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  لبنان :مقترح مشروع
 

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

  اإلزالة
 
مواد الكربون (رة إزالة مواد المجموعة األولى من المرفق ألف الخطة الوطنية إلدا •

 ) الشريحة الخامسة) (الكلورية الفلورية
اليوئنديبي
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ندف التبغ مذيبات

المجموع

2.091.420, 
156.857, 

2.091.420, 
156.857, 

2.026.420, 
151.982, 

65.000, 
4.875, 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

لبنان

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة  اإلزالة للكلوروفلوروكربون

عام: 2006 ثانيا - آخر معطيات المادة 
7

0 :TCA بروميد المثيل: 44.3 هالونات: 0 0: CTC 224.4  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

72.7 68,5 2, 1,2 1, CFC

0 CTC

0 هالونات
19.5 19,5 بروميد المثيل
0 TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 725,5 362,8 362,8 108,8 108,8 108,8

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

499, 362, 235, 75, 35, 0,

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

تكاليف المشروع 1.061.420, 500.000, 365.000, 100.000, 65.000,

تكاليف الدعم 79.607, 37.500, 27.375, 7.500, 4.875,

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي)
تكاليف المشروع 1.061.420, 500.000, 365.000, 100.000, 65.000,

تكاليف الدعم 79.607, 37.500, 27.375, 7.500, 4.875,
100.000, مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر ,0

أمريكي)
تكاليف المشروع 1.061.420,

تكاليف الدعم 79.607, 0, 64.875, 7.500, 0,
0, 865.000,

65.000,
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 4.875,

موافقة شمولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/35 
 
 

4 

  وصف المشروع
 
قدم اليوئنديبي، بالنيابة عن حكومة لبنان، تقريًرا مرحلًيا حول تنفيذ برنامج العمل الرابع من خطة اإلزالة   .1

ربون لألخذ بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس للكلوروفلوروك) NPP(الوطنية 
 دوالر 65 000بمبلغ تمويل ) 2008(وقد شمل هذا التقديم أيًضا طلب خاص بالشريحة الخامسة  .والخمسين

نوي لعام  وتقرير التحقق من أداء برنامج التنفيذ الس4 875أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي بمقدار 
2007. 

  الخلفية
 
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين على خطة اإلزالة الوطنية للبنان، حيث التزمت   .2

 طن 417الحكومة من خاللها باإلزالة الكاملة للجزء المتبقي من استهالكها من مواد الكربون الكلورية الفلورية 
ODP ت خطة اإلزالة النهائية تحويل مصانع اإليروصوالت والرغاوي وغازات وقد شمل. 2008 قبل نهاية عام

 .التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون إلى تقنيات بديلة باإلضافة إلى أنشطة اإلزالة في قطاع خدمة التبريد
واألربعين للجنة وقد تمت الموافقة على الشرائح الثانية والثالثة من خطة اإلزالة الوطنية في االجتماع الثامن 

 .التنفيذية باإلضافة إلى الموافقة على الشريحة الرابعة في اجتماعها الثالث والخمسين

  تقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الرابع
 
بالنسبة لقطاع التصنيع، شملت األنشطة المؤداة بموجب برنامج العمل الرابع تركيب واعتماد األجهزة   .3

انع الرغاوي ومصانع التبريد التجارية صغيرة الحجم إلى التقنيات غير المعتمدة على مص الخاصة بتحويل جميع
وألسباب متعلقة بالمسائل األمنية، لم يكتمل بعد تركيب واعتماد األجهزة الخاصة بأحد  .الكلوروفلوروكربون

  .مصانع تصنيع اإليروصوالت صغيرة الحجم

 . مركًزا تدريبًيا12 متدرب وتم تأسيس 15رنامًجا تدريًبا يضم في قطاع خدمة التبريد فقد تم استكمال بو  .4
وقد تم توريد . 2008علًما بأنه سوف يتم توفير ورش العمل التدريبية لفنيي التدريب خالل النصف الثاني من عام 

 إعادة التدوير لورش أجهزة التكييف المتحركة/ آلة لالستعادة60وحدات استصالح صغيرة لمراكز التدريب و
)MAC (مستخدم نهائي 50كما سيتم التوقيع على اتفاقيات مع . 2008آب من عام /وسوف تُسلم بحلول أغسطس 

 .2008للتحول إلى غازات التبريد غير المعتمدة على الكلوروفلوروكربون خالل النصف الثاني من عام 

وقد تم صرف  .زالة الوطنيةُعهد إلى وحدة األوزون بالمسؤولية عن إدارة وتنسيق ورصد تنفيذ خطة اإل  .5
 دوالر أمريكي من التمويل اإلجمالي الذي تمت الموافقة عليه حتى األن، أي أن 1 864 721أو االلتزام بمبلغ 

 دوالر أمريكي، وهو ما لن يكون كافًيا لتغطية االلتزامات والتعهدات المالية 161 699الرصيد المتبقي هو 
 . ، إذا لم تتم الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية على الشريحة الخامسة2008المطلوبة خالل النصف األول من عام 

  تقرير التحقق
 
وفقًا لالتفاق المبرم بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية، قدم اليوئنديبي تقرير تحقق مستقل حول أهداف   .6

 من 2007ووفقًا لتقرير التحقق هذا، بلغ استهالك عام  .االستهالك الوطني من المواد المستنفدة لألوزون
 من مواد الكربون ODP طن 75.0، وهو ما كان أقل قليالً من المستوى ODP طن 74.5الكلوروفلوروكربون 

وقد بلغ إجمالي تخفيض الكلوروفلوروكربون الُمحقق في لبنان  .الكلورية الفلورية المسموح به بموجب االتفاق
 . المتفق عليه لهذه السنةODP طن 40، وهو ما يزيد على هدف اإلزالة 2007الل عام  خODP طن 149.9
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 بشكل كامل كما هو 2007علًما بأنه ال يمكن تحقيق المساعدة الفنية واألنشطة المؤسسية المستهدفة خالل عام 
 .2006ُمخطط، وذلك بسبب المسائل األمنية غير المتوقعة التي وقعت في لبنان منذ عام 

  طة العمل المرتبطة بالشريحة الرابعةخ
 
 إضافية من مواد الكربون الكلورية الفلورية من خالل تنفيذ عدًدا ODP طن 35تتعهد الحكومة بإزالة   .7

 مجموعة 60وهي التي تشمل تنفيذ برنامج تدريب الفنيين لتوفير أفضل ممارسات الخدمة، وتوزيع  .من األنشطة
لتدوير، وتوريد أجهزة الكشف عن المواد المستنفذة لألوزون للجمارك، وإعداد من أجهزة االستعادة وإعادة ا

 مستخدم نهائي 50برنامًجا للترخيص للفنيين وتنظيمات وقوانين الممارسة في قطاع التبريد، والمساعدة الفنية لعدد 
 : التالية أيًضاوقد ُأقترح تنفيذ األنشطة ).ODPبمعدل استهالك واحد طن (ومصنع أيروصوالت صغير واحد 

الرصد المستمر ألنشطة خطة اإلزالة الوطنية، وتنفيذ ورش العمل الخاصة بالشركات وكبار الشركاء المؤسسيين 
 .2009والحكوميين، وتنفيذ ورش التوعية العامة وبرنامًجا لنشر الوعي، وإعداد برنامج تنفيذ سنوي لعام 

  تعليقات األمانة وتوصياتها
 

  التعليقـات
 
 المبلغ عنه في تقرير ODP طن 74.5 والبالغ 2007 استهالك الكلوروفلوروكربون الخاص بعام كان  .8

 من مستوى ODP طن 34.3 أقل بالفعل بمقدار 2007التحقق من أداء برنامج التنفيذ السنوي لعام 
 من ODP طن 0.5كما كان أقل بمقدار  . لهذا العامODP طن 108.8الكلوروفلوروكربون المسموح به البالغ 
  . في االتفاق المبرم بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذيةODP طن 75.0مستوى الحد األقصى المسموح به البالغ 

بالنظر إلى المناقشات الجارية بين اليوئنديبي والسلطات المعنية في لبنان فيما يتعلق بالجدول الزمني   .9
ا هو ُمتفق عليه من قبل األطراف في اجتماعهم التاسع كم) HCFC(الُمراجع إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

عشر، أشارت الوكالة إلى أن حكومة لبنان على وعي تام بالجدول الزمني لإلزالة الُمسرعة لمركبات 
كما يعمل اليوئنديبي عن قرب مع الحكومة على إجراءات ُمحددة للتعامل  ).HCFCs(الهيدروكلوروفلوروكربون 

وفي تعديالت برنامج العمل الخاص به الُمقدم إلى االجتماع الخامس  .لوروفلوروكربونمع إزالة مركبات الك
 . للبنان) HPMP(والخمسين، قام اليوئنديبي بإرفاق طلًبا إلعداد خطة إلدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

  التوصيـات

خطة الوطنية إلزالة توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة من ال  .10
 :مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستوى التمويل الُمبين في الجدول التالي) CFC(الكلوروفلوروكربون 

تمويل المشروع عنوان المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

الوكالة المنفذة

الخطة الوطنية إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى من)أ(
الشريحة) (مواد الكربون الكلورية الفلورية(رفق ألف الم

 ) الخامسة

000 65  875 4  اليوئنديبي 

 
---- 
 

 




