
EP  دةحتممم الألا  
Distr. 

LIMITED 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/25 

18 June 2002 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 ألمم المتحدةا

 للبيئة

 

 
 

 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
 لتنفيذ بروتوآول مونتريال 

 السابع والثالثون االجتماع 
 2002يوليو /  تموز19 -17مونتريال، 

 
 

 
 ل برنامج األمم المتحدة مامج عنربتعديالت 

  2002عام ل ينمائإلا
 
 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/25 

2 

 صيات أمانة الصندوقوتوت اقتعلي
 
 دوالر أمريكي   1 560 308مـج األمـم المتحـدة اإلنمائي الموافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ               انرلـب ب طي .1

 . دوالر أمريكي202 841 ةالغبة الوآالة ال زائدا تكاليف مساند2002له لعام رنامج عمآتعديل على ب

 1 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الجدول           2002ة المقترحة في تعديالت برنامج عمل عام           طشند األ رت .2
 :أدناه

  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي2002ديالت على برنامج عمل عام عتلا: 1دول جلا

 
 وصى بهمبلغ المال

بالدوالرات 
 يةاألمريك

طلوب لممبلغ اال
بالدوالرات 
 األمريكية

 بلدال وعلمشرا/اطنشال

نان أط  
معامل 
استنفاد 
 األوزون

 ات التعزيز المؤسسيوع مشر-ال أو

 نانلب 3المرحلة : ع التعزيز المؤسسيروديد مشتج 12.8 155,090 155,090
 انكي السر 4المرحلة : ع التعزيز المؤسسيشروديد متج 11.1 134,056 134,056
 روجوايأو 5ة المرحل: ع التعزيز المؤسسيشروديد متج 0 150,800 150,800
 زويالفن 6المرحلة : ع التعزيز المؤسسيشروديد متج 23.6 285,480 285,480
فرعي لمشروعات الدعم المؤسسيالمجموع ال 725,426 725,426

 تبريد غازات الةراطط إدخ –نيا ثا  
غازات التبريدارة إدة طخاستكمال  12,500 12,500 ادتش   

غازات التبريدارة إدة طخاستكمال  17,500 17,500 سلفادورال   

غازات التبريدارة إدة طخاستكمال  10,000 10,000 جابونال   

ائية إلدارة اإلزالة التدريجيةنهخطة الال 70,000 [1] مايكاجا   

رة غازات التبريدداخطة إفيذ تن 228,727 [2] رغيزستانقي   

غازات التبريدارة إدة طخاستكمال  10,000 10,000 نيجرال   

عي لخطط إدارة غازات التبريدالفرع مومجال 50,000 50,000  

نان معامل استنفاد األوزونأط   روميد الميثيلب –لثا ثا  
يثيل ب لإلزالة النهائية الستخدام بروميد المريامج تدبر 186,155 155,090

 QPSباستثناء استخدام 
اناغ  
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  بنك الهالون–بعا را  

 إنشاء بنك هالون: ةيلتدريجازالة لإلعي اطنامج قرب 300,000 300,000
  ووسط أفريقياربيمي لغلإق

فريقياأ: المنطقة   

لميثيل وبنك الهالون ابروميدالفرعي لمجموع ال 486,155 401,550  

لفرعي االمجموع  1,560,308 1,176,976  

 تكاليف مساندة الوآالة  202,841 153,007

:المجموع  1,763,149 1,329,983  

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/42لوثيقة  اظرت فين] 1[

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/46لوثيقة ا يظرت فن] 2[

 

 التعزيز المؤسسيمشروعات 
 

 ) دوالر أمريكي155 090(  3 المرحلة  : لبنان )أ( 

 ) دوالر أمريكي134 056(   4 المرحلة :اكسرى الن )ب( 

 ) دوالر أمريكي150 800(  5 المرحلة :أورجواي )ج( 

 ) دوالر أمريكي285 480(  6 المرحلة  :فنزويال )د( 

 

 روعاتوصف المش

 

 . مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان الواردة أعاله في المرفق األول بهذه الوثيقةيرد وصف .3

 

 دوقمانة الصنتوصيات أ

 

انة الصندوق بموافقة شاملة على المشروعات الواردة أعاله على أساس مستوى التمويل الوارد في              توصى أم  .4
 .ومات المعنية في المرفق الثاني بهذه الوثيقةحكالى يقات إضافية إلقديم تعلوقد ترغب اللجنة التنفيذية في ت. 1الجدول 

 

 رة غازات التبريدخطط إدا ثانيا
 

 ) دوالر أمريكي12 500(  خطة إدارة التبريداستكمال  :تشاد )أ( 
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 ) دوالر أمريكي17 500(  خطة إدارة التبريداستكمال :ورالسلفاد )ب( 

 ) دوالر أمريكي10 000(  خطة إدارة التبريداستكمال  :الجابون )ج( 

 ) دوالر أمريكي10 000(  خطة إدارة التبريداستكمال  :رلنيجا )د( 

 

 روعاتوصف المش

 

 ات، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى االجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذية طلب             31/48مقرر  طبقا لل  .5
ب آل طلب    اح ص ،33/13قا للمقرر    بطو. رجيالستكمال خطط إدارة غازات التبريد لتشاد والسلفادور والجابون والن            

ي المشروعات الفرعية الموافق عليها في خطة إدارة               تقرير مرحلي عن حالة العمل الذي يجرى االضطالع به ف                  
 . هذه البلداننغازات التبريد في آل م

 

 ألمانةتوصيات ا

 

/31 ت األمانة طلبات إعداد المشروعات الستكمال خطط إدارة غازات التبريد على ضؤ المقررا      استعرضت .6
ن المشروعات الفرعية الموافق عليها في        حكومة السلفادور تقريرا مرحليا شامال ع       متقدو. 33/13 و 32/10 و 48

والجابون والنيجر   د   والحظت األمانة أن التقارير المرحلية التي قدمتها حكومات تشا                 . خطة إدارة التبريد األصلية      
ي مجال التبريد والعاملين في     فين  يأي، عدد التقن  (توى على بيانات أساسية فقط عن حالة تنفيذ المشروعات الفرعية             تح

وقدم، بناء على ذلك،    ). زعتوالذين تم تدريبهم؛ بعض القواعد التي تمت صياغتها ومعدات االستعادة التي               الجمارك  
 في آل من تشاد          غازات التبريد  مائي تقارير شاملة وموثقة جيدا عن تنفيذ خطة إدارة                     نبرنامج األمم المتحدة اإل       

 .روالجابون والنيج

 

 أمانة الصندوق تايصوت

 

السلفادور وندوق بالموافقة الشاملة على استكمال خطط إدارة غازات التبريد لكل من تشاد                مانة الص أ ىصوت .7
 .1والنيجر على مستوى التمويل الوارد في الجدول 

 

  الميثيلديمورب اثلثا
 

  QPSمات ادختسا اءثند الميثيل، باستيمورب مرامج تدريب لإلزالة النهائية الستخداب: اناغ (أ)

 ).دوالر أمريكي 186 155(

 

 شروعملا فصو

 

 طن من معامل استنفاد األوزون من بروميد الميثيل المستخدم لتبخير             6.3أن يزيل المشروع تدريجيا       نيعتي .8
 على   عورشملاسيجرى تنفيذ      و  .ن خالل التدريب وبيان بدائل الستخدام بروميد الميثيل                 م  التربة في إنتاج الشمام       

تجميد استهالك بروميد الميثيل وخفضه، والبدء في التدريب وترآيب               األولي، هي وضع سياسة ل        لةرحلما: مرحلتين
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.  البدائل في المزارع المتبقية     يبكييف البدائل على األوضاع المحلية؛ المرحلة الثانية، التدريب وترآ           تالبدائل وبيان و  
 .وستنقل البدائل من بلد إلى آخر وتكيف مع األوضاع المحلية

 

 دوالر  90 000(الموظفـون  :  دوالر أمريكي، مع التفاصيل التاليـة     186 155 وع مبلغ المشروع هو   مجم نإ .9
؛ )دوالر أمريكي  84 000(؛ برامج تدريب ونقل التكنولوجيا للمزارعيـن ووضع السياسة          )أمريكي لمدة ثالث سنوات   

 ). دوالر أمريكي1 105(والطوارئ )  دوالر أمريكي11 050(ن يالب امواد ألغراض

 

. ذا المشروع ه لثم ةى تنفيذ المشروع المنظمات الزراعية الوطنية التي لديها معرفة تقنية في إدار            عل موقيسو .10
العمل بالتعاون مع وحدة األوزون التابعة لوآالة حماية البيئة، سيضع أصحاب الشأن خطة عمل وطنية                        ل  ال خ ومن

 .2005ل عام لوبح)  وما قبل الشحنباستثناء استخدامات الحجر الصحي(لإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل 

 

  أمانة الصندوقتاقيلعت

 

آان خط األساس     (وميد الميثيل في غانا          برم   خدلم يست   ،1998-1995 ةرتفاألمانة أنه خالل ال        تظحال .11
يد الميثيل الواردة في المبادئ التوجيهية المنقحة                موطبقا لمعايير أهلية مشروعات برو          ). لبروميد الميثيل صفرا     

، يمكن لغانا أن تتلقى        )لتي وافقت اللجنة التنفيذية عليها في اجتماعها الثاني والثالثين              ا (وعات بروميد الميثيل   لمشر
 . فقط لوضع تدابير لعدم تشجيع الواردات من بروميد الميثيل لضمان االمتثال لبروتوآول مونتريالةاعدسم

 

 لم تتلقى غانا مساعدة من           وم األمانة أنه حتى الي        ا الصدد، أخطر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي            ذه يفو .12
اصيل التي تستخدم بروميد الميثيل مهمة         محالر  وتعتب.  الميثيل ديمورببالصندوق المتعدد األطراف لألنشطة المتعلقة         

دية هذه،  ونظرا لاللتزامات االقتصا   . دات من العمالت األجنبية    ااقتصاديا للبلد نظرا ألنها تدعم العمالة الريفية واإلير          
وستتطلب . يةلفعابمن المعتقد اإلبقاء على االستخدام، ما لم يزداد، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين لمقاومة اآلفات                      
في القطاعين العام    اإلزالة التدريجية الستهالك بروميد الميثيل جهودا ووقتا وتعاونا فيما بين أصحاب الشأن الوطنيين،             

علومات عن بدائل لبروميد الميثيل صالحة، فقد أعربت عن          م ة غانا على وعي بوجود    وبالرغم من أن حكوم   . والخاص
 .سب دون بيان االستخدامنألا يهلين المحليين بأن بدائل بروميد الميثيل ستعم الصعب جدًا إقناع الممنالقلق بأن 

 

 دملحكومة من وضع تدابير بع      ي أيضا إلى أن المساعدة التقنية ستمكن ا          ئبرنامج األمم المتحدة اإلنما     راشأو .13
 اعتماد إطار سياسة    عمأصحاب الشأن لد    في الرأي فيما بين    قافتاو تشجيع مزيد من واردات بروميد الميثيل وبناء فهم        

وفي هذا الصدد، ستشترك المجموعات الزراعية المحلية في جميع                    . لإلزالة التدريجية الستهالك بروميد الميثيل         
وستشارك نفس المجموعات   . ثيل األآثر مالءمة الستخدامها   ميقييم وإقرار بدائل بروميد ال    مراحل المشروع الختبار وت   

 .يبرراء التجارب في المزارع وبرنامج التدإجفي 

 

ين يوظفون  ذيتعلق بتكاليف المشروع، أشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أن العاملين التقنيين ال                  اميفو .14
لتدريب في البرنامج    ا بناوج بما في ذلك تناول          ن،تجارب التقنية في الميدا     لا ذيفنم وت سيكونون مسؤولين عن تنظي     

واتفق برنامج األمم     . ى أصحاب الشأن ذوي العالقة         إلل   صوووضع برنامج وتنظيم دورات التدريب وضمان الو             
ع السياسة وبرنامج     دوالر أمريكي ووض    15 000 التقنيين إلى     نالمتحدة اإلنمائي أيضا على خفض تكاليف الموظفي         

 . دوالر أمريكي101 550لك يصبح مجموع المبلغ المطلوب هو بذو. دوالر أمريكي 35 000التدريب إلى 

 

 مانة الصندوقأ ةيصوت
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 .1ق بموافقة شاملة على المشروع الوارد أعاله بمستوى التمويل الوارد في الجدول دوصنالمانة أ ىصوت .15

 

 لهالون ابنك :اعبار
 

 ن في غربي ولاهلإنشاء بنك إقليمي ل: البرنامج القطاعي لإلزالة التدريجية: أفريقيا: ةقطنملا )أ( 
 ) دوالر أمريكي300 000(ووسط أفريقيا   

 

 شروعملا فصو

 

إنشاء بنك هالون إقليمي من أجل بينين وبورآينا فاصو والكاميرون والكونغو                              ب  وعشرهذا الم   موقيس .16
 .ية وغينياوجمهورية الكونغو الديمقراط

 

لون وطنية وتوفير معدات         هااألنشطة تحت هذا المشروع تكاليف صياغة استراتيجيات بنك ال                       لمشتو .17
 االستعادة وإعادة التدوير وتحديد فرص        فيوظلملالستعادة وإعادة التدوير والتخزين ورقابة النوعية وبرنامج تدريب            

 .والترويج التجارة الدولية ووضع قواعد للهالون وقاعدة بيانات

 

فر االجتماعات المنتظمة لموظفي     تووس. يع البلدان هم أعضاء نشطين في الشبكة األفريقية اإلقليمية             جمن  إ .18
. لونات ومعلومات تتعلق باستخدام البدائل      هالل) ةتبادل المعرف (ادل إقليمي    تباألوزون في هذه المنطقة أنشطة تنسيق ل         
ولدى البلدان الستة مجموع     . ة جديدا في وقت إنشاء بنك الهالون         جنات المنت وسيقوم آل بلد بحظر استيراد آل الهالو         

ل في جمهورية الكونغو     يص طن من معامل استنفاد األوزون، حيث            243.2 الهالون مقداره     كخط أساس من استهال    
 ن ط 61.2و  وآان آخر استهالك مبلغ عنه ه       .  طن من معامل استنفاد األوزون من هذا المقدار           218قراطية إلى   ملديا

وتقدر . الكونغو الديمقراطية  ة    طن من معامل استنفاد األوزون في جمهوري              48من معامل استنفاد األوزون، منها           
 . طن من معامل استنفاد األوزون600 و300القدرة المرآبة ما بين 

 

 ت أمانة الصندوققاليتع

 

ستخالص السنوي المتوقع   الالمنخفض ل األمانة معلومات حول مدى استدامة المشروع نظرا للمستوى          ت  لبط .19
المتحدة اإلنمائي إلى أنه تم تقديم المشورة إلى البلدان على                  م  وأشار برنامج األم   . لهذا المستوى من القدرة المرآبة       
لهيئات العامة المساهمة في بنك الهالون في المدى الطويل وذلك لدعم الجهود               ا لى ع أساس الخبرة في الماضي، ينبغي    

 لشرقي وجنوبي   ميوسوف يرتبط المشروع ارتباطا وثيقا ببنك الهالون اإلقلي         .  المشروع مستداما  حلكي يصب المبذولة  
 .أفريقيا الذي تنفذه ألمانيا

 

 .المتوسط من القدرة المرآبةى تومس للبلدان ذات ال18/22ل الطلب للمقرر تثيمو .20

 

 أمانة الصندوقة صيتو
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 .1ى المشروع الوارد أعاله بمستوى التمويل الوارد في الجدول للشاملة عأمانة الصندوق بالموافقة اى وصت .21
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 ولألمرفق اال

 
 روعات التعزيز المؤسسيمشترحات مق

 
 د التعزيز المؤسسيديتج: نانلب
 

 لمشروع والملف القطري اجزمو 

 ة المنفذةالوآال األمم المتحدة اإلنمائيمجنابر

179,000
119,300

 وافق عليه األصلي الملغمبال
 )بالدوالر األمريكي (1996مايو / أيار: ة األولىحلمرال

)مريكياألبالدوالر  (2000 ويولي/ تموز: المرحلة الثانية   

155,090  )بالدوالر األمريكي( المطلوب للتجديد لغمبال

1996مايو / أيار  الموافقة على البرنامج القطريخ ريتا

62.1 أطنان من معامل استنفاد ) (1997(وزون المبلغ عنها في البرنامج القطري ك المواد المستنفدة لألالتهاس
 )األوزون

774.05*  ) أطنان من معامل استنفاد األوزون) (2001(تهالك للمواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه اسر آخ

725.5  )CFCsأطنان من معامل استنفاد األوزون من ) (1997-1995(ساس أل اخط

8,300,217  )بالدوالر األمريكي( الموافق عليه لغمبال

5,056,604  )بالدوالر األمريكي) (2001ديسمبر / حتى آانون األول( المنصرف لغمبال

997.1  )أطنان من معامل استنفاد األوزون( المستنفدة لألوزون الواجب إزالتها تدريجيا ادموال

511.8  )أطنان من معامل استنفاد األوزون) (2001 برسمدي/  األولحتى آانون ( المستنفدة لألوزون المزالة ادموال

 . طن من معامل استنفاد األوزون من بروميد الميثيل212.4تهالك اسم ت* 

 
 :فقة على األنشطة التالية ومولتها اللجنة التنفيذيةوامت المت -1

 دوالر أمريكي
برنامج قطري دادعإ  98,875 )أ(   

مشروع دادعإ  336,070 )ب(   

بيردت  102,168 )ج(   

)د(  تقنيةةدعاسم  528,589  

مشروع تدليلي  370,866 )ـه(   

ةيرات استثماعورشم  6,526,570 )و(   

:عومجملا  7,963,138   
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 ر المرحليريتقال

 

ة بنك  استكمال البرنامج القطري؛ وضع خطة إلدار      : اإلنجازات الرئيسية الواردة في التقرير المرحلي      ل  شمت .2
المشروعات الفرعية في خطة إدارة التبريد؛ االنتهاء من المراسيم الوزارية فيما يتعلق بنظام ترخيص                    فيذنالهالون؛ ت 
. التصدير؛ تنفيذ أنشطة الوعي الجماهيري مثل توزيع الكتيبات اإلعالمية وإلقاء المحاضرات في المدارس                 /االستيراد

، يعتبر  ةعلى أساس الخبرة المكتسب   و. العلى تعديالت آوبنهاجن ومونتري   ، تم التصديق    2001يوليو  / وفي شهر تموز  
لبنان أنه من المهم وضع تشريع حكومي للجمهور والصناعة لتمكين أصحاب الشأن من العمل أو تنظيم أنشطة بيئية                         

لوجيات خالية من   مثل االستثمار المباشر في تحقيق عملية اإلزالة التدريجية خالل تحول المرافق الصناعية إلى تكنو                  
 .وزونأللالمواد المستنفدة 

 

 يةزون هي مساعدة وزارة البيئة على اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون وتلب              وهداف مكتب األ  أإن   .3
االلتزامات بمقتضى بروتوآول مونتريال واعتماد سياسات وقواعد ومشروعات رصد وأنشطة محددة في البرنامج                      

وينسق تنفيذ  . ائيمنامج األمم المتحدة اإلن     ر وب ةاإلشراف على وحدة األوزون آل من وزارة البيئ             ويقوم ب  . القطري
وتسعى وحدة األوزون بانتظام للحصول على        . وزارةالأنشطة وحدة األوزون مع جهة االتصال الوطنية التي تعينها               

 .ير الحكومية والقطاع الخاص واألآاديميينمشورة لجنة التوجيه التقنية التي تمثلها السلطات الحكومية والمنظمات غ

 

 عملل اخطة

 

نشر المعلومات عن التكنولوجيات الجديدة وبدائل المواد المستنفدة                      : فترة القادمة   ل خطة العمل ل         لتشم .4
لألوزون؛ رصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون مثل مشروعات                           

فدة لألوزون ونظم تسجيل      نع لمعلومات المواد المست     س مو تردات والتبريد التجاري والهالونات؛ إنشاء بنك بيانا          المب
مة وفرضها من أجل الرصد الفعال والرقابة على المواد                اعمستعملي المواد المستنفدة لألوزون؛ وضع تشريعات د           

 لية؛ن واستيرادها؛ االتصال بين الحكومة والوآاالت الدو        المستنفدة لألوزون؛ تحليل استهالك المواد المستنفدة لألوزو        
ي  ف  اطر المواد المستنفدة لألوزون من خالل حلقات تدارس وبرامج تدريب للعاملين                         ختثقيف أصحاب الشأن بم       

الجمارك والسلطات الحكومية األخرى؛ التصديق على تعديل بيجينج؛ إبالغ البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف                    
 . األوزوناتوأمان

 
 تجديد التعزيز المؤسسي: اكنالي سر

 

 لمشروع والملف القطرياز موج 

 ة المنفذةالوآال األمم المتحدة اإلنمائيمجنابر

154, 680

103,120

103,120

  األصلي الموافق عليهلغمبال

 )بالدوالر األمريكي (1994مارس / آذار: ة األولىحلمرال

 )بالدوالر األمريكي (1997نوفمبر  / تشرن الثاني: ة الثانيةلحرملا

)بالدوالر األمريكي (1999نوفمبر / تشرين الثاني:لة الثالثة رحلما

134,056  )بالدوالر األمريكي( المطلوب للتجديد غبلالم
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1994مارس / آذار  الموافقة على البرنامج القطريخ ريتا

231.4 أطنان من معامل استنفاد ) (1991( البرنامج القطري  المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها فيكالهتسا
 )األوزون

207.73  ) من معامل استنفاد األوزون نانطأ) (2001(تهالك للمواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه اسر آخ

400.4  )CFCsن  مأطنان من معامل استنفاد األوزون) (1997-1995(ساس أل اخط

2,805,624  )بالدوالر األمريكي( الموافق عليه لغمبال

1,694,437  )بالدوالر األمريكي) (2001ديسمبر / حتى آانون األول( المنصرف لغمبال

65.5  )معامل استنفاد األوزونمن  أطنان( المستنفدة لألوزون الواجب إزالتها تدريجيا ادموال

56  ) من معامل استنفاد األوزونناطنأ() 2001ديسمبر / حتى آانون األول( المستنفدة لألوزون المزالة ادموال

 
 :فقة على األنشطة التالية ومولتها اللجنة التنفيذيةوامت المت .5

 دوالر أمريكي                

برنامج قطري دادعإ  39,550 )أ(   

عمشرو دادعإ  98,996 )ب(   

بيردت  345,780 )ج(   

)د(  تقنيةةدعاسم  696,513  

مشروع تدليلي  350,526 )هـ(   

ت استثماريةاعورشم  866,419 )و(   

:عومجملا  2,397,784   

 
 ير المرحليرلتقا

 

 يل ف  يرصد مشروع القضاء على بروميد الميث          :  اإلنجازات الرئيسية الواردة في التقرير المرحلي            لتشم .6
ولي بشأن بدائل بروميد       مجال زراعة الشاي بهدف إيجاد بدائل لمكافحة الدودة الخيطية في الشاي وعقد مؤتمر د                          

الميثيل لمشاتل الشاي؛ مواصلة تنفيذ خطة إدارة التبريد من خالل إعداد آتيب لموظفي الجمارك وتدريب المدربين                          
ت الوعي الجماهيري بما في       الوإعادة التدوير؛ مواصلة حم     ادة  لى الممارسات الجيدة في عمليات االستع        عوالتقنيين  

لي والعسكريين وبرامج إعالمية واالحتفال بيوم األوزون؛ توقيع تسليم بروتوآول رصد           ذلك العاملين في المجتمع المح    
 ضفالسالمة في استخدام الهيدروآربونات؛ خ         مشروع التحول عن األيروسول؛ تعيين لجنة تقنية لصياغة معايير                 

ويتوقع التصديق  . لألوزونئة من خالل تنفيذ نظام ترخيص استيراد المواد المستنفدة            ما في ال  57ة  ببنس CFCاستيراد  
وعلى أساس الخبرة المكتسبة، تعتبر سرى النكا أنه من المهم إنشاء                . 2002يونيو  / على تعديل بيجينج في حزيران      
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تخدمة في اختبارات     سالم CTCئل محددة حاليا لـ          ا بد  دتحدد السياسات وتنفذها والحظت عدم وجو           للجنة تنسيق     
 .صناعة الفحم النباتي المنشط

 

ويشارك منسق  . أصبحت وحدة بروتوآول مونتريال في سرى النكا جزء من قسم البيئة في الوزارة                        قدل .7
ستشارية في  الة ا نذلك اجتماعات الموظفين واجتماعات اللج     وحدة األوزون في جميع اجتماعات الوزارة تقريبا بما في        

 والتقارير األخرى من خالل مدير التخطيط         وتمر المقترحات . نسق مسؤول مباشرة أمام وآيل الوزارة       لموا. البرلمان
 .في الوزارة

 

 لعملاطة خ

 

إلنتاج وحدات    رصد مشروع التحول عن األيروسول وإعداد مقترح              :  خطة العمل للفترة القادمة         لتشم .8
اعدة اد قواعد عن الممارسات الجيدة للتبريد للتقنيين؛ تنفيذ الخطة االستراتيجية بمس                 دوإع استعادة منخفضة التكاليف   

ومن المخطط أيضا مشروعات للوعي الجماهيري والرقابة على الواردات وتدريب التقنيين على                         . حكومة اليابان  
برنامج للحوافز لقطاعات   فير   خطة إدارة التبريد من خالل تدريب إضافي وتو         ذعمليات االستعادة وإعادة التدوير وتنفي    

 اتويتوقع اإلبالغ عن البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمان      . تعملين النهائيين للتبريد التجاري والصناعي    مسال
 .األوزون

 

 جديد التعزيز المؤسسيت: يواوجرأو

 

 لمشروع والملف القطري اجزمو 

 ة المنفذةالوآال األمم المتحدة اإلنمائيمجنابر

173,800

116,000

116,000

116,000

  األصلي الموافق عليهلغمبال

 )بالدوالر األمريكي (1993يوليو / تموز: ة األولىحلمرال

 )بالدوالر األمريكي (1996أآتوبر  / تشرين األول: ة الثانيةلحرملا

 )بالدوالر األمريكي (1998يوليو / تموز: لة الثالثة رحلما

)بالدوالر األمريكي (2000يوليو / تموز: لة الرابعةرحلما

150,800  )مريكيبالدوالر األ( المطلوب للتجديد لغمبال

1993يونيو / حزيران  الموافقة على البرنامج القطريخ ريتا

314.1 أطنان من معامل استنفاد ) (1997(ون المبلغ عنها في البرنامج القطري وزأل لك المواد المستنفدةالتهاس
 )األوزون

140.94*  ) نفاد األوزونأطنان من معامل است) (2001(تهالك للمواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه اسر آخ

199.1  )CFCsأطنان من معامل استنفاد األوزون من ) (1997-1995(ساس أل اخط

4,601,736  )بالدوالر األمريكي( الموافق عليه لغمبال
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3,304,506  )بالدوالر األمريكي) (2001ديسمبر / حتى آانون األول( المنصرف لغمبال

193.3  )أطنان من معامل استنفاد األوزون(تها تدريجيا  المستنفدة لألوزون الواجب إزالادموال

155.3  )أطنان من معامل استنفاد األوزون) (2001ديسمبر / حتى آانون األول( المستنفدة لألوزون المزالة ادموال

 . طن من معامل استهالك األوزون من بروميد الميثيل38.06تهالك اسم ت* 

 
 :لتها اللجنة التنفيذيةقة على األنشطة التالية وموافت الموتم .9

 دوالر أمريكي                

امج قطرينبراد دعإ  28,752 )أ(   

مشروع دادعإ  365,209 )ب(   

بيردت  144,470 )ج(   

نيةتق دةاعسم  526,210 )د(   

مشروع تدليلي  338,096 )ـه(   

ت استثماريةاعورشم  2,576,595 )و(   

:عومجملا  3,979,332   

 
 ير المرحليرلتقا

 

تنفيذ األنشطة في خطة إدارة التبريد مثل تدريب             : يلمرحلاإلنجازات الرئيسية الواردة في التقرير ا         شملت .10
تقنيي التبريد وموظفي الجمارك وإقامة رابطة أروجواي لتكييف الهواء والتبريد والموافقة على استكمال خطة إدارة                      

مشروعات التدليلية بشأن بدائل       ال من خالل االنتهاء من           2002الميثيل في عام       التبريد؛ العمل نحو تجميد بروميد           
ميثيل وإعداد تنفيذ مشروع بروميد الميثيل وإنشاء نظام لتسجيل ورصد استخدام بروميد الميثيل، البدء في                       د ال برومي

وتحقيق تقدم فيها؛ وضع وتنفيذ     عات المقننة؛ الموافقة على تشريعات      رإعداد استراتيجية مؤقتة ألجهزة االستنشاق بالج     
وتم توقيع اتفاقات عديدة     . فاظ على أنشطة الوعي الجماهيري      حلاألصحاب الشأن في قطاعات محددة؛        ة  برامج تثقيفي 

لميثيل الرغاوى وبروميد     اثل   مبين أورجواي وصناعات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة في المشروعات                        
 نفيذ باعتباره أآثر البلدان نجاحا في ت          اينامج األمم المتحدة للبيئة جائزة ألورجو        ، منح بر   2000وفي عام    . والتبريد

وفي نفس العام، منحت أورجواي جائزة حماية األوزون االستراتوسفيري من وآالة حماية البيئة             . بروتوآول مونتريال 
 الموافقة على مرسوم تقييد إنتاج         أنه من المهم    وايجلمكتسبة، تعتبر أور   اوعلى أساس الخبرة     . في الواليات المتحدة   

ترخيص الستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون عمال بتعديل         ظام   ن ءنشاإتنفدة لألوزون واستيرادها و   مسالمواد ال 
 .مونتريال

 

 أن المسائل البيئية الدولية التابع        شم اللجنة الحكومية التقنية لألوزون التقارير إلى القسم االستشاري  ب                    تقد .11
الوحدة (توفر للمنسق التقني وي. ةوزارة اإلسكان وتخطيط األرض والبيئ   ف  لإلدارة الوطنية للبيئة التي تعمل تحت إشرا      
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إن القسم االستشاري      . الوصول المباشر إلى اإلدارة الوطنية للبيئة الذي يتصل مباشرة بالوزير                  ) الوطنية لألوزون  
صورة منتظمة، يضع األهداف      ب يذية من لجنة التنسيق التقنية، التي تجتمع         ائل البيئية الدولية وأقسامه التنف      سبشأن الم 
 .دراسات ودرجة إنجاز األنشطة المخططةلاوالسنوية 

 

 العملخطة 

 

االنتهاء من الموافقة على استراتيجية أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة            : ل خطة العمل للفترة القادمة     تشم .12
وعات التبريد ورصد المشروعات      شرفي هذا القطاع؛ مواصلة التدريب الجاري في م             لتقديم المشروعات فيما بعد        

ي القطاعات المختلفة مثل الهالون وبروميد الميثيل والتبريد، مثل برنامج الحوافز لقطاع المستعملين النهائيين                دة ف العدي
ص الواردات والصادرات     خي وتر  CFCلتشريع مراسيم في ميدان           للتبريد التجاري والصناعي؛ مواصلة الجهود         

ع وتنفيذ برامج تثقيفية ألصحاب الشأن في قطاعات        ؛ وض ة االستنشاق بالجرعات المقننة   أجهز راوبروميد الميثيل وأخي  
في مجال   ا تحتفظ باألنشطة السنوية للوعي الجماهيري مثل الترويج لتوظيف التقنيين من ذوى التدريب                  بينممحددة؛  

CFC  الغ البيانات إلى الصندوق المتعدد         إبة االستنشاق بالجرعات المقننة؛         أجهزلكي   جتماع مع روابط مسته       واال
 .2003ومن المتوقع التصديق على تعديل بيجينج في عام . اف وأمانات األوزونرطاأل

 

 التعزيز المؤسسييد تجد: زويالفن

 

 لمشروع والملف القطري اجزمو 

 ة المنفذةالوآال األمم المتحدة اإلنمائيمجنابر

329,192

54,900

219,600

219,600

219,600

  األصلي الموافق عليهلغمبال

 )بالدوالر األمريكي (1993س مار/ آذار :لىوألة احلمرال

 )بالدوالر األمريكي (1995يوليو  / تموز:ة الثانيةلحرملا

 )بالدوالر األمريكي (1996بر وأآت/ تشرين األول :لة الثالثة رحلما

 )بالدوالر األمريكي (1998يوليو / زتمو:لة الرابعةرحلما

)بالدوالر األمريكي (2000يوليو / تموز: لة الخامسةرحلما

285,480  )بالدوالر األمريكي(د ديتج المطلوب لللغمبال
1995يوليو / تموز  مج القطريبرنا الىلعالموافقة خ ريتا

3,194.1 أطنان من معامل استنفاد ) (1997(ري طالق مجك المواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنها في البرناالتهاس
 )األوزون

2,299.74  ) أطنان من معامل استنفاد األوزون) (2001(تهالك للمواد المستنفدة لألوزون المبلغ عنه اسر آخ
3,321.6  )CFCsان من معامل استنفاد األوزون من أطن ()1997-1995(ساس أل اخط
22,265,507  )لدوالر األمريكيبا( الموافق عليه لغمبال
18,433,466  )بالدوالر األمريكي) (2001ديسمبر / حتى آانون األول( المنصرف لغمبال
1,222.1  )أطنان من معامل استنفاد األوزون( المستنفدة لألوزون الواجب إزالتها تدريجيا ادموال
739.5  )أطنان من معامل استنفاد األوزون ()2001ديسمبر / حتى آانون األول(المزالة  زون ألول ة المستنفدادموال
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 :ية ومولتها اللجنة التنفيذيةاللت اقة على األنشطةافت الموتم .13
 ريكيأمدوالر               

)أ(  برنامج قطريادعد إ 188,504  
)ب(  مشروعادعد إ 1,175,952  

يبدر ت 245,773 )ج(   
نية تقدةساع م 2,686,385 )د(   

ي مشروع تدليل 284,142 )ـه(   
ات استثماريةوعشر م 16,444,245 )و(   
:وعجملم ا 21,025,001   

 
 رير المرحليالتق
 

االنتهاء من إعداد خطة إدارة التبريد؛ االنتهاء من           : ل اإلنجازات الرئيسية الواردة في التقرير المرحلي        تشم .14
ات وغازات التبريد؛ تجهيز ورش التبريد بآالت استعادة            ثمارية؛ االستعادة واستخالص الهالون     تساأربعة مشروعات    

قيح تعديل على مرسوم بشأن      تنأآثر؛ السعي للموافقة على الخطة االستراتيجية لإلزالة التدريجية في قطاع الرغاوى؛               
 أبريل/وتم التصديق على تعديل مونتريال في نيسان          . الترخيص للتمكن من القيام بتدريب إضافي لموظفي الجمارك            

هم وضع برنامج تدريب لموظفي الجمارك للقضاء           موعلى أساس الخبرة المكتسبة، تعتبر فنزويال أن من ال             . 2002
 .على الواردات غير المشروعة

 
15. FONDOIN ويتبع .  جزء من وزارة اإلنتاج والتجارة ويشرف عليه نائب وزير الصناعة مباشرة                        وه

FONDOIN لقة بخطط العمل وتنفيذ الميزانية وقواعد التشغيل األخرى التي                     دارية والتشغيلية المتع     إلا قواعدلا
ذي يتألف من ممثلين عن          الوهناك اجتماعات منتظمة لمجلس اإلدارة             . وضعتها حكومة فنزويال لجميع وحداتها         

. مال وبرامج مشترآة فيما بين الوزارات         أعالوزارات المختلفة ومنظمات القطاع الخاص لمناقشة األنشطة وتنظيم               
 .جرد االنتهاء من صفحة الويبمى جميع أعضاء مجلس اإلدارة بلإ FONDOINوستتاح المعلومات عن 

 
  العملةطخ
 

تنفيذ خطة استراتيجية لقطاع الرغاوى من خالل وضع مشروعات جديدة             : مل خطة العمل للفترة القادمة     شت .16
 خالل المراجعة الحسابية وإعداد اتفاق؛        نم CFC القضاء على إنتاج       هاجواالنتهاء من المشروعات الحالية؛ العمل ت       

ريد؛ مواصلة  تبإعداد مشروعات وتنفيذها للمستعملين النهائيين في مجال المبردات ومشروع نهائي لإلنتاج في قطاع ال             
 موظفي   بيرزيادة عدد الورش المجهزة لالستعادة؛ الموافقة على المرسوم المنقح وفرضه بشأن الترخيص وتد                              

 .الغ عن البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزونالجمارك؛ اإلب
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 انيلثمرفق اال
 

قدمة إلى لم اؤسسيلماتعزيز التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات الراء اآل
 ينثاالجتماع السابع والثال

 
 اننبل

 
عزيز المؤسسي للبنان وتالحظ مع التقدير أن          مة في مشروع الت    دقمتعرضت اللجنة التنفيذية المعلومات ال      سا .1

 1993 طن من معامل استنفاد األوزون في عام             923 نم CFCالمشروعات المنفذة قد تمكنت من خفض استهالك            
وتالحظ اللجنة التنفيذية أيضا أن لبنان قد انتهي من مشروع          . 2000 طن من معامل استنفاد األوزون في عام         540إلى  

ستهالك بروميد   وميد الميثيل تبعه صياغة مشروعات استثمارية وتنفيذها لإلزالة التدريجية ال                    تدليلي في قطاع بر      
وحلقات عمل تدريبية؛ زيادة الوعي الجماهيري       ج  الميثيل؛ مواصلة تنفيذ مشروعات في قطاع األيروسول؛ تنفيذ برام          

لمبلغ عنها مسألة مشجعة، وتعرب اللجنة       إن هذه األنشطة وغيرها ا     . ونشر المعلومات عن القضايا المتعلقة باألوزون      
بية التزامات بروتوآول     تلوخالل العامين القادمين، ينوى لبنان الترآيز على                  .التنفيذية عن تقديرها لجهود لبنان         

 في المائة وآذلك الواردة في        50 بخفض مواد المرفق ألف بنسبة          2005تريال لتحقيق األهداف الموضوعة لعام        ونم
 . التدريجية لبروميد الميثيلبرنامج اإلزالة

 
  النكايرس
 
قدمة في مشروع التعزيز المؤسسي لسري النكا وتالحظ مع                    معرضت اللجنة التنفيذية المعلومات ال         تسا .2

هو أقل من هدف    )  طن من معامل استنفاد األوزون      180.1 (2001مبلغ عنه لعام     لا CFCك  التقدير حقيقة أن استهال    
 (CTCومع ذلك، تشعر اللجنة التنفيذية بالقلق من ارتفاع استهالك            . 2005محدد لعام   لا  في المائة  50الخفض بنسبة   

اللجنة التنفيذية أنه في عام     ظ  وتالح. يستخدم معظمه في إنتاج الكربون المنشط     )  من معامل استنفاد األوزون    نط 22.3
ولكن تأمل أن تنظر حكومة سري       ،ةرا لقواعد األهلي  ظن CTC لم تتمكن من الموافقة على مقترح للقضاء على           1998

وفي تقريرها، أبلغت سري النكا عن عدد من    . بير تشريعية ا هذا القطاع من خالل تد     يف CTCالنكا في حظر استخدام     
 في المائة لمستوى خط األساس؛ عملية           50ثر من نسبة      آأ CFCبما في ذلك خفض        ا  المبادرات التي اضطلعت به     

آول مونتريال؛ إنشاء نظام ترخيص الستيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ تنفيذ                  وتوالتصديق على تعديل بيجينج لبر       
إن هذه األنشطة وأخرى المبلغ عنها مشجعة، وتعرب         . الوعي الجماهيري وبرامج تدريب تقنيي خدمة التبريد        حمالت

النكا تنفيذ أنشطة ومبادرات    وخالل العامين القادمين، ستواصل سري       . اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود سري النكا       
 .لمزيد من خفض المواد الخاضعة للرقابة والترآيز على تلبية التزامات بروتوآول مونتريال
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 جوايروأ
 
مقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي ألورجواي وتالحظ مع التقدير          العرضت اللجنة التنفيذية المعلومات     تسا .3

ي تقريرها،  فو . CFC هو أقل من خط أساس امتثال         2001لعام   هنغ ع مبللا CFCحقيقة أن استهالك أورجواي من         
ء االنتها ؛ CFCالمبادرات المهمة التي اضطلعت بها بما في ذلك تجاوز هدفها لتجميد                أبلغت أورجواي عن عدد من     

إلزالة  مشروعات عديدة؛ إنشاء رابطة أورجواي لتكييف الهواء والتبريد؛ االنتهاء من مشروع تدليلي ل                          منبنجاح   
ستنة واألزهار  بوميد الميثيل والبدء في تنفيذ مشروع استثماري لإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل في ال                 رالتدريجية لب 

قانونين ومرسوم لتقييد إنتاج واستيراد         المقطوعة؛ وضع نظام لتسجيل ورصد بروميد الميثيل؛ الموافقة على إطار                 
ر حظلألوزون؛ تنفيذ نظام ترخيص الواردات من المواد المستنفدة لألوزون؛           المعدات التي تحتوى على مواد مستنفدة        
التنفيذ بنجاح لمنهج تشاوري وتعاوني        ؛ CFC المصنوعة أو التي تتطلب         عإنتاج واستيراد وتصدير المعدات والسل      

ظمات الخاصة؛    خالل اتفاقات مع الهيئات الحكومية والمؤسسات األآاديمية والمن                  نم CFCلإلزالة التدريجية لـ        
 بإن هذه األنشطة وغيرها المبلغ عنها مسألة مشجعة، وتعر             .  الجماهيري وزيادة الوعي     مالمواصلة االهتمام باإلع   

ي الترآيز على تلبية التزامات       واوخالل العامين القادمين، ينوى أورج      . اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود أورجواي       
تنفيذية عن تقديرها لجهود أورجواي في محاولة مواجهة تحديات هدف الخفض            بروتوآول مونتريال، وتعرب اللجنة ال    

 .2005 في المائة في عام 50بنسبة 
 
 ويالزنف
 
أن استهالك  ة  عرضت اللجنة التنفيذية طلب مشروع التعزيز المؤسسي لفنزويال وتالحظ مع التقدير حقيق              تسا .4

زويال عن  نف ي تقريرها، أبلغت  فو . CFC أساس امتثال      هو أقل من خط     2001مبلغ عنه لعام     لا CFCفنزويال من      
عدد من المبادرات المهمة التي اضطلعت بها بما في ذلك االنتهاء من الخطط االستراتيجية لقطاعي اإلنتاج                                             

 4دراجهما في الخطة الوطنية لإلزالة التامة؛ االنتهاء من                    إل  والمستعملين النهائيين في إطار خطة إدارة التبريد،             
 طن من    300 هذا القطاع بأآثر من         يف CFCقطاع الرغاوى، وبالتالي خفض استهالك           يفعات استثمارية    مشرو

 طن من معامل استهالك األوزون           400قدار   مب CFCفض مجموع استهالك       خمعامل استنفاد األوزون؛ وأيضا ان        
رها المبلغ عنها مسألة       إن هذه األنشطة وغي      .  طن من معامل استهالك األوزون          800قدار   بموانخفضت الواردات     

وخالل العامين القادمين، تنوى فنزويال تنفيذ خطة              .  اللجنة التنفيذية عن تقديرها لجهود فنزويال             بمشجعة، وتعر  
تعملين سإعداد مشروع للم     ؛ CFCطاع الرغاوى؛ واالنتهاء من اتفاق الغلق المبكر لمصنع إنتاج                      لقاستراتيجية   

ي لقطاع إنتاج معدات التبريد؛ تعزيز حمالت االستعادة وإعادة التدوير لغازات                   ومشروع نهائ ) المبردات(النهائيين  
 .الصادرات من المواد المستنفدة لألوزون/التبريد وحمالت الوعي؛ تنقيح نظام ترخيص الواردات

 
---- 


