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  باراغواي: مقترح مشروع
  

  : بشأن مقترح المشروع التاليوتوصياتهاتتكون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق 

  
  اإلزالة

  
الثانية  تانالشريح (خطة إدارة اإلزالة النهائية لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف •

  )الثالثةو
 اليونيب/اليوئنديبي
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ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

باراغواي
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -     برنامج األمم المتحدة للبيئة خطة  ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0.1: CTC 12.3  :CFC

عام: 2008 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

CFC 27.3

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 31.6 31.6 31.6 0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

31.6 31.6 31.6 0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

تكاليف المشروع 160,000. 

تكاليف الدعم 12,000. 

برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

تكاليف المشروع 80,000. 

تكاليف الدعم

140,000. 50,000. 21,000. 

60,000. 30,000. 24,000. 

371,000. 

10,500. 3,750. 1,575. 27,825. 

194,000. 

10,400. 7,800. 3,900. 3,120. 25,220. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 240,000. 

تكاليف الدعم 22,400. 

200,000. 80,000. 45,000. 565,000. 

18,300. 7,650. 4,695. 53,045. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 240,000. 

تكاليف الدعم 22,400. 

0. 0. 0. 240,000. 

0. 0. 0. 22,400. 

تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

280,000. 280,000. 

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

25,950. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

25,950. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي)
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  وصف المشروع

 ، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية،)اليونيب (للبيئة، قدم برنامج األمم المتحدة باراغوايالنيابة عن حكومة ب  -1
الثالثة من خطة إدارة اإلزالة النهائية الثانية و تينطلبا لتمويل الشريح والخمسين للجنة التنفيذية الثامنإلى االجتماع 

 البالغة زائد تكاليف دعم الوآالة دوالر أمريكي 90 000الي تكاليف تبلغ لمواد المجموعة األولى من المرفق ألف بإجم
 دوالرا 14 250 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 190 000 و،لليونيب دوالر أمريكي 11 700

 2007ي  عامخالل  ويشتمل الطلب أيضا على تقرير مرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية.لليوئنديبيأمريكيا 
  .2009 وبرنامج التنفيذ لعام 2008و

  الخلفية
إلزالة  باراغوايلعلى خطة إدارة اإلزالة النهائية   والخمسينالحاديفي اجتماعها وافقت اللجنة التنفيذية   -2

من حيث ة وافقت اللجنة التنفيذيوقد . 2009استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية بصورة آاملة في البلد بحلول عام 
.  دوالرا أمريكيا53 045 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 565 000المبدأ على إجمالي تمويل يبلغ 

زائد تكاليف دعم الوآالة   دوالر أمريكي80 000مبلغ تخصيص وفي االجتماع نفسه، وافقت اللجنة التنفيذية على 
 دوالر 12 000 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة 160 000لليونيب، و دوالر أمريكي 10 400البالغة 

  .خطة إدارة اإلزالة النهائية لتنفيذ الشريحة األولى من ،لليوئنديبيأمريكي 

   من خطة إدارة اإلزالة النهائيةعن تنفيذ الشريحة األولىتقرير مرحلي 

من لواردات لنظام إصدار التراخيص تم تعديل نهائية، على خطة إدارة اإلزالة الاللجنة التنفيذية عقب موافقة   -3
آما تم االنتهاء من .  من موظفي الجمارك50 وتم تدريب ،إلدخال تدابير تصحيحية عليهالمواد المستنفدة لألوزون 

ومن المتوقع تسليمها  أداة من أدوات الخدمة 200حلقة العمل الخاصة بتدريب المدربين لتقنيي الخدمة؛ وتم شراء 
وسيتم االضطالع ببرامج .  قطعة من معدات التدريب في مجال التبريد12؛ وتم شراء 2009تموز /نهاية يوليهب

المشروع إعداد وقد تم االنتهاء من . 2010آذار / ومارس2009تموز / من تقنيي التبريد بين يوليه400تدريب لـ 
. اجتماعات مع موظفي الجمارك على أساس ربع سنوينظم وُت. النهائي من المدونة الوطنية لممارسات التبريد السليمة

إعادة التدوير، /وفيما يتعلق بمخطط االسترداد. وتم االضطالع بعدة أنشطة لرفع الوعي وأنشطة تنفيذ ورصد ومراقبة
   .تقع في أآبر أربع مدن في باراغوايالتي  الخدمة من ورش ورشة عمل 93تم توزيع جميع اآلالت على 

ه، من أصل ـزام بصرفــ أو االلتا أمريكيا دوالر208 090، تم صرف مبلغ 2009 زيرانح/يونيهى وحت  -4
 ة أمريكيات دوالر31 910وسيتم صرف الرصيد البالغ . للشريحة األولى دوالر أمريكي موافق عليه 240 000

   .2009 آب/بحلول أغسطس

  ة ة من خطة إدارة اإلزالة النهائيلثالثاتين الثانية وخطة عمل الشريح

 من خطة إدارة اإلزالة لثالثاالثاني و العمل ي في إطار برنامج التالية بتنفيذ األنشطةباراغوايتلتزم حكومة   -5
ومنع التجارة غير نظام إصدار التراخيص للواردات من المواد الكلوروفلوروآربونية سيتم مواصلة إنفاذ : النهائية

 أداة 400 تقني من تقنيي خدمة التبريد؛ وسيتم شراء 400تدريب المشروعة في المواد المستنفدة لألوزون؛ وسيتم 
خاصة بممارسات الخدمة السليمة بما ال مجموعة من األدوات وقطع الغيار 400خدمة خاصة بغازات التبريد البديلة، و

   .أنشطة رصد وتحققوسيتم االضطالع بإعادة التدوير؛ /في ذلك االسترداد
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  لتعليقاتا
 بموجب باراغواي الذي أبلغت عنه حكومة 2007آان االستهالك من المواد الكلوروفلوروآربونية في عام   -6

طن من  19.3 طن من قدرات استنفاد األوزون يقل بالفعل بمقدار 12.3 من بروتوآول مونتريال والبالغ 7المادة 
وتشير . طن من قدرات استنفاد األوزون 31.6  الكمية المسموح بها لهذا العام والتي تبلغنقدرات استنفاد األوزون ع

 طن من قدرات استنفاد 27.3 وصل إلى 2008التقديرات إلى أن استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية في عام 
 وقد أشار اليونيب إلى أن .األوزون، وهي آمية ال تزال أقل من مستويات االستهالك المسموح بها بموجب االتفاق

ردو وأبلغ مو. ك من المواد الكلوروفلوروآربونية تحقق عن طريق إنفاذ نظام إصدار التراخيصالتخفيضات االسته
في أوائل عام ه تم استالم بعض المواد الكلوروفلوروآربونية وظف مكتب األوزون أنالمواد الكلوروفلوروآربونية م

نتيجة تأخيرات في الشحن، ولذا سجلت وذلك  2007في أواخر عام  هاالمتوقع استالممن آان  من الكميات التي 2008
وبالتالي فهي محتسبة ضمن استهالك باراغواي من المواد . في ذلك العام) أي استهالك(بوصفها واردات 
  . ، وهو في أي حال من األحوال في حدود مستويات االمتثال2008 في عام ةالكلوروفلوروآربوني

آان من المقرر تقديمهما في (طلب اليونيب الموافقة على الشريحتين الثانية والثالثة في االجتماع الحالي وي  -7
 وستسمح .) على التوالي وفقا لالتفاق المبرم بين حكومة باراغواي واللجنة التنفيذية2009 و2008آانون الثاني /يناير
 تنفيذ خطة إدارة اإلزالة منبمواصلة الدفع الذي اآتسبته  على الشريحتين في االجتماع الحالي للحكومة ةالموافق

يقدم طلب تمويل وُس. وهناك بالفعل أحكام إدارية وتشريعات ذات صلة قيد التنفيذ. النهائية، وستسهل تنفيذ األنشطة
واليوئنديبي أن آما أآد اليونيب . ، وفقا لالتفاق2010من خطة إدارة اإلزالة النهائية في ) واألخيرة(الشريحة الرابعة 

 2009 بحلول نهاية عام ةحكومة باراغواي ستستطيع تحقيق اإلزالة الكاملة من المواد الكلوروفلوروآربوني
 على هذا المستوى من االستهالك من خالل األنشطة المقترحة في الشريحتين الثانية والثالثة من خطة إدارة والمحافظة

  .اإلزالة النهائية

المواد أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمويل إعداد خطة إدارة إزالة  األمانةوإذ تالحظ   -8
اليونيب قترح أيضا أن ينظر فإنها ت في اجتماعيها الخامس والخمسين والسابع والخمسين، الهيدروآلوروفلوروآربونية

حكومة باالضطالع ببعض من خطة إدارة اإلزالة النهائية، في إبالغ التين الشريحهاتين اليوئنديبي، خالل تنفيذ و
  . اإلجراءات األولية لتسهيل عملية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  التوصيات
ارتفاع مستوى صرف التمويل الموافق عليه في الشريحة األولى من المشروع، أمانة الصندوق إذ تالحظ   -9

آانون الثاني /روآربونية وهو األول من ينايروضيق الوقت المتاح قبل تاريخ االمتثال الخاص بالمواد الكلوروفلو
 توصي أمانة، واألنشطة المرتبطة بالشريحتين الثانية والثالثة، والتي تشتمل على شراء معدات وأدوات، 2010

  : بما يلياللجنة التنفيذيةبأن تقوم  الصندوق

  فيدارة اإلزالة النهائيةخطة إ من األولىالشريحة لي المتعلق بتنفيذ ط علما بالتقرير المرحيأن تح  )أ(
  ؛ باراغواي

  .2010-2009 السنوي أن توافق على برنامج التنفيذو  )ب(

 من خطة إدارة اإلزالة )2010-2009 (لثةالثاتين الثانية والشريحآما توصي األمانة بموافقة شمولية على   -10
  :لموضح في الجدول أدناه التمويل اى، بما يرتبط بها من تكاليف دعم على مستوباراغوايالنهائية في 
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تمويل المشروع  عنوان المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوآالة المنفذة

تان الشريح( من المرفق ألف ىالمجموعة األوللمواد طة إدارة اإلزالة النهائية خ )أ(
 )الثالثةالثانية و

 اليونيب 11 700 90 000

تان الشريح(المجموعة األولى من المرفق ألف لمواد هائية طة إدارة اإلزالة النخ )ب(
 )الثانية والثالثة

  اليوئنديبي  14 250  190 000

  

------ 
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