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 بشأن مقترح المشروع التالي: تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة

 اإلزالة
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  دولة بوليفيا المتعددة القوميات
  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أوال) عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى)

 اليونيدو (رئيسية)
 اليوئنديبي

  2020% بحلول عام 35  الرابع والستون

  
  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   1.87 2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 
  2014 السنة: (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

األيروصوال كيميائي
 ت

مكافحة  الرغاوى
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمةالتصن  
 1.81   1.81     22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.04    0.04      ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.02    0.02      ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون

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

  6.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  6.1   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك 

 4.57 المتبقي:  2.13 الموافق عليه بالفعل:
 

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ  اليونيدو
  األوزون)

0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9 

70,30  (دوالر أمريكي)التمويل 
5 

0 0 32,700 0 34,735 137,740 

 
201 20142015*2013 20112012 (سادسا) بيانات المشروع

6 
 المجموع 2020 2019 2018 2017

غير حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 متاح

غير 
متاح

 غير متاح 3.97 5.49 5.49 6.106.105.495.495.49

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

غير 
متاح

غير 
متاح

 غير متاح 3.97 5.49 5.49 6.106.105.495.495.49

التمويل 
الموافق عليه

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف  ألمانيا
 المشروع

94,50
0

000000 0 0 0 94,500 

12,28 تكاليف الدعم
5

000000 0 0 0 12,285 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

0094,500064,50000 30,000 0 31,500 220,500 

 19,845 2,835 0 2,700 008,50505,80500 تكاليف الدعم
اليوئنديبي*

*  
تكاليف 
 المشروع

0000000 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0000000 تكاليف الدعم

األموال التي وافق عليھا 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

94,50
0

094,5000    189,000 

12,28 تكاليف الدعم
5

08,5050    20,790 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

  االجتماع

تكاليف 
 المشروع

64,500    64,500 

 5,805    5,805  تكاليف الدعم
  * تمت الموافقة على نقل المشروع من الحكومة إلى اليونيدو في االجتماع الرابع والسبعين.

قدمته الحكومة خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطةب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا المستوردة إذا 141-** قد ينفذ اليوئنديبي مشروعا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 اإلزالة.

 

 النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 
إلى  طلبا عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات، الرئيسية، نيابة الوكالة المنفذة، بصفتھا قدمت اليونيدو  .1

إزالة المواد للحصول على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة  الخامس والسبعيناالجتماع 
دوالر  5,805بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 64,500بقيمة ، 1الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الفترة االستھالك في نر التحقق ععن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقري امرحلي اتقرير الطلبلليونيدو. ويشمل  أمريكي
  .2018-2015لفترة وخطة تنفيذ الشريحة ل 2011-2014

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
المواد استنفاد األوزون من من قدرات طن  1,9استھالك  عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات أبلغت  .2

- 2010 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة استھالك ويرد. 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .1في الجدول  2014

 
- 2010للفترة  7في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

2014(  

 2014 2013 2012 2011 2010 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
خط 
 األساس

   طن متري
 88.9 32.96 5.5 99.1 109.7 118.3 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.2 1 0.0 0.7 0.4 0.2 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.7 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8.9 0.0 0.0 4.9 12.1 9.8 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.6 0.6 1.1 11.9 1.9 1.4 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 102.2 34.6 6.6 117.1 124.1 130.1 المجموع الفرعي  (طن متري)
ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستورة
7.9 12.1 4.9 6.1 0.0 5.5* 

 104.8 34.6 12.7 122.0 136.2 138.0 المجموع (طن متري)
     طن من قدرات استنفاذ األوزون

 4.9 1.8 0.3 5.4 6.0 6.5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.0 0.0 0.0 0.5 1.3 1.1 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.2 0.04 0.1 0.8 0.1 0.1 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1 1.87 0.37 6.79 7.5 7.7 (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع الفرعي  
ب الوارد في البوليوالت المخلوطة سابقا 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستورة
0.9 1.3 0.5 0.7 0.0 0.6* 

  1.9 1.1 7.3 8.8 8.6 المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
  2009و 2007* متوسط االستھالك بين عامي 

  
 تقرير التحقق

 
من طن  1,87كان  2014لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأكد تقرير التحقق أن إجمالي استھالك   .3

-2011في تقرير التحقق للسنوات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  ويختلف استنفاد األوزون. قدرات
                                                 

بقيمة ليونيدو، إلى امن حكومة ألمانيا  مبدأ، من حيث العليه وافق الم نقل التمويل، على ، وافقت اللجنة التنفيذيةاالجتماع الرابع والسبعينفي    1
 خطة من إلى الخامسة ةالثالث بتمويل الشرائح  من المرتبطدوالر أمريكي،  11,340بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 126,000

  (ج)) 74/14. (القرار اإلزالة
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- الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير التحقق استھالك  يعالج ملو. 7، عن بيانات المادة 2في الجدول  المبين، 2014
  تعليقات األمانة. تحتبيانات ال اختالفمسألة تتم مناقشة . والمخلوطة سابقاالوارد في البوليوالت المستوردة  ب141

 
  

-2011للفترة  في دولة بوليفيا المتعددة القوميات (تقرير التحقق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 2الجدول 
2014(  

 2011 2012 2013 2014 
طن  المادة

 متري
(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

طن 
 متري

(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

طن 
 متري

(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

طن 
 متري

(طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون)

 1.81 32.95 6.05 110 8.43 153.4 5.606 101.92 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.02 1.04 0 0 0.014 0.73 0.005 0.27 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
   0 0 0 0.009 0.48 0 0 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0 0 0 0 0 0  0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.036 0.56 0 0 0.33 5.1 0.032 0.5 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.87 34.55 6.05 110 8.79 159.69 5.64 102.79المجموع*
 .سابقا المخلوطةفي البوليوالت المستوردة  الوارد ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتقرير التحقق لم يعالج * 
 
  

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري
 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات استھالك قطاع عن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات أبلغت   .4
 .7المادة  في المذكورةالبيانات  الذي يتوافق مع 2014 البرنامج القطري لعام تنفيذ  تقرير في
 

 اإلزالة ة الثانية من خطةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريح
 
 قانونيالطار اإل
 
لسيطرة على المواد المستنفدة ااقتراح لتحديث مرسوم على  2016مارس من المتوقع أن تتم الموافقة في   .5

تحديد حصص لكل و، العاجل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دمج جدول إزالة، في جملة أمور، لكي يتم لألوزون
/ ديسمبر 31 حتىصالحية التراخيص  وتحديد، المادةبدال من من قدرات استنفاذ األوزون طن المستورد على أساس 

؛ بالفعل تدابير الرقابة والحد من واردات المواد المستنفدة لألوزون بإنفاذلسلطات القائم لالمرسوم وسمح . كانون األول
إزالة المواد  ھدافأة البلد على تحقيق قدرمسألة المرسوم المعدل على  لن تسوي الموافقة المنتظرةلذلك، 

  .2013 / كانون الثانييناير 1إنفاذ نظام التراخيص والحصص منذ  في بدأ البلدو. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 قطاع خدمات التبريد
 
خبير وطني لوضع برنامج في قطاع الخدمات  توظيفنفذت األنشطة التالية خالل الشريحة الثانية: تم   .6

قائمة وتم إعداد الھيدروكربونات.  استخدام ستصالح والتدريب علىاالقليمية شملت ممارسات إوشارك في جولة 
السترداد وإعادة لست وحدات القائمة وشملت  المراكز القائمة، وتحديثخمسة مراكز جديدة للتدريب لالمعدات 

. 2015في نھاية عام  م جميعاغازات التبريد للجمارك، المتوقع تسليمھ ترداد ومعرفاتلالس آالتالتدوير وست 
الممارسات على ) األولى لمرحلةل 300 وقدرهفني تبريد (من الھدف الكلي  80ومدربا  30 تدريب إلى باإلضافة

  الھيدروكربونات. واستخدامالجيدة 
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 مشروع الرصد ووحدة تنفيذ 
 
 المسؤول بما فيھا تعيينألوزون في السنوات الماضية، با لجھات التنسيق المعنيةتغييرات متكررة  حدثت  .7

 المناسبألوزون الجديد يتلقى الدعم المعني با المسؤولاليونيدو أن  وأكدت. 2015 ه/ حزيرانالوطني الجديد في يوني
  أنشطة البرنامج ومتطلباته. ويعي

  
  مستوى صرف األموال

 
 دوالر أمريكي 94,500 من القيمة الر أمريكي 23,663، تم صرف مبلغ 2015 / أيلولسبتمبر حتى  .8

وتم صرف . 2018بحلول عام  دوالر أمريكي 70,837 قدرهلشريحة الثانية. وسيتم صرف رصيد ل الموافق عليھا
 ).3جميع األموال المعتمدة لحكومة ألمانيا لتنفيذ الشريحة األولى (الجدول 

 
  )(دوالر أمريكيلدولة بوليفيا المتعددة القوميات  اإلزالة لمرحلة األولى من خطةل. التقرير المالي 3الجدول 

 إجمالي الموافق عليه الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المصروف الموافق عليه المصروف الموافق عليهالمصروف الموافق عليه

 23,663 94,500 23,663 94,500   اليونيدو
 94,500 94,500   94,500 94,500 ألمانيا

 118,163 189,000 23,663 94,500 94,500 94,500المجموع
    63   25   100 نسبة الصرف (%)

  
  

 اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة
 
  األنشطة التالية: وستنفذ، 2018و  2015بين عامي  اإلزالة شريحة الثالثة من خطةالسيتم تنفيذ تمويل   .9
 

في إطار المرحلة األولى)  المخطط تدريبھم 100 إجماليالجمارك (من  ضباطمن  60تدريب   (أ)
  ؛دوالر أمريكي) 17,000(

 
دوالر  12,000فنيي التبريد (تحديث المراكز القائمة لتدريب إنشاء مراكز جديدة للتدريب وو  (ب)

  ؛أمريكي)
 

سالمة ال ومسائلالتبريد واسترداد غازات الممارسات الجيدة  على افني 120تدريب ما يقرب من و  (ج)
تحديث المناھج الدراسية ووضع مدونة لقواعد الممارسة و، الھيدروكربوناتاستخدام المتعلقة ب
  ؛دوالر أمريكي) 25,000الشھادات ( ونظام منح

 
  ؛أمريكي)دوالر  5,000الطبيعية ( غازات التبريداستخدام  بشأن العامةتوعية وال  (د)

 
 .دوالر أمريكي) 5,000تنفيذ ورصد المشروع (و  )ـ(ھ
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 تعليقات وتوصية األمانة 
 
 تعليقاتال
 

الرابع ليونيدو في االجتماع إلى ااألمانة أنه على الرغم من نقل الخطة مؤخرا من حكومة ألمانيا ذكرت   .10
في المائة  25تنفيذ وصرف الد من األنشطة في إطار العديببدء تنفيذ المشروع فورا من اليونيدو  لم تتمكن، والسبعين

  .الخامس والسبعينتقديم الشريحة الثالثة لالجتماع وبالتالي السماح ب، من التمويل
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 
 

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استھالك عن الحكومة لتقديم تقرير  تواجهاألمانة التحديات التي ذكرت   .11
الرسمية  واألرقام المدققةاختالفات البيانات وتكون تقرير تنفيذ البرنامج القطري.  وفي إطار 7المادة  باستمرار في

في المائة).  90، أكثر من 2013(على سبيل المثال، في عام  واقعية أحياناسابقا من خالل قنوات مختلفة  المذكورة
 ذكرتاألمانة،  استفسار وبعد. متناقضةمختلفة الح ائالبيانات المقدمة في طلبات الشر أن وجدوعالوة على ذلك، 

الحسابات  تدقيقالحكومة أكدت البيانات في تقرير  وأنالمنھجية المستخدمة في التقارير السابقة  تنجحاليونيدو أنه لم 
  .اينھائتقريرا  الخامس والسبعين الذي قبل بصفتھاالمقدم إلى االجتماع 

 
 أن الرابع والستينإلى االجتماع  طلبھا المقدمفي  ذكرت الحكومة األمانة أيضا أنوذكرت   .12

تم أنه ، مع ذلك، وتبين في اجتماعھا الثاني والسبعينكعامل تنظيف.  استخدم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في خطة قطاع  معالجة إزالتهوتم االتفاق على  إرغاءكعامل النقي  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 
عدم  الخامس والسبعينإلى االجتماع  ذكر الطلب المقدمالتي ستقدم خالل تنفيذ المرحلة األولى. ومع ذلك،  الرغوة

واردات من  دخولعدم على أكدت اليونيدو وفي البلد. السائب  ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونوجود استھالك 
؛ وأن مستوردي للتنظيفالنيتروجين يستخدم وأن  ،إلى البلدالسائب  ب141-لوروكربونالھيدروكلوروف

من المقرر أن في نظام الترخيص ( ينالوارد في البوليوالت سابقة الخلط مسجل ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  خالل المرحلة األولى). ويقدمهمشروع معالجة ھذا االستخدام يعد اليوئنديبي 

 
أيضا  يراجع مدقق الحسابات بيانات دقيقة، اقترحت األمانة أنعن لتحدي المستمر في ضمان اإلبالغ ل نظرا  .13

الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة  ب141- من الھيدروكلوروفلوروكربون 2010و  2009استھالك عامي 
أمانة إلى  ا عنھالحكومة تقريرأن تقدم اجمع ھذه البيانات والتحقق منھا، يمكن  وبعد. 2014-2007مسبقا خالل الفترة 

بالفعل عنه اختالفات بين االستھالك المبلغ  التي توجد فيھاإدخال تغييرات لتلك السنوات ب مطالبةاألوزون، 
  .المدققستھالك االو
  

  :سوف النھج المقترح من األمانة، أكدت اليونيدو أن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات وعقب  .14
 

و  2012و  2011 للسنوات 7المادة  الواردة فيإلى أمانة األوزون لمراجعة البيانات  اقدم طلبت  (أ)
  .الخامس والسبعينلى نتائج تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع ع بناءً  2013

 
(أي سنوات  2010و  2009 يلعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن بيانات استھالك  وتتحقق  (ب)

تغيير في خط  وجدإذا، نتيجة لمراجعة مدقق الحسابات، واس) خالل تنفيذ الشريحة الثالثة. األسخط 
نظر فيه لجنة التنفيذ بموجب إجراء تذلك إلى أمانة األوزون ل ا عنالحكومة تقرير ستقدماألساس، 

  بروتوكول مونتريال؛في عدم االمتثال 
 

الوارد في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحقق من استھالك تتو  (ج)
 تقرير فيإذا لزم األمر، تحدث البيانات المقدمة ، ، و2014-2007المخلوطة مسبقا للسنوات 

  .البرنامج القطري
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تنفيذ بروتوكول مونتريال، ب المعنيةمزيد من مساعدة الحكومة على تعزيز المؤسسات الوطنية من أجل ال  .15

لعام  2في إطار برنامج المساعدة على االمتثالقد ينفذھا اليونيب األنشطة المحددة التي اليونيب ناقشت األمانة مع 
شمل التدريب الموجه كي تلبرنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال استنادا إلى المناقشات، تم تعديل أنشطة و. 2016

األوزون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ب للمسؤولين المعنييناألوزون في اجتماع الشبكة المشتركة ب للمسؤول المعني
  .والبرنامج القطري في مواعيدھا 7المادة تقديم تقارير بيانات الكاريبي القادم، والتركيز على 

 
 اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 
 قانونيالطار اإل
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية صص استيرادحكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالفعل حأصدرت   .16
  بروتوكول مونتريال. فيوفقا ألھداف الرقابة  2015لعام 

 
 قطاع خدمات التبريد

 
 وجودالشھادات للفنيين، أوضحت اليونيدو أنه من المتوقع  نظام منحبناء على طلب للحصول على تحديث   .17

غازات التبريد تسجيل كميات وأنواع جعل لحكومة في ا وقد تنظر. فنيين معتمدين خالل تنفيذ الشريحة الثالثةأول 
  .األخرى وفرض عقوبات على عدم االمتثال في الشرائح إجباريا المباعة

 
 التطوير بالھيدروكربوناتتعزيز بتركيز  ونصحت 73/344و 72/173 يناألمانة االنتباه إلى القرارولفتت   .18

أكدت اليونيدو أن الحكومة وبدال من التعديل التحديثي.  قائمة على الھيدروكربونات وحدات جديدةبستبدال االعلى 
المواد على ال يعتبر التعديل التحديثي للمعدات القائمة ، ووفقا لسياسة الوكالة، ينالقرار نبھاذي على علم

 عن طريق إدراجديل . ويھدف المشروع إلى تعزيز البخيارا الھيدروكربوناتإلى الھيدروكلوروفلوروكربونية 
قائمة على عن طريق إدخال معدات جديدة وفي منھج ممارسات التبريد الجيدة  استخدام الھيدروكربوناتالتدريب على 

  متوفرة في البلد بالفعل. بالھيدروكربوناتاليونيدو أن أجھزة التبريد  وذكرتألغراض التدريب.  الھيدروكربونات
  

 مشروع الوحدة تنفيذ رصد 
 

األوزون ب ن المعنيينمسؤوليدورة تبديل ال لحدةواجھھا البلد نظرا ياألمانة مع اليونيدو التحديات التي  تناقش  .19
المسؤول المعني باألوزون خطط لتدريب ي اليونيب أن اليونيدو وأفادتھدد استمرارية وسالسة تنفيذ البرنامج. تي تال

توقع اليونيدو أنه يي إطار مشروع التعزيز المؤسسي. ووحدة األوزون الوطنية ف العاملين فيوكذلك  الجديد
 الواردة فيحكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات اللتزاماتھا ستمتثل  ين،تلالوكا كال باإلجراءات التي اتخذتھا

  مع اللجنة التنفيذية. ھااتفاق وفيبروتوكول مونتريال 
 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد اتفاق  تعديل
 

الفقرات تم تحديث (د)،  74/14اليونيدو وفقا للمقرر إلى تحويل األموال من حكومة ألمانيا لتوضيح   .20
في  المبرمتفاق المحدث بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية اال فيذات الصلة  والتذييالت

                                                 
التي قدمت إلى االجتماع الخامس  2018 – 2016حسبما ذكر في استراتيجية برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال لمدة ثالث سنوات للفترة    2

  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33)والسبعين الوثيقة 
القابلة لالشتعال أو اد الھيدروكلوروفلوروكربونية بغازات التبريد الموالتبريد وتكييف الھواء القائمة على  لمعدات إذا دخلت البالد في التعديل التحديثي   3

  .المصاحبةالمسؤوليات والمخاطر جميع  ھافعل ذلك على أساس تحملستالسامة وتقديم الخدمات المرتبطة بھا، 
لمعدات المصممة أصال للمواد لواد قابلة لالشتعال م باستخدامالتعديل التحديثي  في، المضي قدما 72/17، بعد األخذ في االعتبار القرار قرر البلدإذا    4

  .فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة يتعين عليه فعل ذلكقابلة لالشتعال، الغير 
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لتقرير بااالتفاق المعدل الكامل  وسيلحقھذه الوثيقة. بمبين في المرفق األول على النحو ال، الثاني والسبعيناالجتماع 
 .الخامس والسبعينالختامي لالجتماع 

  
 استنتاج

 
نظام تراخيص و. اإلزالة الشريحة الثانية من خطة تنفيذمن  الكافي مستوىال ه تم تحقيقاألمانة أنذكرت   .21

إلزالة المواد لجدول الزمني لتحقيق االمتثال  من يمكن البلدسمعمول به واالستيراد والحصص 
ألھداف الرقابة  يمتثليؤكد تقرير التحقق أن ھذا البلد وبروتوكول مونتريال.  الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في

لخطة إدارة إزالة المواد  هبروتوكول مونتريال وكذلك مع األھداف المحددة في اتفاق الواردة في
الشھادات للفنيين أثناء تنفيذ الشريحة  منحتم تدريب المدربين والفنيين، ومن المتوقع و. دروكلوروفلوروكربونيةالھي

الخطوات المحددة لتعزيز موثوقية البيانات سوف تحسن في المائة. و 25مستوى صرف الشريحة الثانية ھو والثالثة. 
برنامج اليونيب بتنفيذ بروتوكول مونتريال، بما في ذلك  المتعلقةالمؤسسات الوطنية في البلد بيانات المبلغ عنھا و

المواد  ته إلزالةاستھالكه وتعزيز تنفيذ خطعن ، قدرة البلد على اإلبالغ بدقة للمساعدة على االمتثال
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
 التوصية

 
  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   .22

 
 :مالحظة  (أ)

إدارة إزالة المواد ي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة مرحلالتقرير ال  )1(
  دولة بوليفيا المتعددة القوميات.ل الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
 تفاقاال في الف -5ألف و -2 والتذييلين، 10و  9الفقرتين  حدثتأن أمانة الصندوق و  )2(

ات واللجنة التنفيذية، على أساس نقل الوكالة بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القومي المبرم
، وتم تحديث الفقرة الرابع والسبعينليونيدو في االجتماع إلى امن حكومة ألمانيا  الرئيسية

الثاني االجتماع  المحدث يحل محل االتفاق المبرم فيتفاق االإلى أن  لإلشارة 16
  الوثيقة.ھذه ب، على النحو الوارد في المرفق األول والسبعين

 
التحديات التي تواجھھا دولة بوليفيا المتعددة القوميات في اإلبالغ عن استھالكھا  أيضاالحظ وت  )ب(

  :وأنهتنفيذ البرنامج القطري  المرحلية عنتقارير وال 7بموجب المادة 
 

من  7بموجب المادة بيانات منقحة  2013و  2012و  2011ستقدم الحكومة لألعوام   )1(
البرنامج القطري إلى أمانة تقرير تنفيذ إطار في نتريال إلى أمانة األوزون وبروتوكول مو

  .الخامس والسبعينإلى االجتماع  المقدمالصندوق بناء على نتائج تقرير التحقق 
 
المبلغ عنه بموجب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحكومة من استھالك وستتحقق   )2(

تغيير في البيانات المبلغ  حدثنتيجة لھذا التقييم، ك ،هوأن 2010و  2009لعامي  7المادة 
بروتوكول في لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال  انظر فيھتالحكومة لستقدمھا عنھا، 

الشريحة الرابعة من  ما يتم تقديمعندبمثل ھذه البيانات اللجنة التنفيذية  وستبلغمونتريال 
  ؛اإلزالةخطة 

   
 ب الوارد في141-الھيدروكلوروفلوروكربون أيضا من استھالك الحكومةوستتحقق   )3(

وإذا لزم األمر، يتم تحديث البيانات المقدمة في  و، البوليوالت المستوردة سابقة الخلط،
  البرنامج القطري تبعا؛تقرير إطار 
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 ھاتعزيز مؤسساتلعلى االمتثال الحكومة يمكن أن يساعد برنامج اليونيب للمساعدة و  )4(

  تنفيذ بروتوكول مونتريال؛ب المتعلقةنية الوط
 

إبالغ طريقة التقرير المرحلي السنوي حالة تنفيذ العمل نحو تحسين  أن يقدم فياليونيدو  وتطلب من  (ج)
  البيانات؛عن الحكومة 

 
 لدولة بوليفيا المتعددة القوميات، اإلزالة الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطةو  (د)

تألف من ي، دوالر أمريكي 70,305مبلغ ب، 2018-2015 للفترة تنفيذ الشريحةل الموازيةخطة وال
، على أن دوالر أمريكي 5,805بقيمة وكالة ال، باإلضافة إلى تكاليف الدعم دوالر أمريكي 64,500

بغازات ديثي دولة بوليفيا المتعددة القوميات المضي قدما في التعديل التح قررتيكون مفھوما أنه إذا 
قابلة الوتكييف الھواء المصممة أصال للمواد غير  ألجھزة التبريدالقابلة لالشتعال والسامة  التبريد

جميع المسؤوليات  تحملھاتفعل ذلك على افتراض س، المصاحبةلالشتعال وتقديم الخدمات 
  .فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةو، المصاحبةوالمخاطر 
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 األولمرفـق ال
  

  دولة بوليفيا المتعددة القومياتحكومة بين المعدل تّفاق االنّص يجب إدماجه في 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  فلوروكربونيةكلوروبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  (التغييرات المعنية ھي بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)

 
  

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد  -9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

، واتفقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكاالت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

م التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار عمليات التقيي
  المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة الوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

  
ط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطي  -10

وتتضمن (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
ذ. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفي

باء -6وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 
في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق 

خصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل في اآلراء حول الترتيبات ب
وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على  تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق.

من  6-2و 4- 2و 2-2حددة في الصفوف تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم الم
  ألف.-2التذييل 

 
واللجنة التنفيذية دولة بوليفيا المتعددة القوميات  ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  -16

  للجنة التنفيذية. الثاني والسبعينفي االجتماع 
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 ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 المفردات الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

ال   ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10

لالستھالك الحد األقصى المسموح به  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 
  األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

ال   ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 )دوالر أمريكي( (ألمانيا)*الرئيسية 

94,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,500 

تكاليف دعم الوكالة الرئيسية (دوالر  2.2
  )أمريكي

12,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,285 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
  المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)

0 0 94,500 0 64,500 0 0 30,000 0 31,500 220,500 

(دوالر الرئيسية تكاليف دعم الوكالة  4.2
  )أمريكي

0 0 8,505 0 5,805 0 0 2,700 0 2,835 19,845 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  5.2
  المتعاونة (اليوئنديبي) (دوالر أمريكي)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(دوالر للوكالة المتعاونة تكاليف الدعم  6.2
  أمريكي)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(دوالر  إجمالي التمويل المتفق عليه 1.3
 أمريكي)

94,500 0 94,500 0 64,500 0 0 30,000 0 31,500 315,000 

 32,130 2,835 0 2,700 0 0 5,805 0 8,505 0 12,285 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

106,785 0 103,005 0 70,305 0 0 32,700 0 34,735 347,130 

 1.89 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 ال ينطبق التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 3.00 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.97 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.3.4
 استھالك األوزون)

0.24 

سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات  التي يتعين تحقيقھا في مشروعات الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
  استھالك األوزون)

 ال ينطبق

 0.00  (أطنان قدرات استھالك األوزون) الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.00 استھالك األوزون)

رات التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قد الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 ال ينطبق استھالك األوزون)

 0.60  (أطنان قدرات استھالك األوزون) الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
  اليونيدو في االجتماع الرابع والسبعين.تمت الموافقة على تحويل الشريحة الثانية والشرائح المتبقية من حكومة ألمانيا إلى   (*)

دم المشروع 141-(**) يمكن أن ينفذ اليوئنديبي مشروعا واحدا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ط إذا ق ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخل
  .لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزا

  

 به المتعلقة واألدوار الرصد مؤّسسات :ألف -5 التذييل

ة األوزون وحدة ستكون -1 املين والتنسيق الرصد عن مسؤولة الوطني ذ الش ة إدارة خطة لتنفي واد إزال  الم
تقدم .الوكالة المنفذة الرئيسية من بمساعدة الھيدروكلوروفلوروكربونية ة األوزون وحدة وس ارير الوطني ة تق  مرحلي

ى الخطة ھذه تنفيذ حالة عن سنوية ذة الرئيسية. من إل ة المنف ذة الرئيسية وستكلف الوكال ة المنف  استشاريين الوكال
  .الخطة في المحدد النحو على والنتائج، األداء مؤشرات من والتحقق المحرز التقدم برصد مستقلين

___________  


