
  . صدورهاعدخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بإ تصدر دون  قد ن وثائق ما قبل الدوراتإ
 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/25 

24 February 2009 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافـاللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األط

  بروتوكول مونتريال لتنفيذ 
  خمسـون  و الالسابعاالجتمـــاع 

  2009 نيسان/ ابريل 3- آذار/مارس 30مونتريال، 
  

  

  بوليفيا: مقترح المشروع
 
 

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي
  

  اإلزالة التدريجية
 
  اليوئنديبي/كندا  ) الثانيةةالشريح( زالة التدريجيةاإلالخطة النهائية إلدارة  •



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/25

ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بوليفيا
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

Canada, UNDP ODS phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0.2: CTC 2.4  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

2.4 2.4 CFC

0.2 0.2 CTC

0 Halons

0.1 0.1 Methyl Bromide 

0 Others

0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

11.4 0. 
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 37.9 

CTC 0. 0. 0. 0. 0. 

11.4 11.4 

11.4 0. 
الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 26.7 

CTC 0.2 0.1 0. 0. 0. 

11.4 11.4 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

آندا تكاليف المشروع

يوئنديبي تكاليف المشروع

79,000. 88,000. 167,000. 

تكاليف الدعم 10,270. 11,440. 21,710. 

373,000. 

تكاليف الدعم 11,325. 16,650. 27,975. 

151,000. 222,000. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 540,000. 

تكاليف الدعم 21,595. 28,090. 49,685. 

230,000. 310,000. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 230,000. 

تكاليف الدعم 21,595. 0. 21,595. 

230,000. 0. 

310,000. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 310,000. 

تكاليف الدعم 28,090. 28,090. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

 كندا، باعتبارها الوكالة المنفذة، تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول بالنيابة عن حكومة بوليفيا، قدمت  -1
ضا طلبا ت أيقدمو. لى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذيةإللخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية في بوليفيا 

 تكاليف دعم الوكالة إضافة إلى أمريكي دوالر 88.000لشريحة الثانية لهذه الخطة بتكلفة إجمالية تبلغ لللحصول على تمويل 
 دوالر 16.650 تكاليف دعم الوكالة بمبلغ إضافة إلى دوالر أمريكي 222.000 لكندا، ومبلغ أمريكي دوالر 11.440بمبلغ 

   .أمريكي لليوئنديبي

  موضوعلخلفية ا

 والخمسين على الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية في بوليفيا، حاديالتنفيذية في اجتماعها الوافقت اللجنة   -2
ووافقت اللجنة . 2009في هذا البلد بحلول عام  الكلوروفلوركربون اتستهالك مركبمن أجل اإلزالة النهائية الوذلك 

 تكاليف دعم الوكالة وقدرها إضافة إلى يأمريك دوالر 540.000إجمالي قدره التنفيذية من حيث المبدأ على تمويل 
 تكاليف دعم إضافة إلى دوالر أمريكي 79.000ووافقت اللجنة في االجتماع ذاته على مبلغ .  دوالر أمريكي49.685

 11.325دعم الوكالة بمبلغ  تكاليف إضافة إلى أمريكي دوالر 151.000، ومبلغ كندا دوالر أمريكي ل10.270الوكالة بمبلغ 
  .خطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةاللليوئنديبي، لتنفيذ الشريحة األولى من 

    النهائية إلدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ الشريحة األولى للخطة عن التقرير المرحلي 

 األوزونليل اللوائح المتعلقة باستنفاد  الخطة، قام مستشار وطني بتقييم وتحبعد موافقة اللجنة التنفيذية على هذه  -3
قدت حلقات عمل لجمع المعلومات عن تطبيق اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة ـوُعوالمراقبة ونظام إصدار التراخيص 

متخصصا في التبريد تدريبا، وتم شراء معدات وأدوات الخدمات للبرنامج التحفيزي لتسليمها مع فنيا  306تلقى و. لألوزون
 حلقات العمل بشأن خدمات التبريد وشركات استيراد المواد المستنفدة لألوزون للتفتيش وخضعت. 2009شباط /نهاية فبراير

وبدأت أنشطة .  بشأن التدريبا كتيب300شر ـ موظفا جمركيا تدريبا ون159ُكما تلقى ما مجموعه . في مختلف مدن البلد
ظمت عدة أنشطة إلذكاء الوعي ونشر ـونُ. ألغراض مواد رابع كلوريد الكربونمن أجل اإلزالة التدريجية المساعدة الفنية 

  . فجاهزين للعمل اآلنالمعلومات، أما تنفيذ المشروع ووحدة الرصد

 للشريحة األولى، وصرف مبلغ 230.000لى مبلغ  ع2008كانون األول /في ديسمبرووافقت اللجنة التنفيذية   -4
  .2009يونيه /شهر تموز بحلول  دوالر أمريكي66.218ف مبلغ إضافي قدره صرـوسُي.  دوالر أمريكي163.782

  خطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية للة الثانيةخطة عمل الشريح

في هذه األنشطة هذه الخطة، وتتمثل الثاني لعمل ال بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامج ابوليفيتتعهد حكومة   -5
 واللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون على المستوى تالتشريعاالمستنفدة لألوزون وتطبيق  ضوابط المواد تشديد

تقديم مواد ، وإضافيةمتخصصا بدورات تدريبية فنيا  300المحلي؛ وتزويد على الصعيد  عمليات التفتيش مساندةالمحلي، و
حلقات العمل بشأن التبريد، لتصديق على تنظيم لني  نهائيا؛ وإعداد ونشر معيار وطمستخدما 300ل عن محفزة لما يق

 لألوزون مستنفدة بضوابط المواد الناس وعي الإلذكاءوستنظم أيضا أنشطة . ق عليهايلتصدوا حلقة عمل 100وتفتيش 
قديم ت وأنشطة لألوزون، وكذلك مواصلة رصد المشروع، مستنفدةالمواد الالناشئة عن نبعاثات الوالمبادرات الالزمة لخفض ا

  .والتحققالتقارير 
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  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 من بروتوكول 7المادة في إطار  الذي أبلغت عنه حكومة بوليفيا مركبات الكلوروفلوركربونإن استهالك   -6
عن  طنا من قدرات استنفاد األوزون وهو ما يقل 9.0قدرات استنفاد األوزون بلغ بالفعل  طنا من 2.4مونتريال وقدره 

في عام ر استهالك مركبات الكلوروفلوركربون ّدـقُو. تلك السنةفي  طنا من قدرات استنفاد األوزون المسموح به 11.4
وأوضحت حكومة كندا أن تخفيض استهالك مركبات . وزوناستنفاد األ تطنا من قدرا 2.6بنحو  2008

عناصر هناك و. تهامواد المستنفدة لألوزون ومراقب إلى تطبيق نظام إصدار تراخيص الباألساس مردهالكلوروفلوروكربون 
 قيام، و واستيرادها تشديد الضوابط الوطنية على استخدام مركبات الكلوروفلوروكربونمنها على االستهالك أثرتأخرى 

تعتمد  التيتكاليف غازات التبريد لالمتزايد رتفاع اال ذلك إلىضوابط على التجارة الدولية، أضف بفرض البلدان المصدرة 
متخصصين في  فنيين الالوعي بعمل التزايد مركبات الكلوروفلوروكربون، ووجود أكثر من غازات تبريد بديلة، وعلى 

  .2009في بوليفيا بإلغاء مركبات الكلوروفلوروكربون في عام الشركات المستوردة التزام التبريد و

 طن من 0.16أي  2007في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.2 وبلغ استهالك رابع كلوريد الكربون  -7
فوق الحد المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال ومستوى الحد األقصى المسموح به في مما يقدرات استنفاد األوزون 

 بنحو 2008 في عام رابع كلوريد الكربونمركبات وقُـّدر استهالك . االتفاق المبرم بين حكومة بوليفيا واللجنة التنفيذية
أن الشركة الوحيدة التي استوردت مركبات رابع كلوريد وأوضحت حكومة كندا .  طن من المواد المستنفدة لألوزون0.017

ويتوقع تحقيق . مجموع مواد الهيدروكربونعلى  تحاليل إلجراء استخدمتها ألغراض مختبرية 2008الكربون في عام 
 األمانة أنه، بموجب المقرر الحظتكما . 2009 رابع كلوريد الكربون مع نهاية عام مجموع اإلزالة التدريجية لمركبات

XIX/17 في بروتوكول مونتريال إرجاء الموضوع إلى حين النظر في وضع االمتثال في عام األطراف، قررت الدول 
 ألغراض 5المادة التي تشملها اف  فيما يتعلق بتدابير مراقبة مواد رابع كلوريد الكربون التي تستخدمها الدول األطر2010

  دنىالحد األ التحليلية والمختبرية، التي تحث هذه البلدان على تخفيف حجم استهالك رابع كلوريد الكربون إلى اإلجراءات
 لرابع كلوريد الكربون في االستخدامات التحليلية شاملض الخف الوإجراءات معايير قخالل تطبيفي هذه االستخدامات من 

  . 5المادة األطراف التي ال تشملها تبرية المقررة في الوقت الحالي للدول والمخ

 لتحويل نظم التبريد القائمة على مركبات تحفيزيبرنامج الالقضايا المتعلقة بالالصندوق  أمانة تناقشو  -8
، ات تحديد الهويةوشارن الخدمات التي تتضمن بنود السالمة، والتحقق المقترح لحلقات العمل بشأالكلوروفلوركربون 

وأوضحت حكومة كندا أن األموال ستُصرف لحساب .  لحلقة العمل الواحدةأمريكي دوالر 470معد ب شهادة بتكلفة وإصدار
ولن تتلقى حلقات العمل التي تحظى بالمساعدة األموال .  حلقة عمل100ورها ساعد بدالتصديق، التي ستالمعنية بهيئة ال

 فستحظى متبقيةأما حلقات العمل ال. حد كبير من كونها تحظى بتصديق هيئة رسمية معترف بهامباشرة، لكنها ستستفيد إلى 
العمل إال لحلقات العمل التي تحظى بالتصديق، فيتوقع ب ال يسمح هونظرا ألن. تحمل تكاليف ذلك وتبالتصديق بشكل تدريجيا

      .أال تتلقى المساعدة لطلب الحصول على التصديقحافزا لحلقات العمل ب خطر إغالقها من قبل سلطات البلديات شكلأن ي

لسن اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون، وبناء على طلب بتقديم معلومات إضافية عن النشاط المقترح   -9
زالة وسيصدر عما قريب لتعزيز المعايير القانونية لإلبشأن المواد المستنفدة لألوزون  مرسوم سامي سن األمانة بعلمت

وسيضع هذا المرسوم حدا للتراخيص باستيراد مركبات الكلوروفلوركربون . الكلية لمركبات الكلوروفلوركربون في بوليفيا
  . التكميلية ونشر مجموعة واسعة من الصكوك التنظيميةإصداركما سيجري . 2009آذار /اعتبارا من مارس
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 التدريجية لمركبات اإلزالةكومة بوليفيا ستتمكن من تحقيق  حأن ا من حكومة كندا مفادهت توضيحااألمانةوتلقت   -10
 المقترحة في الشريحة النهائية األنشطة واإلبقاء على مستوى االستهالك من خالل 2009الكلوروفلوروكربون مع نهاية عام 

ويتوقع إجراء  2009 كانون الثاني/وتم بالفعل حظر استيراد مركبات الكلوفلوركربون القشيبة منذ يناير. للخطة المذكورة
  .2009اإلزالة النهائية لمركبات الكلوروفلوروكربون مع نهاية عام 

وإذ تالحظ األمانة أن تمويل إعداد الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها   -11
ئية للخطة المذكورة، أن تنظر حكومة كندا واليوئنديبي في الخامس والخمسين، فقد اقترحت أيضا، خالل تنفيذ الشريحة النها

إسداء المشورة إلى حكومة بوليفيا بشأن اتخاذ إجراءات أولية تيسيرا لإلزالة النهائية للمواد الهيدرو الكلورو فلوروكربونية 
 ال مقترح،هذا الوليفيا إلى لفت انتباه حكومة ب حكومة كندا بأنها، خالل تنفيذ هذه الخطة، ستوأوضحت. في الوقت المناسب

متخصصين وموظفي الجمارك، وإعادة تهيئة الحلول فنيين الل تدريب الثسيما بالنسبة لألنشطة ذات الصلة بالموضوع، م
      .أي أعمال تتصل بالقضايا التنظيميةاالضطالع بوإذكاء الوعي وكذلك البديلة، 

  التوصية

  :ية بما يليتوصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذ  -12

 التدريجية في اإلزالةدارة األخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى للخطة النهائية إل  )أ
  ؛بوليفيا

  . الثانيةة المرتبط بالشريح2010-2009الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي للفترة   )ب  

 الثانية ة المرتبطة بالشريح2010-2009 الفترة خطةموافقة الشمولية على ال بأيضاالصندوق أوصت أمانة و  -13
  :، مع تكاليف الدعم المرتبطة بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناهبوليفيافي النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية للخطة 

  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

  اليونيب  11.440  88.000  )الشريحة الثانية(ة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية الخط  )أ(
  اليوئنديبي  16.650  222.000  )الشريحة الثانية(الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )ب(

_____ 
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