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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  بيرو

 مقياس التحكم  االجتماع الذي اعتمد فيه  الوكالة عنوان المشروع) 1(

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى)

األمم المتحدة للبيئة، 
  اليوئنديبي (رئيسية)

  2016% بحلول عام 10  والستونالثامن 

  
  طن من قدرات استنفاذ األوزون   22.21  2016السنة:  (المرفق ج، الفئة األولى) 7) أحدث بيانات المادة 2(

  

  2016السنة:   ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 3(

مكافحة  رغاوى إيروسوالت كيميائي
 الحرائق

عامل  مذيبات تبريد
 تصنيع

استخدام 
 مخبري

إجمالي 
استھالك 
 القطاع

  خدمة تصنيع  

 0.03 0 0 0 0.03 0 0 0 0     123 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0 124 -الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.44 0 0 0 1.44 0 0 0 0 ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الوارد في البوليوالت المخلوطة 

  سابقا المستوردة

0 23.94 0 0  0 0 0 23.94 

 0.39 0 0 0 0.39 0 0 0 0  ب142-نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 20.35 0 0 0 20.35 0 0 0 0  22-نلھيدروكلوروفلوروكربوا

  

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

 26.88  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 26.88  :2010-2009خط األساس للفترة 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 
 23.14  المتبقي: 3.74 الموافق عليه بالفعل:

  

 المجموع 2017  ) خطة األعمال5(

 0.07 0.07  لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ةالمستنفذإزالة المواد   األمم المتحدة للبيئة

 6,000 6,000 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.33 0.33  لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) ةإزالة المواد المستنفذ  اليوئنديبي

 27,000 27,000 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 المجموع  2017 2016 2015 2014 2013 2012 ) بيانات المشروع6(

 ال يوجد 24.2 24.2 24.2 26.9 26.9 ال يوجد حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 

  )األوزون استنفاذ
 ال يوجد 24.2 24.2 24.2 26.9 26.9 ال يوجد

التمويل الموافق 
 عليه 

 (دوالر أمريكي)

 232,671 0 24,671 100,000 0 0 108,000تكاليف المشروع اليوئنديبي

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

األمم المتحدة   
  للبيئة

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

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

عليھا اللجنة  تاألموال التي وافق
 (دوالر أمريكي)التنفيذية 

 253,000 0 0 120,000 0 0 133,000تكاليف المشروع

 24,570 0 0 11,600 0 0 12,970تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب الموافقة 
 عليھا في ھذا االجتماع

 29,671 *29,671 0 0 0 0 0تكاليف المشروع

 2,870 *2,870 0 0 0 0 0تكاليف الدعم

  .2016* كان من المفروض تقديم الشريحة الثالثة واألخيرة في عام 
 الموافقة الشاملة توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

 ليطلبا لتمو نياالجتماع التاسع والسبع یإل رو،يب حكومة نيابة عن ،الرئيسيةالوکالة المنفذة  هبصفت ،اليوئنديبيقدم   -1
بتكلفة إجمالية قدرھا  ة،يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یمن المرحلة األول رةيالثالثة واألخ حةيالشر

دوالر أمريكي  2,220 بقيمةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  24,671دوالر أمريكي، تتألف من  32,541
دوالرا  650 بقيمةر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوال 5,000، و (اليوئنديبي) لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ريوتقر ة،يالثان حةيالشر ذيعن تنف ايمرحل رايتقر الطلب وشمل. 1(األمم المتحدة للبيئة) أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
/ كانون سمبريد یإل يه/ تموزوليللفترة من  حةيالشر ذيوخطة تنف ة،يدروکلوروفلوروکربونيالتحقق بشأن استھالك المواد الھ

  .2017 األول

  ةيدروکلوروفلوروکربونيعن استھالك المواد الھ ريتقر

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ استھالك

في عام  دروکلوروفلوروکربونيطن من قدرات استنفاد األوزون من الھ 22,21عن استھالك  رويأبلغت حکومة ب   -2
مع المبرم في االتفاق المحدد لتلك السنة  هلالستھالك المسموح ب یفي المائة أقل من الحد األقص ةيثمان ادلعي، وھو ما 2016

 .2016 - 2012للفترة  دروکلوروفلوروکربونياستھالك الھ 1الجدول  وضحي. وةيذياللجنة التنف

  )2016 – 2012للفترة  7المادة  اناتي(ب رويفي ب ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ -1 الجدول
 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012  دروکلوروفلوروکربونيالھ

     طن متري
 433.29 369.91 374.91 359.69 434.84 451.50  22 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0 1.29 2.98 0 0 0 *1213 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 2.77 0.27 0.28 1.02 2.14 1.97  124  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 16.25 13.13 17.62 17.53 9.95 13.16  ب141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 18.15 6.03 2.00 4.31 11.57 10.15  ب142  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 470.46 390.63 397.79 382.55 458.5 476.78 طن متري)المجموع (
ب الوارد في 141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 **المستوردة  البوليوالت المخلوطة مسبقا
 غير متاح 217.67 295.58 230.37 842.78 98.04

       طن من قدرات استنفاذ األوزون
 23.85 20.35 20.62 19.78 23.92 24.83  22 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
  0.03 0.06 0 0 0 *1213 -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 0.06 0.01 0.01 0.02 0.05 0.04  124  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 1.79 1.44 1.94 1.93 1.09 1.45  ب141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا
 1.18 0.39 0.19 0.28 0.75 0.66  ب142  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 26.88 22.21 22.82 22.01 25.81 26.98 طن من قدرات استنفاذ األوزون)المجموع (
ب الوارد في 141  -نلھيدروكلوروفلوروكربوا

 **المستوردة  البوليوالت المخلوطة مسبقا
 غير متاح 23.94 32.51 25.34 92.71 10.78

 ضاتيللتخف ةيأو في نقطة البدا دروکلوروفلوروکربونيفي خط أساس الھ يدرجلم  ولذلك ،2015قبل عام  123- دروکلوروفلوروکربونيالھ يستھلك* لم 
 .ةيدروکلوروفلوروکربونياستھالك المواد الھ عنالمجمعة 

  ** تقارير تنفيذ البرامج القطرية.
 

                                                 
  من وزارة اإلنتاج، إدارة قضايا البيئة في بيرو إلى اليوئنديبي. 2017مايو/ أيار  4حسب الخطاب المؤرخ    1
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أدنى من خط أساس استھالك علی مدى السنوات الثالث الماضية، ظل استھالك المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية       -3
ب 141-، زاد استھالك الھيدروکلوروفلوروکربون2013في المائة. وفي عام  17المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية بحوالي 

الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة مسبقا بسبب الطلب الکبير علی رغاوي البوليوريثان لبناء ھياکل الستضافة الدورة 
ؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، التي عقدت في ليما ديسمبر/ كانون األول العشرين لم

2014. 
  

 تقرير التحقق
 
: قامت الحکومة بتحديث إطارھا القانوني لتحسين تنفيذ نظام التراخيص والحصص لواردات هأکد تقرير التحقق أن      -4

كان  2016وروفلوروکربونية؛ وأن إجمالي استھالك المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية لعام وصادرات المواد الھيدروکل
 2017ب لعام 141-طن من قدرات استنفاد األوزون؛ وأنه لم يتم إصدار حصص استيراد للھيدروکلوروفلوروکربون 22,21

يانات االستھالك الوطني الواردة في التقرير )). وخلص تقرير التحقق إلى أن ب3(أ) ( 75/63وفقا اللتزام الحکومة (المقرر 
  في المائة من خط األساس. 10موثوقة، وال تزال بيرو تفي بالتزامھا بخفض االستھالك بنسبة  2016السنوي لعام 

  
أبلغت حکومة بيرو عن بيانات استھالك قطاع المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج       -5
  .7مع البيانات الواردة في المادة  التي تتوافق 2016طري لعام الق
 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية
 
في بيرو. وأوضح  2في التنفيذ الكبيرةالتأخيرات  إزاءفي االجتماع الخامس والسبعين، أعربت اللجنة التنفيذية عن قلقھا        -6

لتنفيذ الشريحة الثانية. وبناء علی ذلك،  معدلةقدم خطة عمل  لذلك، 3التي تسببت في التأخيرات المشاكل ه تم حلاليوئنديبي أن
لن يتم اعتماد أي تمويل إضافي للشرائح الالحقة من المرحلة  أنهعلی تمويل الشريحة الثانية علی أساس  4وافقت اللجنة التنفيذية

لی أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية لبيرو حتی تبلغ حکومة بيرو، من خالل األو
ألف  8-للشريحة الثانية علی النحو المبين في التذييل المعدلةجميع النواتج المتفق عليھا في خطة العمل  عن اكتمالاليوئنديبي، 
ب السائب اعتبارا 141-واردات الھيدروکلوروفلوروکربون ه سيتم حظرة بيرو ضمانات بأنقدمت حکومواالتفاق،  الوارد في

  .2017 / كانون الثانييناير 1من 
 
  .المعدلةأدناه األنشطة المنفذة في إطار الشريحة الثانية وفقا لخطة العمل  2الجدول  يوضح           -7
 

  فق عليھا في االجتماع الخامس والسبعين: التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المت2الجدول 
 حالة التنفيذالنواتجالعنصر

اإلطار السياسي 
والقانوني والمؤسسي 
  (األمم المتحدة للبيئة)

من معرفات غازات التبريد  2تم شراء 
  المتعددة
  دورات تدريبية 4تم تقديم 

  مسؤوال 50تم تدريب 
  سمسار تخليص جمركي 40تم تدريب 

معرفات غازات التبريد المتعددة (من المتوقع تسليمھم في من  3جاري شراء 
  )2017النصف الثاني من عام 

  ضابط جمارك 56تم تدريب 
  2017سمسار تخليص جمركي. وسيتم التدريب في عام  25تمت توعية 

  
قطاع خدمات التبريد 

وتكييف الھواء 
  (اليوئنديبي)

تم تركيب مجموعتان من معدات 
  التنظيف المختبرية 

تم تركيب مجموعتان من معدات 
  وأدوات التدريب 

  تم تجھيز مركزين للتدريب 

مجموعات من معدات وأدوات خدمات التبريد ووزعت على مراكز  4تم شراء 
  التدريب على التبريد

التعامل فنيا على الممارسات الجيدة في مجال التبريد و 465مدربا و 125تم تدريب 
ب، 141- مع غازات التبريد الطبيعية والبدائل الستبدال الھيدروكلوروفلوروكربون

ب بطرق التنظيف بمواد 141- وأساليب استخدام بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
 یاألول حةيالشر ذينفوت 2011الثاني  نيالمعتمدة في نوفمبر/ تشر ةي) من خطة إدارة اإلزالة النھائدةي(والوح یاألول حةيفي االنتھاء من الشر اتريتأخ   2

اتفاقات  عيبتوق تعلقي مايف رةيکب راتيتأخ تلوحظو. 2012/ کانون األول سمبريفي د المعتمدة ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ
. 2015/ کانون الثاني ريناي 1ب النقي بحلول 141-  دروکلوروفلوروکربونيواردات الھ یالحظر عل وفرضوالوکاالت المنفذة،  رويحکومة ب نيب ذيالتنف

  .نيلمدة سنت ةيالثان حةيالشر ميدتق ليتأج یمعظم أنشطة اإلزالة المقررة، مما أدى إل ذيکما کان ھناك نقص في تنف
  
المنفذة لخطة إدارة إزالة  ةيالوکاالت الوطن في ةيلالداخ راتييوالتغ ة،ياإلجراءات القانون وتنقيحلوزارة اإلنتاج،  ةيالداخل کلةيعن إعادة الھ رينتج التأخ   3

 .ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ
  
  (ب). 75/63المقرر    4
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 حالة التنفيذالنواتجالعنصر
  مدربا 20تمت زيادة 
  فنيا 100تم تدريب 

  غير المذيبات

الرصد والتقييم وتقديم 
  التقارير (اليوئنديبي)

مشروع فرض الحظر على واردات 
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

يناير/ كانون  1النقي (ينفذ اعتبارا من 
  )2017الثاني 

  تم إعداد تقرير مرحلي 
  عقد اجتماعان استشاريان 
  قدم تقرير تحقق مستقل

  تم رصد وإنجاز المشروع

، وضع مشروع قرار لعدم تحديد حصة لواردات 2016في عام 
يناير/ كانون الثاني  1تبارا من السائب اعب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وتم إعداد مشروع  2017وأكد تقرير التحقق عدم صدور حصص في عام . 2017
قرار وزاري وجاري توقيعه حاليا لفرض حظر دائم على واردات 

  (السائب)ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  تم إعداد تقرير التحقق 

سات التبريد ومصلحة مؤسعقد اجتماع استشاري عادي مع مراكز التدريب و
  الجمارك وغيرھم

 الھيدروكلوروفلوروكربونتم إكمال وتقديم تقريري تحقق مستقلين عن استھالك 
   2016و 2015في عامي 

  
 مستوى صرف األموال

 
حتى المعتمد دوالر أمريكي  253,000 المبلغدوالر أمريكي من  192,921، تم صرف مبلغ 2017أيار /مايو حتى       -8

) للبيئة ألمم المتحدةلدوالر أمريكي  25,669و (اليوئنديبي) دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  167,252اآلن (
  .2017دوالر أمريكي خالل عام  60,079قدره . وسيتم صرف رصيد 3في الجدول  على النحو المبين

 
   )أمريكيمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية لبيرو (دوالر التقرير المالي للمرحلة األولی من خطة إدارة إزالة ال -3الجدول 

 المجموع الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المصروف المعتمد المصروفالمعتمدالمصروفالمعتمد

 167,252 208,000 59,252 100,000 108,000 108,000 اليوئنديبي
 25,669 45,000 16,203 20,000 9,466 25,000 للبيئة ألمم المتحدةا

 192,921 253,000 75,455 120,000 117,466 133,000المجموع
 76 63 88 معدل الصرف (%)

    
 ةيدروکلوروفلوروکربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيخطة تنف

 
  :2017ستنفذ األنشطة التالية خالل النصف الثاني من عام         - 9
 

 ضابط 25تدريب   دوالر أمريكي): 5,000والقانوني والمؤسسي (األمم المتحدة للبيئة) (اإلطار السياس   ) أ(
االستخدام السليم لرموز  وشروطالتجارة  مشاكلجمركي على  سمسار تخليص 25رك إضافيا و اجم

 النظام المنسق لخلطات غازات التبريد؛
 
شراء ست  ):کييدوالر أمر 20,000( )اليوئنديبيالھواء ( فييوتک ديالدعم الفني لقطاع خدمات التبرو   ) ب(

لوحة التحکم والمکثف) لمرکز الممارسات والمبخر ولتبريد (تشمل الضاغط على ا تدريبوحدات 
اللحام  دات(مثل، معرفات غازات التبريد وعينات غازات التبريد ومعوشراء أدوات مختبرية  دة؛يالج

 یعل نيوالموزع نييلفنا ةيوتوع بيالتبريد؛ وتدر معيةوجواألسطوانات) للتدريب في معاھد التعليم 
من  ةيالخال اتيبالبدائل والتقن ديب لغسل معدات التبر141-دروکلوروفلوروکربونياستخدام الھ استبدال

 المذيبات؛
 

إعداد التقارير  االستمرار في ):أمريكي دوالر 4,671) (اليوئنديبي( وتقديم التقاريرالرصد والتقييم و (ج)
 ،ورصد وإنجاز المرحلة األولىالجھات المعنية مع  االستشاريةالمرحلية واالجتماعات 
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 األمانة  وتوصية قاتيتعل
 تعليقاتال

 

 قانونيال طاراإل
 

وفقا ألھداف  2017لعام  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ راديبالفعل حصص است رويأصدرت حکومة ب      -10
  .السائبب 141-دروکلوروفلوروکربوني. ولم تصدر أي حصة للھبروتوکول مونتلایرفي مراقبة ال
 

  ةيالمعدات المقدمة في إطار خطة إدارة اإلزالة النھائ حالة
 

التي  ديالتبر یعل بيمعدات التدر ه لم يتم تسليمالحظت األمانة بقلق أن ن،يفي االجتماع الخامس والسبع     -11
مراکز  یإل ةي) في إطار خطة إدارة اإلزالة النھائیکيدوالر أمر115,254 قدرھا ةيکلفة إجمالت(ب دويونيھا التاشتر
اللجنة التنفيذية حكومة بيرو والوكاالت المنفذة  حثتعلى ذلك،  بناء. وعنھا الجمارك بسبب عدم إفراج بيالتدر
مراكز التدريب، مشيرة إلى أنه إذا كانت تلك المعدات وتوزيعھا على  عن يالجمركاإلفراج على تيسير  المعنية

لمقرر ل وفقا، ھذه الرسوم المستفيد أو الحكومةسيغطي المعدات،  لإلفراج عنھناك حاجة إلى رسوم جمركية 
 یعل عھايوتوز ةيمعدات إدارة اإلزالة النھائ ه تم اإلفراج عنأنب دويوني، أفادت ال2016آب / . وفي أغسطس26/35

  .ديالتبر یعل بيستخدامھا في التدرجامعة سان ماركوس ال
 
 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 
 الثالثة (المستحق تھمحيشرطلب  ميوتقد ةيالثان حةيالشر ذيفي تنف ريطلبت األمانة توضيحا بشأن سبب التأخ      -12

 اليوئنديبيالسابقة. وأوضح  حةيفي الشر ريأسباب التأخجميع  التغلب علىتم ه أنب العلم)، مع 2016 عام في تقديمھا
جميع األنشطة  ومع ذلك نفذتفي الحكومة؛  لةالموظفين ذوي الص حركةعزى إلى يالتأخيرات األولية سبب أن 

أھدافه المتعلقة بالخفض وأھداف االمتثال والنواتج المتفق عليھا  بتحقيقالمخططة بطريقة مرضية، مما سمح للبلد 
  أعاله.المذكور  2على النحو المبين في الجدول  اليوئنديبيفي إطار تنفيذ 

 
وسماسرة التخليص  ضباط الجماركوفيما يتعلق بعنصر األمم المتحدة للبيئة، الحظت األمانة بقلق أن عدد        -13

التبريد. وأوضحت األمم غازات  جھازي تعريفن أقل من الناتج المتفق عليه، ولم يتم شراء المدربين كا يالجمرك
في البلد؛ وفيما يتعلق  دھمالجمركي المدربين يمثل جميع الذين تم تحدي سماسرة التخليصالمتحدة للبيئة أن عدد 

وقع أن يتم ذلك خالل النصف غازات التبريد، من المت أجھزة تعريف وتسليمالجمارك  المزيد من ضباطبتدريب 
لتوصية ل نظرارك في بيرو وتعزيزه، امن المھم التعجيل بتدريب الجم ه. وترى األمانة أن2017الثاني من عام 

غازات التبريد، في ضوء لالسليم والتصنيف دورة تدريبية بشأن التمييز  بإدراجالواردة في تقرير التحقق المستقل 
  .6محدد في التقارير الجمركيةال الناقصأو  الخاطئالتصنيف 

 
مستدامة  بيلضمان برامج تدر ذھايتنف تمياإلجراءات التي  بشأنمناقشة مع الوکاالت  ضايأجرت األمانة أو      -14
بشأن مکافحة المواد المستنفدة  باتيإعداد کت جاري هأن بييوئنديال وذكرالجمارك.  وضباط ديالتبر ييلفن اذاتي

خالل المرحلة  ةيأنشطة إضاف ذيتنف تميوس ،یالمرحلة األول طاروالحصص في إ صيلألوزون واستخدام نظام التراخ
 للتغلب علىرك االحكومة استكمال تدريب الجم تتوقع. وباإلضافة إلى ذلك، نياالجتماع الثمان یالتي ستقدم إل ةيالثان
لكي  رادعلى تعديل كيغالي (أي توسيع نطاق ضوابط االستي يالتصديق المستقبل لتي ستنشأ منالتحديات الجديدة ا

  ).المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يشمل
  

                                                 
  ).4( 75/63المقرر    5
صف بين تقرير التحقق وجود صعوبات واجھت العمل مع التقارير الجمركية الحالية بسبب التعريفات الخاطئة أو الناقصة في خانات: المادة والو   6

  التجاري ورمز التعريفة.
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 ليھي البد ةيدروفلوروکربونيال تزال المواد الھ ،حاليا رويفي ب لةيالبد ديبتوافر غازات التبر تعلقي مايوف       -15
بدائل المواد ل اكتمال الدراسة االستقصائية(من المتوقع  قاتيفي معظم التطب ةيدروکلوروفلوروکربونيللمواد الھ السائد

 ).2017 لوليالمستنفدة لألوزون بحلول سبتمبر/ أ
  

 استنتاج
 

بنسبة  خط األساسأدني من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بيرو  ظل، 2014منذ عام        -16
استھالك المواد كي تضمن وحصص الواردات ل صيترخل ھانظام ذيئة. وتواصل بيرو تنففي الما 17
 یالحظر علفرض مشروع أن و ،ونتلایربروتوکول مفي  لإلزالةلجدول الزمني ل وفقا ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

  .عليه الموافقة طورفي  النقيب 141- دروکلوروفلوروکربونيواردات الھ
 

 حةيوالشر ةيخطة إدارة اإلزالة النھائ ذيفي تنف استمرت مدة طويلةالتي  المشاكل ه تم حلاألمانة أنالحظت       -17
. وزاد مستوى تنفيذ األنشطة مع شراء معدات ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول

في المقرر  ھايالمتفق عل ذيج التنفنوات عضالرغم من أن ب ی. وعلفنيا 500لمراكز التدريب وتدريب أكثر من 
 حةيالشر یالموافقة عل عدم ، وترى األمانة أنتفوقتقد أنجزت أو  یالعظم ةيإال أن األغلب ا،يقد تحققت جزئ 75/63

 ذلك، ی. وعالوة علاإلزالةتنفيذ أنشطة  ألن ذلك سيبطئ رو،يضارا لب کونيس نيالثالثة في االجتماع التاسع والسبع
في االجتماع الخامس  المعدلوفقا لالتفاق  2017 / كانون األولسمبريھو د یاالنتھاء من المرحلة األول خيإن تار
تنفيذه على مدار العام. وفي ضوء  وجاريتم بالفعل تخصيص الميزانيات ووضع جدول تدريب طموح و. نيوالسبع

  .حةيالشر یذلك، توصي األمانة بالموافقة عل
 
  توصيةال

 

  :لييبما  ةيذيتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنف         -18
 

من خطة إدارة  یمن المرحلة األول ةيالثان حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريعلما بالتقر اإلحاطة  ) أ(
 رو؛يلب ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

  

 یالمشروع إل إنجاز ريتقر ميتقد ئةياألمم المتحدة للبو بييوئنديوال رويمن حکومة ب طلبوت   ) ب(
 .2018الثاني في عام  ةيذيللجنة التنفااجتماع 

 

من  یمن المرحلة األول رةيالثالثة واألخ حةيالشر یبالموافقة الشاملة عل ضايوتوصي أمانة الصندوق أ       -19
 يوليه/ تموز من للفترة حةيالشر ذيتنفالموازية لخطة الو رو،يلب ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

  :دناهفي الجدول أ نةيالمب ليالتمو اتيمستو عند 2017کانون األول / سمبريد إلى
  

 
 عنوان المشروع

تمويل المشروع (دوالر 
 أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(المرحلة  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ  (أ)
   األولى، الشريحة الثالثة واألخيرة)

 اليوئنديبي 2,220 24,671

(المرحلة  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ (ب)
  األولى، الشريحة الثالثة واألخيرة)

 األمم المتحدة للبيئة 650 5,000

  
______________  

 
 

 


