجراءات التبريد الجيدة في استﺨدام غازات التبريد ذات القدرة المنﺨفضة
على إحداث اﻻحترار العالمي :توزيع المعدات واﻷدوات ) 35ﻣجموعة ﻣﻦ ﻣجموعات اﻷدوات

للفنييﻦ في ﻣجال التبريد وتكييف الهواء( وتنفيذ حلقات عمل إضافية لعدد ﻻ يقل عﻦ  100ﻣﻦ الف ّنييﻦ
في جميع أنﺤاء البلد بشأن ﻣمارسات الﺨدﻣة العادية الجيدة واﻹدارة الﺴليمة لغازات التبريد ﻣنﺨفضة
القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي عند تركيب وخدﻣة ﻣعدات التبريد وتكييف الهواء )اليوئنديبي(
) 51,584دوﻻر أﻣريكي(؛
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)ج(

تعزيز المعاهد التقنية :إكمال عملية شراء اﻷجهزة والمعدات واﻷدوات 4التي تﺤتاج إليها ﻣعاهد
التدريب التقني لتوفير التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء )اليوئنديبي( ) 67,333دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(؛

)د(

تنفيذ ﻣراكز اﻻسترداد وإعادة التدوير :وضع اللمﺴات اﻷخيرة على شراء المعدات 5لثﻼثة ﻣراكز
ﻹعادة التدوير في العاصمة )ليما( واثنيﻦ في أﻣاكﻦ أخرى ،وبدء تشغيلها )اليوئنديبي( )68,550
دوﻻرا ً أﻣريكياً(؛

)هـ(

المﺴاعدة التقنية :ﻣواصلة التﺤضير لمشروع تجريبي ﻻختبار تركيب ﻣعدات قائمة على تكنولوجيا
ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي لدى أحد المﺴتﺨدﻣيﻦ النهائييﻦ للتبريد التجاري خﻼل
شريﺤة ﻣقبلة )اليوئنديبي( ) 5,000دوﻻر أﻣريكي(؛

)و(

الترويج لبدائل بغرض الﺤد ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستﺨدام ﻣعدات التبريد
وتكييف الهواء المعتمدة على غازات التبريد ذات القدرة المنﺨفضة على إحداث اﻻحترار العالمي في
القطاعات الرئيﺴية :تصميم واستنﺴاخ وتوزيع ﻣواد التوعية )أي ﻻفتات لﺤلقات العمل التدريبية
واﻷنشطة اﻷخرى ،وكتيّبات تقنيﱠة عﻦ الممارسات الجيدة في ﻣجال التبريد وتكييف الهواء ،ورسم
توضيﺤي للترويج لتنفيذ ﻣراكز اﻻسترداد وإعادة التدوير( لدعم تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية في قطاع
خدﻣة التبريد )اليونديبي( ) 19,933دوﻻرا ً أﻣريكيا ً(؛

)ز(

وحدة إدارة المشروع :رصد المشاريع في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
وإعداد التقارير المرحلية الﺴنوية ،وعقد اﻻجتماعات لتﺨطيط أو ﻣتابعة تنفيذ اﻷنشطة ﻣع أصﺤاب
المصلﺤة المعنييﻦ ،والتﺤقق ﻣﻦ استهﻼك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )اليوئنديبي( )21,000
دوﻻر أﻣريكي ،بما في ذلﻚ  11,000دوﻻر أﻣريكي لمنﺴق للمشروع ،و  3,000دوﻻر أﻣريكي
لمﺴاعد للمشروع ،و  7,000دوﻻر أﻣريكي لعملية التﺤقق(.
تعليقات اﻷمانة وتوصيتها

التعليقات
التقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 - 15أشارت اﻷﻣانة إلى أن تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية تعرض للتأخير بﺴبب تنقﻼت الموظفيﻦ في المديرية العاﻣة لشؤون البيئة .وأكد اليوئنديبي
أن المﺴائل اﻹدارية قد تم حلها اﻵن وأن التنفيذ ﻣﺴتمر في حدود اﻹطار الزﻣني المﺤدد في اﻻتفاق المبرم بيﻦ حكوﻣة
بيرو واللجنة التنفيذية.

 4بما في ذلك معدات اﻻسترداد ،واﻷسطوانات ،وأجهزة التعرف ﻋلﻰ غازات التبريد ،ومضخات التفريغ ،ووحدات التعلم الﺨاصة بالتبريد وتكييف
الهواء ،والمجموﻋات متعددة ال ُ
ش َعب والخراطيم ،والمقاييس ،ومجموﻋات اللحام  ،وأجهزة الكشف ﻋن التسرب لجميع غازات التبريد ،والفﻼتر  ،وأدوات
أخرى.
 5بما في ذلﻚ معدات اﻻسترداد وإﻋادة التدوير ،وأجهزة التعرف ﻋلﻰ غازات التبريد ،واﻷسطوانات ،ومضخات التفريغ ،وأجهزة الكشف ﻋن التسرب،
والمقاييس.
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اﻹطار القانوني

 - 16أصدرت حكوﻣة بيرو بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  2020وفقا ً ﻷهداف
الرقابة بموجب بروتوكول ﻣونتريال.

رغوة البوليوريثان
 - 17في اﻻجتماع الثمانيﻦ للجنة التنفيذية ،لدى الموافقة على المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أذنت اللجنة لﺤكوﻣة بيرو بأن تقدم في اجتماع ﻣقبل ﻣشروعا ً ﻹزالة استﺨدام
الهيدروکلوروفلوروکربون141-ب الموجود في البوليوﻻت المﺴتوردة المﺨلوطة سابقا ً في قطاع رغوة البوليوريثان،
عندﻣا تجعل التكنولوجيا ذات إﻣكانية احترار عالمي ﻣنﺨفضة المثبت فعاليتها ﻣﻦ حيث التكلفة وتوافرها تجاريا ً ذلﻚ
ﻣمكنا؛ )المقرر ) 59/80ب( ) .((3وبالنظر إلى أنه في عام  ،2019كان ﻣا يقرب ﻣﻦ  50في المائة ﻣﻦ أنظمة
البوليوﻻت الﺴابقة الﺨلط المﺴتوردة تعتمد على الهيدروفلوروكربونات والهيدروفلوروأولفينات والﺴيكلوبنتان ،فقد أفاد
اليوئنديبي بأن الﺤكوﻣة تفكر في عدم تقديم ﻣشروع لرغاوى البوليوريثان خﻼل المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

قطاع خدﻣة التبريد
 - 18ولدى تقديم ﻣعلوﻣات عﻦ الطريقة التي ستغطي بها شبكة اﻻسترداد وإعادة التدوير واﻻستصﻼح تكاليفها ذاتيا ً،
أوضح اليوئنديبي أنه سيُنشأ في المرحلة اﻷولى خمﺴة ﻣراكز لﻼسترداد وإعادة التدوير ،أﻣا بالنﺴبة للقدرة على
اﻻستصﻼح فﺴيقتصر النظر فيها على المﺴتقبل ولمركزيﻦ بﺤد أقصى .ذلﻚ أن تكلفة إعادة تدوير المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تقدﱠر بمبلغ دوﻻريﻦ أﻣريكييﻦ للكيلوغرام ،وفقا ً للتﺤليل ،هي أقل ﻣﻦ القيمة الﺴوقية
للهيدروكلوروفلوروكربون 22-البكر البالغة  10دوﻻرات أﻣريكية للكيلوغرام .وتضطلع وزارة اﻹنتاج حاليا ً باختيار
خمﺴة ﻣراكز لﻼسترداد وإعادة التدوير ﻣﻦ خﻼل عملية تنافﺴية ﻣفتوحة تﺴتند إلى ﻣعايير ﻣنها :خمﺲ سنوات على
اﻷقل ﻣﻦ العمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ والقدرة التقنية على التشغيل؛ ووجود قدرة كهربائية كافية لتشغيل
ﻣعدات اﻻسترداد وإعادة التدوير ،وتوافر ﻣﺴاحة قدرها  70-50ﻣترا ً ﻣربعا ً لوضع المعدات؛ واﻻستعداد لتوقيع اتفاق
ﻣع وحدة اﻷوزون الوطنية لتطوير التدريب .وﻣﻦ غير المقبول أن يكون لدى المشغليﻦ الذيﻦ يقع عليهم اﻻختيار أي
ديون للﺤكوﻣة وﻻ يُﺴمح لهم بتﺤميل تكاليف ﻣعينة )التأجير والمرافق( عند تﺤديد سعر الهيدروكلوروفلوروكربون22-
المعاد تدويره.
 - 19وفي حيﻦ سيﺤصل كل ﻣركز ﻣﻦ المراكز على المعدات اﻷساسية ،فﺴوف يلزم أيضا ً أن يشارك في تمويل
ﻣعدات تنظيف وفﺤص اﻻسطوانات وﻣعدات تغليف وتﺨزيﻦ الزيت الملوث؛ وجهاز لشفط الغبار؛ وﻣقياس حرارة
رقمى؛ وﻣنفاخ هواء ساخﻦ؛ وعﻼﻣات لوسم الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المعاد تدويره.
 - 20وردا ً على استفﺴار عﻦ التقدم المﺤدود الذي تم إحرازه في تنفيذ المشروع التجريبي للمﺴتﺨدم النهائي ،أفاد
اليوئنديبي بأن المشروع لم يكﻦ ﻣﻦ المقرر تنفيذه إﻻ في الﺴنة الرابعة ﻣﻦ المرحلة الثانية؛ وأن الهدف يتمثل في إيﻼء
اﻷولوية للمﺴتﺨدﻣيﻦ الذيﻦ لديهم استهﻼك كبير ﻣﻦ الهيدروكلوروفلوروكربون 22-أو بدﻻت عﻦ حصص كبيرة .فعلى
سبيل المثال ،اعت ُ ِبرت المؤسﺴات في قطاع صيد اﻷسماك ذات أولوية ،بالنظر إلى صلتها باﻻقتصاد وإﻣكانية تكرار
التدخﻼت .وقد أجريت ﻣناقشات أولية ﻣع المﺴتﺨدﻣيﻦ ،وﻻ سيما في القطاع التجاري ،الذي يمكنه أن يﺴتﺤدث بنجاح
ﻣعدات التبريد التي تعتمد على غازات التبريد ﻣنﺨفضة القدرة على إحداث اﻻحترار العالمي .ولم تدُر حتى اﻵن أي
ﻣناقشات بشأن الكيفية التي ستراعي بها الﺤكوﻣة المقرر 6 84/84وتتوسع في التكنولوجيا ،ولكﻦ سيتم النظر في جميع
هذه العناصر بمجرد إعداد المشروع.
 6بشأن المشاريع التدليلية والرائدة الموجهة إلﻰ المستخدمين النهائيين بغرض اﻻنتقال إلﻰ بدائل منعدمة أو منخفضة القدرة ﻋلﻰ إحداث اﻻحترار العالمي
و/أو الحد من استخدام المواد الخاضعة للرقابة.
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 - 21وﻻحظت اﻷﻣانة أن حكوﻣة بيرو واليوئنديبي قاﻣا ،خﻼل تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ،بتدريب  17ﻣﻦ الفنيات اﻹناث،
يشكلﻦ  11في المائة ﻣﻦ العدد اﻹجمالي للفنييﻦ الذيﻦ تلقوا التدريب خﻼل هذه الفترة .وتماشيا ً ﻣع التكليف الذي يقضي
بتعزيز المﺴاواة بيﻦ الجنﺴيﻦ ،قاﻣت حكوﻣة بيرو بتعميم اﻻعتبارات الجنﺴانية في عملها بموجب بروتوكول ﻣونتريال.
وﻣﻦ بيﻦ اﻷنشطة التي تم أداؤها فيما يتعلق بالمﺴاواة بيﻦ الجنﺴيﻦ تﺤديدا ً ﻣا يلي :تقديم تدريب /تنظيم حلقات عمل
للمرأة بصفة خاصة؛ بذل الجهود لتﺤقيق توازن أكبر بيﻦ الجنﺴيﻦ في صفوف الﺨبراء/المدربيﻦ المعينيﻦ والمشاركيﻦ
في التدريب/حلقات العمل؛ وإدخال اﻻعتبارات الجنﺴانية في الدورات التدريبية والمواد التدريبية )عرض البيانات
والصور المصنفة حﺴب نوع الجنﺲ للنﺴاء والرجال حيثما يكون ﻣناسبا ً؛ وعرض اﻵثار المﺨتلفة للمواد الكيميائية على
النﺴاء والرجال( .وباﻹضافة إلى ذلﻚ ،فإن جميع التقارير تل ﱡم بالتقدم المﺤرزفي الجانب الجنﺴاني/التأثير على الرجال
والنﺴاء ،والتﺤديات الﺨاصة بكل ﻣﻦ الجنﺴيﻦ سواء ﻣﻦ الوجهة الك ّمية أو النوعية.
استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 -22أدى الﺤظر المفروض على استيراد االهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي ﻣنذ  1يناير/كانون الثاني 2017
إلى التﺨلص التدريجي ﻣﻦ استﺨدام هذه المادة لتنظيف نُظم التبريد وتكييف الهواء في قطاع خدﻣة التبريد .وﻣا فتئت
حكوﻣة بيرو تعمل كذلﻚ ﻣع إدارة الجمارك وﻣعاهد التدريب التقني لضمان إدراج المعلوﻣات المتصلة ببروتوكول
ﻣونتريال في براﻣجها التدريبية المنتظمة .وقد أدرجت إدارة الجمارك في المناهج الدراسية لمعهد التدريب التابع لها
المعلوﻣات ذات الصلة ببروتوكول ﻣونتريال واﻻتفاقات البيئية اﻷخرى .وفي قطاع خدﻣة التبريد  ،تلقى ﻣعهد الدائرة
الوطنية لتدريب قوة العمل الصناعية  SENATIﻣﺴاعدة فنية لتﺤديث ﻣنهج دراسته ،وباﻹضافة إلى البرناﻣج العادي
عﻦ ﻣمارسات الﺨدﻣة الجيدة الذي توفره بالفعل ﻣعاهد التدريب التقني ،توفر رابطة الفنييﻦ أيضا ً التدريب لﻸعضاء.
وﻣﻦ شأن هذه التدابير أن تﺴاعد على ضمان استداﻣة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
اﻻستنتاج
 - 23نظام ﻣنح تراخيص وحصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أنشأته حكوﻣة بيرو يؤدي
وظيفته ،والبلد ﻣمتثل لبروتوكول ﻣونتريال وﻻتفاقه ﻣع اللجنة التنفيذية .ودخل حظر استيراد
اﻷولي في تنفيذ
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب حيز التنفيذ في  1يناير/كانون الثاني  .2017و ُ
س ّوي التأخير ﱠ
المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وتم تدريب عدد ﻣجموعه  175ﻣﻦ الفنييﻦ في
ﻣجال التبريد وتكييف الهواء ،ويجري شراء  35ﻣجموعة ﻣﻦ ﻣجموعات اﻷدوات لتوزيعها على الفنييﻦ في ﻣﺨتلف
المقاطعات ،كما يجري حاليا ً اختيار خمﺴة ﻣراكز لﻼسترداد وإعادة التدوير ،وتم تعزيز ثﻼثة ﻣعاهد تدريب بمﺴاعدة
تقنية وستتلقى أيضا ً المعدات واﻷدوات الﻼزﻣة ،ويجري وضع خطة اعتماد للفنييﻦ وﻣﻦ المتوقع أن يبدأ العمل بها في
عام  ،2020كما بدأت عملية اعتماد وتنفيذ ﻣعايير الﺴﻼﻣة والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بغازات التبريد القابلة
لﻼشتعال .وقد بلغت نﺴبة صرف اﻷﻣوال  31في المائة .وفي ضوء هذا التقدم المﺤرز ،توصي اﻷﻣانة بالموافقة على
الشريﺤة الثانية.
التوصيـــــة
 - 24توصي أﻣانة الصندوق بأن تﺤيط اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي عﻦ تنفيذ الشريﺤة اﻷولى ﻣﻦ المرحلة
الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو وتوصي كذلﻚ بالموافقة الشمولية على الشريﺤة
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الثانية ﻣﻦ المرحلة الثانية ﻣﻦ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطة تنفيذ الشريﺤة المقابلة للفترة
 ،2021-2020بمﺴتويات التمويل المبيﱠنة في الجدول أدناه:
تمويل المشروع
)بالدوﻻر اﻷمريكي(
233,400

عنوان المشروع
)أ(
)ب(

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

41,600

_________________
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تكلفة الدعم
)بالد وﻻر اﻷمريكي(
16,338
5,408

الوكالة المنفّذة
اليوئنديبي
اليونيب
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