
 

 

 

  إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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 : دولة بوليفيا المتعددة القوميات مشروعمقترح 

 

 

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

 

 اإلزالة

 

ألولى، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة ا اليونيدو 

 الشريحة الخامسة(
  

 
 

 
  

                                                 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب   1
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 تدبير الرقابة االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه الوكالة ( عنوان المشروع1)

خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(

 2020% بحلول عام 35 الرابع والستين اليونيدو )رئيسية(

 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 1.98 2019السنة:   7( أحدث بيانات المادة 2)

 

 2019 السنة: ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاذ األوزون(3)

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي

 الحريق

عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع

االستخدامات 

 المعملية

 إجمالي 

 االستهالك القطاعي

  الخدمة التصنيع  

 1.91    1.91     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

 0.03    0.03     123 الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.02    0.02     ب141 الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141 الهيدروكلوروفلوروكربون

المتضمن في البوليوالت المستوردة 
 سابقة الخلط

 0.03       0.03 

 

 قدرات استنفاذ األوزون(( بيانات االستهالك )طن من 4)

 6.7 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 6.1 )تقدير(: 2010-2009خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 4.57 المتبقي: 2.13 موافق عليه بالفعل:

 

 2020 ( خطة األعمال5)

المستنفذة لألوزون )طن من قدرات إزالة المواد  اليونيدو

 استنفاذ األوزون(

0.21 

 34,335 التمويل )دوالر أمريكي(

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 ( بيانات المشروع6)

حدود االستهالك في بروتوكول 

 مونتريال )تقديرية(

غير  غير متوفر

 متوفر
 غير متوفر 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10

الحد األقصى لالستهالك المسموح به 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

غير  غير متوفر

 متوفر
 غير متوفر 3.97 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 6.10 6.10

التمويل 

المتفق 
 عليه

)دوالر 

 أمريكي(

تكاليف  ألمانيا

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

تكاليف 

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

تكاليف  اليونيدو

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

تكاليف 

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

األموال الموافق عليها 

من قبل اللجنة التنفيذية 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع
94,500 0 94,500 0 64,500 0 0 30,000 0  283,500 

تكاليف 

 الدعم
12,285 0 8,505 0 5,805 0 0 2,700 0  29,295 

إجمالي األموال 

المطلوب الموافقة عليها 

خالل هذا االجتماع 

 )دوالر أمريكي(

تكاليف 

 المشروع
         31,500 31,500 

تكاليف 

 الدعم
         2,835 2,835 

 *تمت الموافقة على تحويل المشروع من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو في االجتماع الرابع والسبعين

 

 موافقة شمولية األمانة: توصية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/39 

 

 

3 

 وصف المشروع
 

القوميات، قدّمت اليونيدو كوكالة منفذة معينة، طلباً لتمويل الشريحة  متعددةالبالنيابة عن حكومة دولة بوليفيا  -1

 31 500الخامسة والنهائية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 

مقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ . يتضمن الطلب ال2دوالر أمريكي 2 835دوالر أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 

 . 2021إلى  2020الشريحة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ن المواد مطن من قدرات استنفاد األوزون  1.96عن استهالك  القوميات متعددةالدولة بوليفيا أبلغت حكومة  -2

ين الجدول ويب .في المائة 68، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال بـ 2019ي عام الهيدروكلوروفلوروكربونية ف

 .2019-2015للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك المواد  1
 

للفترة  7مادة )بيانات ال دولة بوليفيا المتعدد القومياتالهيدروكلوروفلوروكربونية في : استتتتتتتهالك المواد 1الجدول 
2015-2019) 

 خط األساس *2019 2018 2017 2016 2015 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
        طن متري

 88.85 34.76 55.28 35.60 55.67 30.52 22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.20 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 123الهيدروكلوروفلوروكربون 
 8.85 0.14 0.62 0.94 0.00 0.23 ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
 102.15 36.35 55.90 36.54 55.67 31.31 المجموع الفرعي )طن متري(
المتضمممن ب 141الهيدروكلوروفلوروكربون 

 في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
2.42 1.03 0.99 0.18 0.23 5.5** 

 107.7 36.58 56.08 37.53 56.7 33.73 المجموع )طن متري(
       طن من قدرات استنفاد األوزون
 4.89 1.91 3.04 1.96 3.06 1.68 22الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 123الهيدروكلوروفلوروكربون 
 0.97 0.01 0.07 0.10 0 0.03 ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

المجموع الفرعي )طن من قممدرات اسمممممممتنفمماد 
 6.1 1.96 3.11 2.06 3.06 1.74 األوزون(

المتضمممن ب 141الهيدروكلوروفلوروكربون 
 في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط*

0.27 0.11 0.11 0.02 0.03 0.61** 

 6.67 1.98 3.13 2.17 3.17 2.01 المجموع )طن من قدرات استنفاد األوزون(
 .البرنامج القطريبيانات *

 2009و  2007االستهالك بين ** متوسط 

 شممممممهدت . وفي حينحصممممممرًيا لخدمة معدات التبريد وتكييف الهوا  22 يُسممممممتخدم الهيدروكلوروفلوكربون -3
قتصاد في خزين المحتمل من قبل المستوردين وتراجع االوالت واردات البدائل على أساس تقلبات مستويات االستهالك

دارة إزالة المواد المرحلة األولى من خطة إ بموجب، أظهر االستهالك اتجاهاً تنازلياً، نتيجة لتنفيذ األنشطة 2019عام 
. فلوروكربونيةالمواد الهيدروكلوروعلى  غير القائمةهوا  الالهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال معدات تبريد وتكييف 

تهالك اسمم في حين سممّجل، ب بشممكل متقطع لغسممل دوائر التبريدب السممائ141الهيدروكلوروفلوروكربون يتم اسممتهالك و
ركات مع تحول الشمم انخفاضمماً، في البوليوالت المسممتوردة سممابقة الخلطب المتضمممن 141الهيدروكلوروفلوروكربون 

واحد  بشممكل متقطع من قبل مسممتخدم 123الهيدروكلوروفلوروكربون يتم اسممتهالك والمصممنعة إلى بدائل غير محددة. 
 .أو للمبرد الحرائقحراري( إما لخدمة معدات الحماية من )مصنع 

 تنفيذ البرنامج القطري   ر عن تقري

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ  كالستهالالبيانات القطاعية  عن الحكومةأبلغت  -4
من بروتوكول مونتريال،  7المادة المبلغ عنها بموجب  مختلفة عن البياناتوقد كانت ، 2019البرنامج القطري لعام 

 ب السائب141الهيدروكلوروفلوروكربون عن غير قصد كالً من  7حيث تضمنت البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 

                                                 
 .اليونيدو إلى من وزارة البيئة والمياه في دولة بوليفيا متعددة القوميات 2020آب/اغسطس  5وفقاً للخطاب تاريخ  2
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ضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة، كانت الحكومة بصدد طلب . وفي وقت ووذلك المتضمن في البوليوالت سابقة الخلط
 .لبيانات المبلغ عنها إلى أمانة األوزونحيح لتص

 من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحليتقرير ال

 اإلطار القانوني

 توقع إقراره فيفدة لألوزون، الذي كان من المنلم تتم الموافقة بعد على تحديث المرسمموم لمراقبة المواد المسممت -5
كل لإلدراج في جملة أمور جدول اإلزالة المسممممرع للمواد المسممممتنفدة لألوزون وتحديد الحصمممم   2016آذار/مارس 

 31 ودة بـممممممممسممتورد اسممتناداً إلى األطنان من قدرات اسممتنفاد األوزون بدالً من المادة وجعل صممالحية التراخي  محد
ذ تدابير سمممح المرسمموم الموجود للسمملطات بتنفيذلك، ؛ ومع صممدر فيه الترخي يديسمممبر من العام الذي كانون األول/

تزامن مع النظام الرقابة والحد من واردات المواد المسممتنفدة لألوزون. ومن المتوقع الموافقة على المرسمموم المحدل بال
تي وائق ال، على الرغم من أن الع2020للمصادقة على تعديل كيغالي بحلول كانون األول/ديسبمر  1248الداخلي رقم 

قد  2020بات الرئاسمممممية المخطط إجرا ها في تشمممممرين األول/اكتوبر ( واالنتخا19-يفرضمممممها فيروس كورونا )كوفيد
 تتسبب بتأخيرات إضافية.

 قطاع خدمة التبريد

جمارك على تنفيذ األنشمممممطة التالية خالل الشمممممريحة الرابعة: تدريب بالفيديو لعدد غير محدد من موظفي التم  -6
 الأينفوكممم  ،المحليا من خالل المركز المهني فنيمممً  470 لحواليتمممدريمممب  لمسممممممتنفمممدة لألوزون؛مراقبمممة المواد ا

INFOCAL (La Fundación Nacional para la Formación y Capacitación Laboral)  على ممارسات
لمناسمممبة لغازات المناولة ، وااسمممترداد غازات التبربد وإعادة التدوير، والتحكم في التسمممرب، بما في ذلك الخدمة الجيدة
، وأداة المتفرعة األنابيبتوفير األدوات )على سممممممبيل المثال، و؛ غازات التبريد القابلة لالشممممممتعال، بما في ذلك التبريد
، ومجفف المرشممممحات، وأدوات التوسمممميع الطرفي وتوسمممميع األنابيب، وقاطع التسممممرب وجهاز الكشممممف عن، القرص

ي تم تحديده الذ المحليني التبريد( لمعهد التدريب المه اتغاز جهزة التعرف علىوأ، األنابيب، والمضمممممخات الفراغية
 حولتوعية المسممممممتخدمين النهائيين و؛  Escuela Industrial Técnica Pedro Domingo Murillo، حديًثا

تدريب و؛ ممارسممة وبرنامج الشممهادات للفنيينتمهيدي للتحضممير لقواعد الل عموللحد من التسممرب؛  له برنامج مخطط
 2020 أغسممطسآب/، ودورتان تدريبيتان افتراضمميتان في 2020نت لمدة أسممبوع واحد في أيار/مايو دولي عبر اإلنتر

 22المزيفة لـممم  بريدغازات الت، وتحديد ة لغازات التبريد القابلة لالشتعالاآلمن والمناولةحول ممارسات الخدمة الجيدة، 
، ربوأجهزة الكشمممف عن التسممم، فراغية، مضمممخات افية )على سمممبيل المثال  أدوات إضمممتم شمممراوفنيًا.  80مدربًا و 

ت وغيرها المرشمممحا، ومجفف ، والموازين اإللكترونية، وآالت االسمممترداداناتلخدمة، واألسمممطوواألنابيب المتفرعة ل
 . حتىتسممممممليمها إلى مراكز التدريب تأجل، البلدتم شممممممحن هذه األدوات إلى  في حيندوات( لمركزي تدريب )من األ

 (.(19-كوفيدكورونا ) فيروسنظًرا لتفشي  2020أكتوبر تشرين األول/

 المشاريعتنفيذ ورصد 

أوزون  مسممؤولاألوزون منذ االجتماع الحادي والثمانين، بما في ذلك وحدة تنسمميق أربعة تغييرات في  حدثت -7
 3 000الـ  م يتم صرف أي مبلغ من مبلغ، لغضون ذلك. وبناً  عليهفي  2020ر سبتمبأيلول/وطني جديد تم تعيينه في 

غيره و يرالوزنائب ورصده في إطار الشريحة الرابعة. وقد أشارت يونيدو لدوالر أمريكي المخص  لتنفيذ المشروع 
حالياً يتم و. ةيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونأهمية ضممممان اسمممتمرارية تنفيذ برنامج في البلد إلى السممملطات من 
 .لوحدة األوزون الوطنية الحالية ينالدعم والتدريب المستمرتوفير 

 مستوى صرف األموال

 653دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن ) 283 500، من أصممل مبلغ الـمممممممم 2020كما في آب/اغسممطس   -8
دوالر أمريكي على  278 153صممممرف (، تم 3دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا 94 500دوالر أمريكي لليونيدو و  183

 .2020دوالر أمريكي بحلول كانون األول/ديسمبر  5 347. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2النحو المبين في الجدول 

                                                 
ت واللجنة التنفيذية قد تم القوميا االجتماع الخامس والسبعين، الحظت اللجنة التنفيذية من جملة أمور أن االتفاق بين حكومة دولة بوليفيا المتعددةفي   3

 (.75/52)المقرر  تحديثه على أساس تحويل الوكالة المنفذة الرئيسية من حكومة ألمانيا إلى يونيدو
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا : التقرير المالي عن المرحلة األولى من 2الجدول 
 دوالر أمريكي(المتعددة القوميات )

 نسبة الصرف )%( المجموع ألمانيا اليونيدو الشريحة

 100 94,500 94,500 0 الموافق عليه الشريحة األولى

 94,500 94,500 0 المنصرف
 100 94,500 0 94,500 الموافق عليه الشريحة الثانية *

 94,500 0 94,500 المنصرف
 100 64,500 0 64,500 الموافق عليه الشريحة الثالثة **

 64,500 0 64,500 المنصرف
 82 30,000 0 30,000 الموافق عليه الشريحة الرابعة

 24,653 0 24,653 المنصرف
 98 283,500 94,500 189,000 الموافق عليه المجموع

 278,153 94,500 183,653 المنصرف
 .2018المتعدد األطراف في أيار/مايو د.أ. قمنا بإرجاعه إلى الصندوق  156* بما في ذلك مبلغ 

 د.أ. قمنا بإرجاعه إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانين. 296** بما في ذلك مبلغ 

 خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 :2021ديسمبر/كانون األول  سيتم تنفيذ األنشطة التالية بحلول -9

ا  (أ)  Escuela Industrial Técnica Pedroبرنممامج تممدريممب في معهممد التممدريممب الممذي تم تحممديممده حممديثممً
Domingo Murillo 40 لحوالي  ً يا يد  على فن مة الجيدة وتحد خد فة،  غازات التبريدممارسمممممممات ال المزي

 17 000)المزيفة  غازات التبريدالجمارك على مراقبة المواد المسممممممتنفدة لألوزون وتحديد  موظفيوتدريب 
 و ؛دوالر أمريكي(

 
ائية لكبار المسممممتخدمين من خالل دراسممممة اسممممتقصمممم ينالنهائي ينلمسممممتخدملتسممممرب العداد برنامج الحد من إ  (ب)

هائيين، ونشممممممر المعلومات عن البرنامج طار الالن ية ، المقرر أن يسممممممتمر في إ ثان دوالر  5 000)مرحلة ال
 (؛أمريكي

 
 دوالر أمريكي( ؛ و 5 500حول غازات التبريد المزيفة ) العامةبرنامج التوعية  (ج)

 
 .دوالر أمريكي( 4 000) تنفيذ ورصد المشروع (د)

 

 

 تعليقات وتوصية األمانة
 التعليقات

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالكالتقرير عن 

زيارة المسممممممتخدم الوحيد  من وحدة األوزون الوطنيةتتمكن ، لم (19-كوفيدكورونا ) فيروسلتفشممممممي نظًرا  -10
ما إذا كان هذا االسمممتخدام لخدمة معدات الحماية من الحرائق )كما  لتوضممميحفي البلد  123 للهيدروكلوروفلوروكربون

تم والسممممممابقة(.  البرنامج القطريير ( أو مبرد )كما هو مبين في تقار2019القطري لعام  البرنامجفي تقرير  مبينهو 
االتفممماق على أن توضممممممح اليونيمممدو االسممممممتخمممدام عنمممد تقمممديم المرحلمممة الثمممانيمممة من خطمممة إدارة إزالمممة المواد 

الوطنية تقارير البرنامج  ستصحح وحدة األوزون وعندها، ة إلى االجتماع السابع والثمانينالهيدروكلوروفلوروكربوني
 .، حسب الضرورةالقطري

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/39 

 

 

6 

 رير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتق

 

 اإلطار القانوني

حكوممممة  -11 ميممماتأصمممممممممدرت  قو ل تعمممددة ا م ل فيممما ا ي ل بو مواد  دولمممة  ل من ا لواردات  فعمممل حصممممممم  ا ل بممما
هداف أطن من قدرات اسممممممتنفاد األوزون، وهي أقل من  3.66 والمحددة عند 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
 .الرقابة في بروتوكول مونتريال

رير التحقق المقدم التوصيات الواردة في تق ه قد تم تنفيذ، أفادت اليونيدو بأن(2))أ(  81/41تمشياً مع المقرر و -12
ن الوطنية االتصمممممال بين وحدة األوزوخي  وتحسمممممين ابتعزيز نظام التر في ما يتعلقإلى االجتماع الحادي والثمانين 

ن ، أشمممممممارت األمانة إلى أإجرا ات تسممممممجيل البيانات. ومع ذلكوتعزيز  جمارك والتدريب اإلضمممممممافي للجماركوال
، لمادةامن  بدالً  من قدرات اسمممتنفاد األوزون األطنانحصممم  لكل مسمممتورد على أسممماس الالتوصممميات المتعلقة بتحديد 

نتها  صدر فيه الترخي ، تنتظر االيديسمبر من العام الذي كانون األول/ 31 بـمممممم محدودةصالحية التراخي   وجعل
 .(2021في عام  إنجازه)المتوقع وضع الصيغة النهائية لمرسوم الرقابة على المواد المستنفذة لألوزون من 

 قطاع خدمة التبريد

حلة خالل المر شمممهادات وخطةعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لوضمممع مدونة ممارسمممات للفنيين  -13
، فإن عينةملوظائف  شمممممهاداتتتطلب وطنية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومعايير األولى من خطة إدارة إزالة 
ع الحادي باألوزون منذ االجتما ي وحدة تنسمممميقف سممممباب التأخيرات التغييرات األربعتشمممممل أوهذه الخطط لم تكتمل. 
ما في ذلك  مانين )ب نه لم األوزون المؤقت الجديد الذي  موظفوالث ، ومؤخراً  (،2020أيلول/سممممممبتمبر في  إالتم تعيي

وإلتاحة ، ستنادا إلى هذه الحقائق. وا(19-كوفيدكورونا )فيروس االنتخابات الرئاسية المخطط لها والقيود التي فرضها 
لك، بعد إجرا  ؛ ومع ذ، اقترحت األمانة على اليونيدو النظر في طلب تمديد المرحلة األولىفرصة الستكمال األنشطةال

سمممميتم ولى ، وأكدت أن المرحلة األنيدو إلى أن التمديد ليس ضممممروريًا، أشممممارت اليومزيد من المناقشممممات مع الحكومة
 من االتفاقية. 14لمحدد في الفقرة على النحو ا 2021ديسمبر كانون األول/ 31في  إنجازها

، وبالنظر هالمذكورة أعالأن وحدة األوزون الوطنية تلعب دوراً رئيسممياً في تنفيذ المخططات  إلى مع اإلشممارة -14
طالع بهذه األنشطة االض أنه سيتم إلى التمويل المحدود المتبقي في إطار المرحلة األولى، اتفقت األمانة واليونيدو على

االجتماع إلى  اتقديمهالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )من المتوقع في إطار 
، تقديم الدعم الل برنامج المساعدة على االمتث، من خالاليونيب يواصممل(؛ كما أشممارت األمانة إلى أن السممابع والثمانين
لمرحلة ا إكمالمع توفر التمويل حتى و(. 4)ب( ) 75/52، تمشمممممميا مع المقرر إلى وحدة األوزون الوطنيةالمباشممممممر 

تواصممممل ، سمممم2021كانون األول/ديسمممممبر  31روكربونية بحلول األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو
 زات التبريدغاى اليونيدو مسمممممماعدة الحكومة في تنفيذ برامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد مع التركيز عل

وأنشممطة  ينئيالنها ينلمسممتخدمات لتسممربال، وإعداد برنامج الحد من تشممكل مصممدر قلق رئيسممي في البلد(المزيفة )ألنها 
 .التوعية العامة

 4تنفيذ السياسة الجنسانية

ممماد عتاتمممت الموافقممة على المرحلممة األولى من خطممة إدارة إزالممة المواد الهيممدروكلوروفلوروكربونيممة قبممل  -15
دارة إزالة إبينما شاركت بعض النسا  في التدريبات المدعومة في إطار خطة والصندوق. الجنسانية الخاصة بسياسة ال

ر بيانات ، وسمميسممتمر تعزيز مشمماركة النسمما  في إطار الشممريحة الخامسممة، ال تتوفالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تعدد مللصممممندوق  التنفيذيةؤشممممرات التي تقيس تنفيذ السممممياسممممة موثوقة مصممممنفة حسممممب الجنس. وأكدت اليونيدو أن الم
لمرحلة ، سمممتسمممعى اسممميتم تحديدها واإلبالن عنها. عالوة على ذلكاألطراف بشمممأن تعميم مراعاة المنظور الجنسممماني 

لجنسمممين واة بين االثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تحديد نقاط الدخول لتعزيز المسممما
 .تلك المرحلة إطاروأنشطة تمكين المرأة التي سيتم تنفيذها في 

                                                 
 ورة المشروع.دتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال السياسة التنفيذية بشأن  ق)د( من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبي84/92طلب القرار   4



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/39 

 

 

7 

 الخالصة

وحدة األوزون الوطنية ؛ وتضمممممميف  التغيرات المسممممممتمرة فيتحديات بسممممممبب  تواجهه تنفيذ األنشممممممطة إن -16
على وإلى التحديات التي تواجهها البالد. ( 19-كورونا )كوفيد فيروساالضممممطرابات السممممياسممممية واالنتخابات المقبلة و

، ال يزال البلد ممتثاًل لبروتوكول مونتريال ويواصممممممل اإلبالن عن اسممممممتهالكه بموجب تقرير هذه التحدياتالرغم من 
 بالفعل في المائة 68أقل بنسمممبة  2019من بروتوكول مونتريال. وكان اسمممتهالك البلد لعام  7والمادة البرنامج القطري 

الفنيين وموظفي  ويسممتمر تدريبفي المائة من التمويل المعتمد حتى اآلن.  98، وتم صممرف لالمتثالألسمماس من خط ا
إزالة المواد  ، ونظام تراخي  االسممتيراد والحصمم  قيد التشممغيل وسمميمكن البلد من االمتثال المسممتمر لجدولالجمارك

المواد سممممممتمرار تنفيممذ خطممة إدارة إزالممة بروتوكول مونتريممال. وسمممممميؤدي ا الهيممدروكلوروفلوروركربونيممة بموجممب
، إلى الخاص باليونيب، إلى جانب المسماعدة المسمتمرة من برنامج المسماعدة على االمتثال الهيدروكلوروفلوروكربونية
مدونة  عملية وضمممعسممميتم االنتها  من وفي البلد ذات الصممملة بتنفيذ بروتوكول مونتريال.  المحليةتعزيز المؤسمممسمممات 
كامل  تستلزم، والتي ة التي تتطلب شهادة لوظائف معينة، والمعايير الوطنيتإلصدار الشهاداين وخطة ممارسات للفني
، خالل المرحلمممة الثمممانيمممة من خطمممة إدارة إزالمممة المواد التوجيمممه من وحمممدة األوزون الوطنيمممةالمشممممممممماركمممة و

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 التوصية

من  الرابعةتنفيذ الشريحة  عنالتنفيذية علما بالتقرير المرحلي بأن تأخذ اللجنة  توصمممممي أمانة الصمممممندوق  -17
كما توصي  ؛ لدولة بوليفيا المتعددة القومياتالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

يفيا المتعددة لدولة بولمن المرحلة األولى من الخطة  الخامسممممممة والنهائيةعلى الشريحة  الشممممممموليةأيضا بالموافقة 
 الجدول أدناه:   التمويل المبين في بمستوى المقابلة لها، 2021-2020للفترة  وخطة تنفيذ الشريحة، القوميات

 

 تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

إدارة إزالة المواد  خمممممممطمممممممة  )أ(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية
الشريحة  ، )المرحلة األولى

 لخامسة(ا

500 31  835 2  اليونيدو 

 
 

 

     
 

 

 

 

 


