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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  بيرو
  مدى السيطرة  االجتماع الموافق   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  واليونيب (رئيسية)

  2015% بحلول عام 10  الثامن والستون

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22,1  2014السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 

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

مكافحة   الرغاوى  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  استھالك القطاع

   الخدمة  التصنيع  

           123 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.02    0.02       124 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.93    1.93      ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
ب 141 - الھيدروكلوروفلوروكربون

  المستورد في البوليوالت المخلوطة سابقا
 25.34       25.34 

 0.28    0.28      ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 19.78    19.78      22 - الھيدروكلوروفلوروكربون
           225ca - الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 26.88  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  26.88    2010 - 2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 23.14  المتبقي: 3.74  موافق عليه بالفعل:ال

 

  المجموع 2015  ) خطة األعمالخامسا(

  1.6  1.6  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليوئنديبي

 135,891 135,891  التمويل (دوالر أمريكي)
 0.3 0.3  استنفاذ األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  اليونيب

 28,250 28,250  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2015 2014  *2013 2012  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاح 24.19 26.88 26.88  غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

 غير متاح 24.19 26.88 26.88  غير متاح  الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 232,671 24,671 0 100,000 108,000  تكاليف المشروع  اليوئنديبي  التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي)

 20,940 2,220 0 9,000 9,720  تكاليف الدعم

 50,000 5,000 0 20,000 25,000  تكاليف المشروع  اليونيب

 6,500 650 0 2,600 3,250  تكاليف الدعم

 133,000 0 0 0 133,000  تكاليف المشروع  (دوالر أمريكي) األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية

 12,970 0 0 0 12,970  تكاليف الدعم

 120,000   120,000   تكاليف المشروع  (دوالر أمريكي) الموافقة عليه في ھذا االجتماعإجمالي التمويل المطلوب 

 11,600   11,600   الدعمتكاليف 

  ولكنھا قدمت إلى االجتماع الخامس والسبعين 2013* الشريحة الثانية لعام 

 

  النظر فيه بصفة فردية  األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع
 
 الخامس والسبعينإلى االجتماع طلبا الوكالة المنفذة، بصفته ، )اليوئنديبيقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  .1

إزالة المواد للحصول على تمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة  نيابة عن حكومة بيرو
 دوالر أمريكي 100,000، تتألف من دوالر أمريكي 131,600بتكلفة إجمالية قدرھا  1الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  20,000ورنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لب دوالر أمريكي 9,000 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
عن  امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل دوالر أمريكي لليونيب 2,600 بقيمةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  أمريكي

وخطة تنفيذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  عنتقرير التحقق و اإلزالة تنفيذ الشريحة األولى من خطة
  .2016 - 2015لفترة ة لالشريح

 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
المواد استنفاد األوزون من من قدرات طن  22,01استھالك عن أبلغت حكومة بيرو   .2

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

 
  )2014-2010للفترة  7في بيرو (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 *2010 الھيدروكلوروفلوروكربون
       طن متري

 433.29 359.69 434.84 451.50 538.66 421.67 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.77 1.02 2.14 1.97 3.72 1.43 124 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 16.25 17.53 9.95 13.16 15.70 22.40 ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 18.15 4.31 11.57 10.15 16.34 11.69 ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 470.46 382.55 458.5 476.78 574.42 457.19 المجموع (طن متري)

الوارد في  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا**

 غير متاح 230.37 842.78 98.04 209.1 199.49

       طن من قدرات استنفاذ األوزون
 23.85 19.78 23.92 24.83 29.63 23.19 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.06 0.02 0.05 0.04 0.08 0.03 124 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.79 1.93 1.09 1.45 1.73 2.46 ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.18 0.28 0.75 0.66 1.06 0.76 ب142 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 26.88 22.01 25.81 26.98 32.50 26.44 المجموع (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

الوارد في  ب141 - الھيدروكلوروفلوروكربون
 البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا**

 غير متاح 25.34 92.71 10.78 23.00 21.94

 طن متري) 0.003(  225CB-والھيدروكلوروفلوروكربون 2010 عام طن متري) في  225CA  )0.02 -الھيدروكلوروفلوروكربون* تم استيراد كميات صغيرة من 
 ** من تقارير تنفيذ البرنامج القطري

 

استھالك  في المائة من خط أساس 88، الذي يمثل أكثر من 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون استھالكانخفض   .3
لتخزين. ل 2011ذروة الواردات في عام  بعدعلى مدى السنوات الثالث الماضية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خط من في المائة  18 اقل بنسبة ھو بالفعل 2014في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك وإجمالي 
الوارد في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونواردات  وبلغت. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأساس استھالك 

إلى زيادة الطلب  سببھا عزىيي يمكن أن ت، وال2013ذروة غير عادية في عام  البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا

                                                 
  أصال ولكنھا قدمت إلى االجتماع الخامس والسبعين فقط. 2013كان الشريحة الثانية مقررة لعام    1
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لمؤتمر األطراف في إطار اتفاقية األمم المتحدة  عشرينھياكل الستضافة الدورة الالعلى رغوة البولي يوريثان لبناء 
  .2014 / كانون األولبشأن تغير المناخ التي عقدت في ليما في ديسمبر

 
 24,19 بقيمة 2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيرو بالفعل حصص استيراد  أصدرت حكومة  .4

  لبروتوكول مونتريال. امتثاال، من قدرات استنفاذ األوزون طن
 

 تقرير التحقق
 
، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةواردات لالحصص الترخيص ونظام  تنفذالحكومة  أن تحققالأكد تقرير   .5

و  2013 عام استنفاد األوزون في من قدراتطن  25,8 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھوتھالك الكلي وأن االس
بين حكومة  المبرم تفاقاالفي  الواردة ألھداف االستھالك امتثاال، 2014استنفاد األوزون في عام من قرات طن  22

  بيرو واللجنة التنفيذية.
 

  البرنامج القطريتقرير تنفيذ 
 
البرنامج  تقرير تنفيذ في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبيانات استھالك قطاع عن أبلغت حكومة بيرو   .6

  .7المادة  في المذكورةمع البيانات  تتوافق التي 2014 القطري لعام
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى
 
لبيرو في  لد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموا المرحلة األولى من خطةتمت الموافقة على   .7

تأكيد بعد صرف التمويل  ه سيتم)، على أن يكون مفھوما أن2012 /كانون األول(ديسمبرالثامن والستين االجتماع 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستيراد/ تصدير الوطني ال نظام التراخيص والحصص ه يوجدأنعلى الحكومة 

  (ز)). 68/35ثال لبروتوكول مونتريال (المقرر قادر على ضمان االمتال
 
أن نظام التراخيص  على 2013من الحكومة في أغسطس/ آب  تأكيد، تم استالم (ز) 68/35وفقا للمقرر   .8

في تنفيذ األنشطة أيضا حدث تأخير و). اإلزالة من الموافقة على خطة أشھر 10(أي بعد  معمول بهوالحصص 
لم . ومع ذلك، 2015 / أيارمايواليوئنديبي في وثيقة مشروع  وقعت ألن الحكومةالمقررة في إطار الشريحة األولى 

  .األنحتى  ةتعاونمال ةوكالة المنفذوال اليونيباتفاق التنفيذ مع  يتم توقيع
  
  قانونيالطار اإل
  
 2013 عام منذ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةردات وزارة اإلنتاج نظام التراخيص والحصص لواتنفذ   .9

  الحكومية األخرى. والھيئاتبالتنسيق مع إدارة الجمارك 
 

 -الھيدروكلوروفلوروكربونواردات  على حظربفرض الحكومة بيرو  تعھدتخالل تنفيذ المرحلة األولى، و  .10
 ألنھذا الحظر  يفرضلم و(ج)).  68/35(القرار  2015 / كانون الثانييناير 1في موعد ال يتجاوز النقي  ب141

نفذ حتى اآلن. وتقدر تغسل دوائر التبريد لم ل المستخدم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون الفنية إلزالةالمساعدة 
(ج)  68/35تعديل القرار  ت، وطلب2017 / كانون الثانييناير 1 بحلولھذا الحظر  أنه سيتم فرضحكومة بيرو 

  ھذا التاريخ الجديد. لتوضيح
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 قطاع خدمات التبريد
 

لبيرو حالة  اإلزالة األنشطة المقترحة لقطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء للمرحلة األولى من خطةراعت   .11
 نظم وضعاإلزالة النھائية تم إدارة بتمويل من خطة واإلزالة النھائية التي كانت ال تزال قيد التنفيذ. إدارة تنفيذ خطة 

؛ وقدمت المعدات 2013تبدأ عملياتھا في  لكي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إصدار الترخيص والحصص
لتدريب بأحدث لمراكز  39تم تطوير و ،لفنيي خدمة التبريد لوائح ت صياغة مشروعتمو ،الالزمة إلدارة الجمارك

ممارسات التبريد الجيدة  على افني 450ا و مدرب 60تم تدريب و ،لتدريب على ممارسات التبريد الجيدةلدوات األ
  .2ةكمادة تبريد بديل الھيدروكربونواستخدام 

 في إطارشراؤھا  الواجب، لوحظ أن معدات وأدوات التبريد اإلزالة وخالل تنفيذ الشريحة األولى من خطة  .12
ذلك، تم االتفاق على تدريب عدد أقل اإلزالة النھائية لم تسلم إلى مراكز التدريب وفنيي التبريد. ونتيجة لإدارة خطة 

تلقى ثمانية وثالثون من أصحاب المصلحة وشراء المعدات.  القدرة علىالمرحلة األولى من أجل  في إطارمن الفنيين 
المواصفات تمت صياغة مشروع يوم واحد على التكنولوجيات البديلة وأفضل الممارسات، ومدة ل ا تدريبافني 31و

  .2015 / كانون األولديسمبر بحلولمعدات التبريد. وسيتم تسليم المعدات لالفنية 
  
  
 حدة إدارة المشروعو
 

تم ومباشرة إلى المدير العام للشؤون البيئية.  وترجع، وزارة اإلنتاج وحدة إدارة المشروع في إطار إنشاءتم   .13
  ومستشار محلي واحد. ينأحد خبراء التبريد الدولي تعيين

 
 األموال مستوى صرف

 
في المائة) (لم  34(دوالر أمريكي  44,906 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي صرف، 2015 ه/ تموزيولي حتى  .14

دوالر أمريكي  108,000حتى اآلن ( دوالر أمريكي الموافق عليھا 133,000 من القيمة أموال)يصرف اليونيب أي 
دوالر  88,094قدره وسيتم صرف رصيد  .)أمريكي لليونيبدوالر  25,000ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 .2016في عام  أمريكي
  

 خطة تنفيذ الشريحة الثانية
 

  إطار الشريحة الثانية:في األنشطة التالية ستنفذ حكومة بيرو   .15
 

اثنين من معدات لغسل دوائر التبريد وخدمات التبريد، وإنشاء  وإنتاجلتبريد، مدربا ل 40تدريب   (أ)
  دوالر أمريكي)، 80,000) ((برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنظيف بدائلب المعنيينلتميز ا كزمرا

 
  دوالر أمريكي)، 20,000اليونيب) (( جمارك ضابط 45تدريب و  (ب)

 
  دوالر أمريكي). 20,000) ((برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوإعداد التقارير  المشروعاتإدارة و  (ج)

  
  

   

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/36في الوثيقة  24الفقرة    2
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 تعليقات وتوصية األمانة 
 
 تعليقاتال
 

  اإلزالة النھائيةإدارة خطة  المعدات المنصوص عليھا في حالة
 

 في المرحلة األولى من خطة إلى أن يدرج اإلنمائي اضطر برنامج األمم المتحدة أناألمانة مع القلق الحظت   .16
اليونيدو (بتكلفة إجمالية قدرھا اشترتھا معدات على أنھا  أصالغير المتصور شراء معدات التبريد للتدريب  اإلزالة

إلى مراكز التدريب ولم يتم تسليمھا لھذا الغرض  اإلزالة النھائيةإدارة خطة  في إطار) دوالر أمريكي 115,254
تحدة من خالل برنامج األمم الم قدمتبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن حكومة بيرو  على ذلك، ذكرردا والثالثة. 

تسجيل مشروع  بسبب عدمالجمارك لم تفرج عنھا  لكنواليونيدو  اشترتھااإلنمائي وثيقة توضح أن ھذه المعدات 
المعدات في الجمارك، حثت األمانة برنامج األمم ونظرا لحفظ . ولم يقبلھا البلداليونيدو في وكالة بيرو للتعاون الدولي، 

 من أجل تعجيلداخل الحكومة لمعالجة جميع المسائل اإلجرائية  معنيةاللعمل مع الجھات على االمتحدة اإلنمائي 
إلفراج لرسوم جمركية  حالة طلبفي و ،لمعدات واالمتناع عن فرض أي ضرائب أو رسومعن االتخليص الجمركي 

 وفقاأو الحكومة ھذه الرسوم  سوف يدفع المستفيدعن المعدات التي تم شراؤھا بتمويل الصندوق المتعدد األطراف، 
  .26/3قرار لل
  
 
  

  لتنفيذ الشريحة الثانية المنقحة عملالخطة 
 

تنفيذ بين حكومة بيرو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الكبير في توقيع اتفاق التأخير الاألمانة بقلق الحظت   .17
الحظر على واردات لم يفرض ، مع التبعات التالية: اليونيب حتى اآلن مع تفاقاال ه لم يتم توقيعوان

ولم يتم تنفيذ  ،الحكومة حسب ما تعھدت به 2015 / كانون الثانييناير 1في ب النقي 141 -نالھيدروكلوروفلوروكربو
وستقدم فقط؛  2015قدم في عام  2013أصال لعام  المقررةطلب الشريحة الثانية  وأن، المقررة غالبية األنشطة

  .2017في عام  2015صال لعام أ المقررةالشريحة الثالثة (واألخيرة) 
 

وزارة اإلنتاج  إلى أن يعزى ينالتأخير في توقيع االتفاق سبب وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن  .18
 الوكاالت الوطنية المنفذة لخطة فيوالتغيرات الداخلية  ،اإلجراءات القانونية وأجرت تعديالتالھيكلة الداخلية أعادت 
لم يتم  وبما أنهتفاق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. االالمؤسسية وتم توقيع  المسائل. ومع ذلك، تم حل جميع اإلزالة

بين  تمويل صغير الحجماتفاق عقد  إلىحتاج تي ال ت، الةطريقة التنفيذ المباشر فضل اليونيب، اليونيبتوقيع اتفاق مع 
المدفوعات من  سداد األنشطة تحت إشراف حكومة بيرو، معينفذ اليونيب أن بدال من ذلك، يمكن ووالحكومة. اليونيب 

المھام  في ظل هأكد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنوخالل المكتب القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بيرو. 
لمتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم رسمية لكل من برنامج األمم االترتيبات وجود النتاج واإل وزارة الجديدة التي أنشئت في

  .اإلزالة الظروف الحالية مواتية للتنفيذ الفعال والمستدام لخطةتكون ، للبيئة المتحدة
  

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تمديد على ، اقترحت األمانة اإلزالة نظرا للتأخير في تنفيذ أنشطة خطة  .19
، وإعداد خطة عمل منقحة لألموال المتبقية 2015 / كانون األولسمبرإلى ما بعد دي اإلزالة المرحلة األولى من خطة

) لتنظر فيھا اللجنة دوالر أمريكي120,000، والشريحة الثانية (دوالر أمريكي) 88,094( األولى الشريحة في إطار
  التنفيذية.

 
الشريحة الثانية مع األنشطة  اقتراح األمانة، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة عمل منقحة لتنفيذ وعقب  .20

من الشريحة األولى  وكذلكعلى أن الشريحة الثالثة من المرحلة األولى  أيضا. وتم االتفاق 2الموجزة في الجدول رقم 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62 
 
 

7 

جميع النواتج في خطة  تتحققعندما  لتنظر فيھماإلى اللجنة التنفيذية  ھمامييمكن تقد اإلزالة المرحلة الثانية من خطة
  العمل المنقحة.

 
  منقحة للشريحة الثانيةالعمل ال. خطة 2الجدول 

 المخرجات العنصر
التكلفة (دوالر 

 أمريكي)
اإلطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

  (اليونيب)
  شراء معرفين لغازات التبريد المتعددةتم 

  فئات تدريبية 4تم تقديم 
  ضابط جمارك 50تم تدريب 

  سمسار جمارك 40تدريب تم 

45,000 

قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء 
  (اليوئنديبي)

  تم تركيب مجموعتين من معدات مختبرات التنظيف
  تم إنشاء مجموعتين من معدات وأدوات التدريب

  من مراكز التدريب 2تم تجھيز 
  مدربا 20تم بناء قدرات 

  فنيا 100تم تدريب 

148,560 

وتقديم التقارير الرصد والتقييم 
  (اليوئنديبي)

ب النقي 141 - تمت صياغة مشروع فرض الحظر على الھيدروكلوروفلوروكربون
  )2017يناير/ كانون الثاني  1(اإلنفاذ من 

  تم إعداد تقرير مرحلي واحد
  تم عقد اجتماعين استشاريين

  تقرير التحقق المستقل 1تم تقديم 
  تم رصد وإنجاز المشروع

14,534 

 208,094 المجموع

  
في بيرو، أوضح  الغازات حالياالقابلة لالشتعال وتوافر ھذه  غازات التبريدلفنيين على اتدريب بفيما يتعلق و  .21

، القابلة لالشتعال ال يزال منخفضا التبريد ذات غازاتالمعدات ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن اختراق السوق 
قوم ت ،حالياوعن صيانة المعدات القائمة على الھيدروكربون.  المسؤولينتدريب على أصحاب المصلحة ال وسيقتصر

 - أ و الھيدروفلوروكربون410 -التبريد وتكييف الھواء القائمة على مواد التبريد بالھيدروفلوروكربونغالبية معدات 
 خلطاتالبعض للتبريد التجاري. وتستخدم  290 -الھيدروكربون حد أقلوب، أ134 -أ و الھيدروفلوروكربون404

في الوقت غير متصور المواد القابلة لالشتعال بالتحديثي  والتعديلالتحديثي. للتعديل  القائمة على الھيدروفلوروكربون
  الراھن.

 
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتفاق  تعديل

 
، اقترحت اإلزالةمزيد من التأخير في تنفيذ أنشطة التجنب  لكي يتمبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه ذكر   .22

على النحو  2017 شريحة عام بدال من 2016 في عامطلب الشريحة الثالثة لالجتماع األخير أن تحكومة بيرو 
  .2016في عام  3اإلزالة من خطة ةالمرحلة الثاني ه سيتم تقديمأصال، مشيرا إلى أن المتصور

 
 حكومة بيرو لتنفيذ الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة قترحتھااالتغيرات التي  تبينلكي   .23

بين الحكومة واللجنة التنفيذية وتمت إضافة فقرة  المبرم تفاقفي االذات الصلة  والتذييالتفقرات تم تحديث ال، اإلزالة
مبين ال على النحو، الثامن والستينتم التوصل إليه في اجتماع الذي  يحل محل محدثالجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق 

  .الخامس والسبعينلتقرير الختامي لالجتماع باسيتم إلحاق االتفاق المعدل الكامل وھذه الوثيقة. بفي المرفق األول 
 

خط أساس في المائة من  10بإزالة التزمت حكومة بيرو  ،ةاإلزال المرحلة األولى من خطة علىموافقة الب  .24
المرحلة بالمرتبطة اإلزالة إلى أن  وفي اإلشارة. 2015بحلول عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك 

في المائة  14(أي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن طن من قدرات استنفاذ األوزون  3,74بلغت التي األولى 
 2014في عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك و، )للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خط األساس

                                                 
طلب تمويل إعداد المرحلة الثانية من  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30)واليونيب   (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29)قدم اليوئنديبي    3

  خطة اإلزالة إلى االجتماع الخامس والسبعين.
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 على وارداتالذي سيفرض  حظروالخط األساس،  منفي المائة  18 أقل بنسبة كان بالفعل
المواد استھالك  الذي سيخفض 2017 / كانون الثانييناير 1النقي من  ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 يتجاوزمع الحكومة التزام ناقش أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باألمانة  ادتالھيدروكلوروفلوروكربونية أيضا، أف
). 2016في عام  ةفي المائة إضافي 10بالفعل (على سبيل المثال،  الذي التزمت بهفي المائة من خط األساس  10

 أي التزامات إضافية. تحملبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن حكومة بيرو ليست في وضع يمكنھا من  وأعلن
  

  استنتاج
  

السنوات الثالث  على مدى انخفضفي بيرو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األمانة أن استھالك ذكرت   .25
 معمول به نظام لديھابيرو و. 2014خط األساس في عام  أقل منفي المائة  18إلى مستوى  حتى وصلالماضية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك في تخفيضات تحقيق  ھا منمكنيي سذال االستيراد تراخيص وحصصل
وعدم عدد محدود من األنشطة حتى اآلن، لتنفيذ  ونظرابروتوكول مونتريال.  لإلزالة الوارد في الجدول الزمني وفقا
 ن الثاني/ كانويناير 1النقي في ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على واردات ال فرض منلحكومة ا تمكن

 ھانظر فيتل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية من للشرائحخطة عمل منقحة قدمت ، 2015
 وفرضاستكمال األنشطة المخطط لھا بللسماح  2016عمل المرحلة األولى إلى عام الخطة  ستمدداللجنة التنفيذية. 

األمانة  وذكرت. 2017 / كانون الثانييناير 1 بحلولالنقي ب 141 - الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على واردات ال
 اإلزالة الشريحة الثالثة من المرحلة األولى وكذلك الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة ه يمكن تقديمأنأيضا 

المعدات تم اإلفراج الجمركي عن وفقط، منقحة الل عمالجميع النواتج في خطة  تتحققاللجنة التنفيذية عندما  مانظر فيتل
من الوارد تأكيد العلى مراكز التدريب، و وتوزيعھا خطة إدارة اإلزالة النھائية التي اشترتھا اليونيدو خالل تنفيذ

/ كانون يناير 1 فيالنقي ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونواردات  على حظرفرض السيتم  على أنهالحكومة 
  .2017 الثاني

  
 التوصية

 
  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   .26

 
  :مالحظة  (أ)
 

إزالة المواد مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير ال  )1(
  في بيرو. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
األولى والثانية من  الشريحتينمنقحة لتنفيذ األنشطة المتبقية في إطار العمل التقديم خطة و  )2(

  .اإلزالة خطة
 
-الھيدروكلوروفلوروكربونلحظر على واردات ا فرضتمكن من تقلق أن حكومة بيرو لم ب  )3(

ا تعھدت (ج) ولكنھ 68/35وفقا للمقرر  2015 / كانون الثانييناير 1في  النقيب 141
  ؛ 2017يناير  1بحلولذلك فعل ب

 
بين حكومة  المبرم تفاقفي اال ألف -8و  ألف -2 ينييلالتذو 1أمانة الصندوق الفقرة  حدثت  )4(

و  2016حتى عام  اإلزالة تمديد المرحلة األولى من خطة لكي تبينبيرو واللجنة التنفيذية، 
ي تم التوصل ذال يحل محلمحدث الجديدة لإلشارة إلى أن االتفاق ال 16فقرة ال ه أضيفتأن

ھذه ب، على النحو الوارد في المرفق األول والستينالثامن  اللجنة التنفيذية إليه في اجتماع
  الوثيقة.
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 الشريحة لبيرو وخطة تنفيذ اإلزالة الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة  (ب)
دوالر  100,000تتألف من التي  دوالر أمريكي 120,000بقيمة  2016 - 2015 للفترة المنقحة
لبرنامج األمم المتحدة  دوالر أمريكي 9,000بقيمة وكالة الف دعم ، باإلضافة إلى تكاليأمريكي
أن يكون ، على لليونيب دوالر أمريكي 2,600بقيمة زائد تكاليف دعم الوكالة  20,000و ،اإلنمائي
 الموافقة على الشرائح الالحقة من المرحلة األولى أو المرحلة الثانية من خطةتتم  ه لنأنمفھوما 
  :ى أنإللبيرو  اإلزالة

 
جميع النواتج المتفق  إنجاز عن حكومة بيرو من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تبلغ  )1(

في  الف -8 التذييلمبين في ال على النحوعليھا في خطة العمل المنقحة للشريحة الثانية 
  االتفاق.

 
 اإلزالةاليونيدو خالل تنفيذ خطة إدارة  اشترتھاالمعدات التي واإلفراج الجمركي عن   (ب)

 لإلفراجرسوم جمركية  طلبتأنه إذا مع التذكير بوتوزيعھا على مراكز التدريب،  ةالنھائي
  ؛26/3قرار وفقا لل ھذه الرسومأو الحكومة سيدفع المستفيد المعدات،  ھذه عن

 
واردات  على حظرفرض السيتم  على أنه تأكيداتحكومة بيرو قدمت   )3(

  .2017 / كانون الثانييناير 1من  اعتبارا النقيب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
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  المرفق األول
 

متعدد األطراف الواللجنة التنفيذية للصندوق  بيروبين حكومة  المحدثتفاق االفي  الواجب إدراجهالنص 
  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض من أجل 

 
 الرجوع إليھا)كي يسھل ل مكتوبة بالبنط األسود العريضرات ذات الصلة ي(التغي

 
استخدام المواد المستنفدة  بخفضحكومة بيرو ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بين يمثل ھذا االتفاق التفاھم   .1

من قدرات استنفاذ األوزون طن  24,19 قدره("المواد") إلى مستوى مستدام ألف  - 1 التذييلالواردة في المراقبة لألوزون 
 بروتوكول مونتريال. الزمنية الواردة في وفقا للجداول 2016 / كانون الثانييناير 1 بحلول

 
للجنة التنفيذية االذي تم التوصل إليه بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية في اجتماع االتفاق  يحل محل محدثالاالتفاق   .16

  .الثامن والستين
 

  : األھداف، والتمويلألف - 2التذييل 
 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012  التفاصيل الصف
الجدول الزمني للتخفيض المحدد في بروتوكول  1.1

  مواد الفئة األولىمونتريال الوارد في المرفق جيم، 
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

n/a 26.88 26.88 24.19 24.19 n/a 

الحد األقصى إلجمالي االستھالك المسموح به الوارد  2.1
  في المرفق جيم، مواد الفئة األولى
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

n/a 26.88 26.88 24.19 24.19 n/a 

للوكالة المنفذة الرئيسية التمويل الموافق عليه  1.2
  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (دوالر أمريكي)

108,000 0 0 100,000 24,671 232,671 

  تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  (دوالر أمريكي)

9,720 0 0 9,000 2,220 20,940 

للوكالة المنفذة المتعاونة  التمويل الموافق عليه 3.2
  (اليونيب) (دوالر أمريكي)

25,000 0 0 20,000 5,000 50,000 

(دوالر  للوكالة المنفذة المتعاونةتكاليف الدعم  4.2
  أمريكي)

3,250 0 0 2,600 650 6,500 

 282,671 29,671 120,000 0 0 133,000  إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 27,440 2,870 11,600 0 0 12,970  إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 310,111 32,541 131,600 0 0 145,970  إجمالي التكاليف الموافق عليه (دوالر أمريكي) 3.3
 1.95  األوزون)المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ  22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0  المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
 21.90  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
 0  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 - الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  1.2.4
 0  المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 124 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
 0.06  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) المتبقي المؤھل 124 - نالھيدروكلوروفلوروكربوااستھالك  3.2.4
 1.79  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب 141 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 0  سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدةب 141 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 0  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتبقي المؤھل  ب 141 - نالھيدروكلوروفلوروكربوااستھالك  3.3.4
 0  المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب 142 - إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0  المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ب 142 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 1.18  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتبقي المؤھل  ب 142 - نالھيدروكلوروفلوروكربوااستھالك  3.4.4
ب الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتفق على تحقيقه بموجب 141 - الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  1.5.4

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ھذا االتفاق 
0 

في  ب الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتفق على تحقيقه141 - الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  2.5.4
  المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

0 

(طن من قدرات الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتبقي المؤھل  ب 141 - نالھيدروكلوروفلوروكربوااستھالك  3.5.4
  استنفاذ األوزون)

 يتم تحديده
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  الخاصة بقطاع معينترتيبات ال: ألف -8التذييل 
 
 (الصفوف 2016عام التمويل المتفق عليه لاإلفراج عن قبل  استيفاؤھاھذا القسم الشروط المحددة الالزم  يلخص  .1
  ):ألف -2 في التذييل  3.3إلى  1.3ومن   4.2 إلى  1.2من
  

 المخرجات العنصر
اإلطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

 (اليونيب)
  المتعددةشراء معرفين لغازات التبريد تم 

  فئات تدريبية 4تم تقديم 
  ضابط جمارك 50تم تدريب 
 سمسار جمارك 40تم تدريب 

قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء 
 (اليوئنديبي)

  تم تركيب مجموعتين من معدات مختبرات التنظيف
  تم إنشاء مجموعتين من معدات وأدوات التدريب

  من مراكز التدريب 2تم تجھيز 
  مدربا 20تم بناء قدرات 

 فنيا 100تم تدريب 
 1ب النقي (اإلنفاذ من 141 -تمت صياغة مشروع فرض الحظر على الھيدروكلوروفلوروكربون الرصد والتقييم وتقديم التقارير (اليوئنديبي)

  )2017يناير/ كانون الثاني 
  تم إعداد تقرير مرحلي واحد
  تم عقد اجتماعين استشاريين

  قلتقرير التحقق المست 1تم تقديم 
 تم رصد وإنجاز المشروع

  
  
  

___________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


