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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بوتان

  الوكالة المنفذة  عنوان المشروعأوال: 

  (الوكالة الرئيسية) اليونيب/اليوئنديبي  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة 
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.28  2011العام:   7بيانات المادة  أحدثثانيا: 
  

  2011العام:   البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) أحدثثالثا: 

  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
عوامل 
  التصنيع

االستخدام في 
  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  
                    123-ھيدروكلوروفلوروكربونال
                     124-ھيدروكلوروفلوروكربونال
                    ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال
                    ب142-ھيدروكلوروفلوروكربونال
  0.3        0.3          22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

  
  رابعا: بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  0.3  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  0.3  :2010 – 2009ساس للفترة خط األ
  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  0  المتبقي  0.3  بالفعلالموافق عليه 
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  خامسا: خطة األعمال

  اليوئنديبي
إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(
0.03   0.04    0.01 0.08 

 128,620 20,710    62,130   45,780  التمويل (بالدوالرات األمريكية)

  اليونيب
إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(
0.05   0.05    0.02 0.12 

 205,660 31,640    94,920   79,100  التمويل (بالدوالرات األمريكية)
  

  سادسا: بيانات المشروع
  

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
2020 
2024  

  المجموع  2025

 غير متاحة 0.1 0.2 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.3 0.3 غير متاح غير متاحة  فقا لبروتوكول مونتريالحدود االستھالك و

أطنان قدرات استنفاد بأقصى استھالك مسموح به (
  األوزون)

 غير متاح 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25 0.28 0.28 غير متاح غير متاح

التمويل المتفق 
(بالدوالرات  عليه

  األمريكية)

  اليونيب
تكاليف 
  المشروع

100,000 0 70,000 0 0 84,000 0 0 0 0 28,000 282,000 

 36,660 3.640 0 0 0 0 10,920 0 0 9,100 0 13,000  تكاليف الدعم

  اليوئنديبي
تكاليف 
  المشروع

70,000 0 42,000 0 0 57,000 0 0 0 0 19,000 188,000 

 16,920 1,710 0 0 0 0 5,130 0 0 3,780 0 6,300  تكاليف الدعم

ة  ا اللجن األموال التي وافقت عليھ
  (بالدوالرات األمريكية) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000 

 19,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,300  تكاليف الدعم

ة  وال المطلوب وع األم مجم
اع  ذا االجتم ي ھ ا ف ة عليھ للموافق

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 112,000 0 0 0 0 0 0 0 0 112,000 

 12,880 0 0 0 0 0 0 0 0 12,880 0 0  تكاليف الدعم

  
  

  موافقة شمولية  توصية األمانة
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  وصف المشروع

بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)،  قدم ،نيابة عن حكومة بوتانبال -1
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةلشريحة الثانية من خطة إدارة اتمويل ل اللجنة التنفيذية طلب السبعيناالجتماع 

البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة  70 000تشمل و دوالر أمريكي، 124 800 بتكلفة إجمالية قدرھا
دوالرا أمريكيا  3 780البالغة زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي،  42 000ولليونيب، دوالر أمريكي  9 100

خطة إدارة إزالة المواد تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الطلب على مل ت. ويشليوئنديبيل
  .2016-2013، وخطة التنفيذ للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الخلفية

اجتماعھا الثالث لبوتان في  ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالعلى اللجنة التنفيذية  وافقت -2
 خدمةلل كمية متبقية، مع 2020بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستھالك الكاملة ال زالةإلوالستين ل
دوالر  470 000 قدره من حيث المبدأعليه وافق المجمالي التمويل إ. وكان 2025في المائة حتى عام  2.5 نسبتھا

نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على  االجتماعفي و .دوالرا أمريكيا 53 580 البالغةائد تكاليف دعم الوكالة أمريكي، ز
دوالر  189 300 بقيمة إجمالية قدرھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشريحة األولى من 

دوالر أمريكي لليونيب،  13 000 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة مريكيدوالر أ 100  000 تألف منتأمريكي، و
أنشطة السنتين لتنفيذ  ليوئنديبيل دوالر أمريكي 6 300 الوكالة البالغةوالر أمريكي زائد تكاليف دعم د 70 000و

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن ين تاألول

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من 

في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشريحة األولى من  ضمناألنشطة التالية  فذتنُ  -3
 من يدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الھعلى  التي تحتويحظر على استيراد المعدات  إنفاذ: اليونيبإطار عنصر 

، المواد المستنفدة لألوزون القائمة علىيستخدمون المعدات ال لذين لحوافز ضريبية  وتقديم، 2013 /كانون الثانييناير
 ضمنملت األنشطة المنفذة تشااإلنفاذ. وفيما يتعلق بالتدريب، و اتسياسعنصر الحصص كجزء من ووضع نظام لل

ة لخدملالخدمة على الممارسات الجيدة  تقنييوتدريب المدربين ل ،نفاذاإلعمل لموظفي على حلقات الشريحة األولى 
طلق كما أغازات التبريد. الكشف عن وشراء بعض وحدات  للتقنيينصدار الشھادات بدء العمل بنظام إل، وواالسترداد

حماية األوزون  بشأن لرسائ تتضمنملصقات وأشرطة فيديو  توزيع، فضال عن والترويج عدد من أنشطة التوعية
  المدارس خالل ھذه الفترة. بمشاركة منفيھا ملكة بوتان  تظھرو

نظر يل وقدم مقترحالمعايير ووضع العالمات، تلك المتعلقة بللتمويل المشترك مثل  المقررةاألنشطة  أعدتو -4
بحلول  المقترح بشأنيجابي إ رد وصولومن المتوقع  .ابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليميرالصندوق اإلنمائي ل هفي

  .2013منتصف عام 

مشاورات مكثفة مع بھا على ضطلع المملت األنشطة تشا، اليوئنديبي بالعنصر الذي ينفذهوفيما يتعلق  -5
المطلوبة االسترداد واالستصالح مواصفات معدات على أصحاب المصلحة الوطنيين لوضع اللمسات األخيرة 

لتدريب في ااستخدامھا التي يتعين ا إلى جنب مع غيرھا من الملحقات بقدمت بعض المعدات جنكما للمشروع. 
بدء  بشأنالفرعي  العنصرتم نقل تنفيذ  هأشار التقرير إلى أنو .معاھد التدريب المھنيإلى خدمة لتقنيي المستمر ال

  المصلحة.على النحو الذي اقترحه أصحاب  2014-2013لفترة إلى ا إلعادة التھيئةحوافز النظام العمل ب

  مستوى صرف التمويل

 أصل مبلغ من في المائة) 89( دوالرا أمريكيا 151 934أُبلغ عن صرف مبلغ ، 2013/آذار مارس حتى -6
دوالرا أمريكيا  81 934 اليونيب صرف، ومن ھذا المبلغللشريحة األولى.  موافق عليهدوالر أمريكي  170 000
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وسيتم صرفه  ،متعھد به دوالرا أمريكيا 18 066 البالغ رصيدال معظمدوالر أمريكي. و 70 000 اليوئنديبيوصرف 
  .2013في عام 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخطط السنوية للشريحة الثانية من 

  :2016و 2013األنشطة الرئيسية التي ستنفذ بين عامي  ترد أدناه -7

بما  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالمتعلق بنفاذ اإلوسياسات ال عنصرسيُضطلع في إطار   (أ)
  يلي:

المواد المعدات القائمة على من واردات ال المفروض علىحظر ال استمرار  )1(
تنفيذ الھذا العام، فضال عن  مطلعفي العمل به ي بدأ ذال الھيدروكلوروفلوروكربونية

  صارم لنظام الحصص؛ال

المواد  غير القائمة علىيبية الستخدام المعدات الحوافز الضر نظام ھاء منتاالن  )2(
  ، وتنفيذه في أقرب وقت ممكن؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

  ؛اللوائح الجديدة بشأنخاصة ونفاذ اإلبناء القدرات لموظفي عمل متابعة حلقات   )3(

على المشاورات مع أصحاب المصلحة من أجل تصميم والمناصرة  برامج تبادل المعلوماتستركز   (ب)
خطة إدارة إزالة المواد في الواردة الستكمال األنشطة األخرى  صلةوسائل االتصال األكثر 

د لبناء المطبوعات والفيديو، ونشرھا في البل مثلمواد التوعية  إعدادو. الھيدروكلوروفلوروكربونية
  ؛القدرات

الخدمة  تقنييإجراء لحصول ووضع معايير إعداد االنتھاء من  وسيتمالخدمة  تقننيتدريب سيستمر   (ج)
  رسمية؛ اتعلى شھاد

أن  بالنظر إلى، لقطاع الخدمةالحوافز  نظامواالستصالح فضال عن  االستردادتنفيذ برنامج سيستمر   (د)
  ؛ينالمعني أصحاب المصلحةلالستخدام من قبل اآلن المعدات متاحة 

الصندوق اإلنمائي لرابطة ألنشطة المقترحة للتمويل المشترك مع على امن المتوقع أيضا الموافقة   )ھ(
المناخ ز منافع عزمما ي، ومن المحتمل تنفيذھاخالل ھذه الفترة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي 

  .خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلالمشتركة 

  تھاتعليقات األمانة وتوصي

  تعليقاتال

  التراخيصإصدار  عامل بشأن نظام

تفاق بين حكومة بوتان واللجنة التنفيذية، أكدت االوعلى النحو المطلوب بموجب  63/17تمشيا مع المقرر  -8
التراخيص والحصص األحكام المتعلقة ب إلنفاذ عاملحكومة بوتان من خالل رسالة رسمية تلقتھا األمانة وجود نظام 

لجدول لبلد الامتثال  أن يضمنالنظام  ومن شأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منللواردات والصادرات بالنسبة 
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةالزمني 
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  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

أحدث كان و. 2011و 2008 عاميبين  ثابتافي بوتان  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  ظل -9
بوتان في فإن االستھالك، في االتجاه وبالنظر إلى ھذا نفس مستوى خط األساس.  على) 2011استھالك مبلغ عنه (

بين حكومة المبرم تفاق االفي يساوي الكمية الواردة  المحددخط األساس و. 2013طريقھا إلى تحقيق ھدفھا في عام 
  إجراء تعديالت على االتفاق.إلى حاجة  توجدال لذلك، وبوتان واللجنة التنفيذية. 

  اليونيب منمقدم ال 2012-2011 لفترةعن ا استعراض التقرير المرحلي

بشأن األنشطة التي بدأت في  والتوضيحات المعلومات التفصيليةبعض  أن يقدم إلى اليونيبمانة األ تطلب -10
على وجه وخالل الشريحة األولى.  المنفذة، وتعزيز التوعية وغيرھا، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإطار سياسة 

المواد قائمة على حوافز ضريبية الستخدام معدات غير  المقترح بشأن تقديم عن معلومات تفصيليةالخصوص، طلبت 
المواد على استيراد المعدات التي تستخدم المفروض حظر ال، والھيدروكلوروفلوروكربونية

. والحظت سيستفيد منھا، وكيف ستنفذ ھذه التدابير ومن 2013منذ بداية عام  المعمول به لوروكربونيةالھيدروكلوروف
 منث وتحليل احتياجات بوتان ومثل البح ةوعيتفي إطار عنصر ال المقررةاألمانة أيضا أن ھناك عددا من األنشطة 

مست النتائج. والتُ ھي  وماھذه األنشطة يف اكتملت األمانة ك وسألتالتي لم يتم اإلبالغ عنھا. و المناصرةمعلومات وال
إلى أنه في حين تم تسليم المعدات، فيما يبدو شير يأن التقرير بالنظر إلى توضيحات أيضا فيما يتعلق بأنشطة التدريب، 

التزامات الوفاء بھذه األنشطة في ستسھم أن تعرف كيف تريد األمانة  كانت. وعموما، األعمال التحضيرية فلم تبدأ إال
  البلد بموجب بروتوكول مونتريال.

المواد المعدات التي تستخدم استيراد حظر المتعلقة بأن المبادئ التوجيھية ب اليونيب وأفاد -11
المواد تماما دخول المعدات التي تستخدم  يمنعفي حين أن الحظر ال و. تقد صدر الھيدروكلوروفلوروكربونية
لمواد ل بديلتقديم ما يبرر سبب عدم وجود مستوردي ھذه المعدات من لب ، فإنه يتطالھيدروكلوروفلوروكربونية
. ويتم رصد ھذا التبرير عن كثب، بشأنه صريحيقدم طلب تلھذا المنتج الذي  في السوق الھيدروكلوروفلوروكربونية

ض الضريبة الجمركية خففإن المقترح القائم يتعلق بالحوافز الضريبية، ببصرامة. وفيما يتعلق  ه وإنفاذهفحصيجري و
. في الوقت الحالي االستعراضوھذه المسألة قيد . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلذين يرغبون في استيراد بدائل ل

خطة إدارة إزالة المواد دعم تنفيذ التي تاستراتيجية االتصال  ه يجري االنتھاء منأنإلى أيضا  اليونيب وأشار
  مع أصحاب المصلحة.بشأنھا تشاور يُ و الھيدروكلوروفلوروكربونية

معلومات إضافية فيما يتعلق بالدورات التدريبية، وأوضح أن مواد التدريب قيد اإلعداد وسيتم  اليونيبوقدم  -12
ھذه مع  اتاالتفاقھاء من تلم يتم االنالتدريب و ستقدم معاھد التدريب المھنيقريبا. وكرر أيضا أنه بما أن ھا نماالنتھاء 
الشريحة األولى إطار في  المقررةحلقات العمل التدريبية  تنفيذقررت وحدة األوزون الوطنية فقد مؤخرا،  إالمعاھد 
  خالل بداية الشريحة الثانية. افور

تمت الموافقة على ما مجموعه  هإلى أن اليوئنديبي انتباهاألمانة  استرعتعنصر االستثمار، بوفيما يتعلق  -13
في إطار الشريحة إعادة التھيئة برامج فضال عن  االسترداد واالستصالحنامج دوالر أمريكي لتنفيذ بر 70 000

ين أظھر التقرير المالي إلى أنه في ح ت. وأشارخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من 
تم  هوالحظت كذلك أن. االسترداد واالستصالحبعض التقدم في تنفيذ برنامج فلم يثبت إال في المائة،  100صرف 
ھذا  توضيح سبب اليوئنديبي ت إلىكان مخططا له. وطلبيتجاوز الموعد الذي تنفيذ برنامج الحوافز إلى موعد  تأجيل

االستصالح وتحديث موجز بشأن إنشاء مراكز  االسترداد واالستصالحوصف لتصميم برنامج وتقديم التأجيل، 
بشأن  معلومات تفصيليةلحصول على اطلبت األمانة أيضا والفرعي.  العنصرھو نشاط مھم في ھذا و، جدا الصغيرة

  .االمعدات التي تم شراؤھا وكيف تم توزيعھ

المعدات التي تم شراؤھا وتوفيرھا،  عن مجموعات معلومات تفصيلية، اليونيب، من خالل اليوئنديبيوقدم  -14
عناصر  تقنيين بشأنالتدريب المتواصل للالستخدامھا في أنشطة  دريب المھنيتمعاھد الوالتي تم تسليمھا إلى 
مجموعة من المعدات لم تكن ھي نفسھا التي قدمت في ال. وأكد كذلك أن ھذه وإعادة التھيئة االسترداد واالستصالح
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 بالكاملجدا  االستصالح الصغيرةمراكز  ه سيتم إنشاء وتركيب معداتأن اليوئنديبي. وأوضح اليونيبإطار عنصر 
تسير عمل أصحاب المصلحة، وحلقات . كما تم االنتھاء من 2014مل بحلول عام كستتُ ينبغي أن في غضون سنتين، و

  .حسب الخطة اليوئنديبياألولى في إطار عنصر  لشريحةضمن ااألنشطة المقترحة 

صرف المبلغ المئوية للنسبة الاألموال إلى البلد لدعم حولت بھا وفيما يتعلق بالخطة المالية والطريقة التي  -15
ھو المستفيد ومن خالل اتفاقات موقعة مع البلد تمت أن التحويالت  ت الوكالتان إلى، أشاراليونيبمن قبل  اعنھ

  النھائي من ھذه األموال.

إلى أنه  تاألنشطة المقترحة للتمويل المشترك، وأشار بشأن ليونيبلتقرير ا اعن تقديرھألمانة ا تأعربو -16
مفھوم الصمم  فقد، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إطارفي على الرغم من أنھا لم تكن ممولة 

 اليونيباألمانة إلى . وطلبت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللتنفيذ الشامل ل كون مكمالبحيث ي
جنوب آسيا مائي لرابطة الصندوق اإلنالذي قدم للحصول على تمويل من خالل  المقترحعن  معلومات تفصيليةتقديم 

وضع مبادئ توجيھية  مثل، وتساءلت عما إذا كانت األنشطة األخرى التي يمكن تنفيذھا دون تمويل (للتعاون اإلقليمي
) قد أظھرت بعض وما إلى ذلكالتشاور مع أصحاب المصلحة وكفاءة في استخدام الطاقة  للمشتريات التي تحقق

  .التقدم

كان لمشروع الصندوق اإلنمائي لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي إلى المقدم  المقترحأن  اليونيبوأوضح  -17
في أفغانستان  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمناخ واستخدام الطاقة من عنصر يسمى "تنفيذ 

نمائي لرابطة جنوب آسيا الصندوق اإلمجلس إدارة وبنغالديش وبوتان ونيبال وسري النكا". ومن المقرر أن يجتمع 
أن المشروع المقترح  ومن شأن. هطلب المقررالتخاذ قرار بشأن التمويل  2013حزيران ه/في يوني للتعاون اإلقليمي

 يةسياساتتدابير إلى معايرة  والحاجةحول الفرصة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي لبلدان في منطقة از وعي عزي
 ينتج عنھاالتكنولوجيا التي  واختيار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمع تنفيذ مناسبة تنظيمية و

التي من شأنھا أن تؤدي في منخفضة الاالحترار العالمي ذات إمكانية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاعتماد بدائل 
  تحسين كفاءة الطاقة.إلى نھاية المطاف 

  2016-2013الفترة خطة عمل 

اليونيب تقديم إلى ، طلبت األمانة اليوئنديبيو اليونيببعد استعراض خطة العمل المقدمة بصورة مشتركة من  -18
إلى  ). كما طلبتوما إلى ذلك عدد المتدربينو الدورات التدريبية التي ستعقدعدد  مثلأھداف كمية لألنشطة المقترحة (

نظرا أنشطة الشريحة السابقة، فضال عن الرصيد المتبقي بشكل كامل في خطة العمل ھذه، تنعكس ضمان أن  اليونيب
  خطة العمل ھذه في وقت الحق، وقدمت إلى األمانة.ونقحت سيتم تنفيذھا في نفس الوقت. ألنه 

  التوصية

ألولى من خطة اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة اتحيط أن بتوصي أمانة الصندوق  -19
الشريحة الثانية من  على شموليةموافقة بفي بوتان، وتوصي كذلك  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة 
مبين في الجدول المستوى التمويل بھا على تكاليف الدعم المرتبطة و، المقابلة لھابوتان، وخطط تنفيذ الشريحة  خطة
  أدناه:

المشروع تمويل  عنوان المشروع 
 (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف الدعم 
 (بالدوالرات األمريكية)

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 9,100 70,000 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (الشريحة الثانية) (أ)

 اليوئنديبي 3,780 42,000 خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (الشريحة الثانية) (ب)

 -----  
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