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ندف التبغ

المجموع

943,152. 
70,737. 
50,000. 
6,500. 

993,152. 
77,237. 

738,152. 
58,112. 

255,000. 
19,125. 

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 13,800. 5,325.
184,000. 71,000.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم 22,012. 19,800. 16,300. 0. 0.

253,000. 210,000. 0. 0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 275,152.

تكاليف الدعم 22,012. 19,800. 16,300. 13,800. 5,325.
253,000. 210,000. 184,000. 71,000.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 275,152.
تكاليف الدعم 3,250. 1,950. 1,300.

13,800. 5,325.

UNEP               تكاليف المشروع
25,000. 15,000. 10,000.

تكاليف الدعم 18,762. 17,850. 15,000.

0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
UNDP               تكاليف المشروع

250,152. 238,000. 200,000. 184,000. 71,000.

57.6 57.6

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

168.4 132. 66. 37.2 18.6

2007 2008 2009
حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 384.2 192.1 192.1 57.6

- معطيات المشروع: رابعا 2004 2005 2006

TCA

Methyl Bromide

0

7.4 7.4

Halons

CTC

0

CFC

0

28.4

الخدمات الصناعة

28.4

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

28.4  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

بنما
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  صف المشروعو

على االجتماع السادس والخمسين عرض اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرائدة، نيابة عن حكومة بنما،   -1
ق ألف المرفللجنة التنفيذية طلبا للشريحتين الرابعة والخامسة من الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية لمواد 

.  دوالرا أمريكيا19.125 إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 255.000  قدرهبمبلغ إجمالي) المجموعة األولى(
، 2008ويرفق بهذا الطلب تقرير سنوي عن التنفيذ لعام .  آخر شريحة في إطار االتفاق هيوالشريحة الخامسة

 إلى جانب التحقق من 2007 سنوي عن التنفيذ لعام تقريركما ُعـرض . 2007التنفيذ لعام عن وبيانات مفصلة 
.  في إطار تقرير مقدم إلى االجتماع الثالث والخمسين، الذي تم سحبه في وقت الحق2006عام لاالستهالك 

أهداف امتثالها الستهالك مركبات تحقيق وترمي الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية إلى مساعدة حكومة بنما على 
، 2009يناير / المبكرة لهذه المركبات في هذا البلد بحلول كانون الثانياإلزالة، وتحقيق كربونالكلورو فلورو 

  .  ستهالك مواد رابع كلوريد الكربون وكلورو فورم الميثيلواإلبقاء على اإلزالة التدريجية ال

  خلفية

ة التدريجية في كانون على الخطة الوطنية لإلزالوافق االجتماع الرابع واألربعون للجنة التنفيذية   -2
 دوالرا أمريكيا، إضافة إلى تكاليف دعم 993.152وبلغ مجموع األموال من حيث المبدأ . 2004ديسمبر /األول

وتتشكل هذه الخطة من مجموعة من اإلجراءات بشأن السياسات وأنشطة . أمريكي دوالر 77.237الوكالة بمبلغ 
التي سبق أن تسلمت جميع األموال المخصصة وتنفيذها، يونيب على تساعد الالتوعية العامة والمساعدة الفنية، و

 دوالرا 738.152وبلغ إلى يومنا هذا مجموع األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية . في إطار الشرائح السابقة
  . كتكاليف للدعمأمريكيا دوالرا 58.112 إضافة إلى مبلغ أمريكيا

 عددا من األنشطة، من ةالتنفيذيقدم إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة ووصف التقرير عن التنفيذ الم  -3
قبيل أنشطة التوعية العامة وتعديل اللوائح التنظيمية لزيادة عدد المؤسسات التي توفر التدريب على الممارسات 

لصيد، والتوزيع ب امن قوار قاربا 62وقدم هذا التقرير أيضا معلومات عن إعادة تجهيز . التبريدمجال الجيد في 
دريب الفنيين المتخصصين في كذلك التأخر في تالجزئي للمعدات الموجهة للفنيين المتخصصين في مجال التبريد و

  .التبريد نظرا لعدم كفاية قدرات مؤسسة التدريب المختارةمجال 

تعلق بالتنفيذ لم  خلصت إلى أن هناك عدة أهداف هامة ت، استعراض أمانة الصندوق للتقرير المقدمعقبو  -4
 الجيدة في مجال للممارساتفعلى سبيل المثال، لم ُيشرع في تدريب الجمارك بعد، أما األنشطة المدعمة . تتحقق

 في المائة 20 سوى 2007، فلم تحقق بحلول عام 2006بداية في عام الفي رر إتمامها كان من المقتي التبريد، ال
قرر إتمامها في كان من المة المدعمة إلعادة تجهيز قوارب الصيد، التي وبالمثل، فإن األنشط. من الهدف المتوخى

بطء تقدم عملية تنفيذ أدى و.  في المائة من الهدف المتوخى50 إلى نسبة 2006عام نهاية ب، لم تحقق 2006عام 
ساس اقتراح سحب طلب الشريحة الثالثة، على أ إلى الخطة السنوية وقت انعقاد االجتماع الثالث والخمسين للجنة

  .ا كبيراحرز التنفيذ تقدمأن ي بعد  يقضي بتقديمهمن أمانة الصندوق

  التحقق من االستهالك

إدارة بيانات المقارنة بين بيانات وحدة األوزون الوطنية وب 2006جرى التحقق من االستهالك في عام   -5
 عنها أبلغتمجموعة األولى التي  للمرفق ألفالبيانات المتعلقة بمواد التأكد أن ومع أنه . الجمارك الوطنية

لى أن البيانات المبلغ عنها موثوقة بشكل معقول، وأنه إالتحقق قد خلص  طن متري، ف1.08الوكالتان تختلف بنحو 
 طنا من قدرات استنفاد 45.68 مع استهالك 2006عام في الستهالك لبنما بمقتضيات امتثالها أن تفي ينبغي 

  ).ن الحد األقصى المسموح به من االستهالك في إطار االتفاق في المائة م69.2(األوزون 

وحدة األوزون الوطنية من المقارنة بين البيانات المقدمة ب 2007جرى التحقق من االستهالك في عام    -6
 طنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنها 28.42إدارة الجمارك الوطنية، وخلص إلى أن استهالك تلك من و

.  في المائة من الحد األقصى المسموح به في إطار االتفاق76 كان دقيقا؛ وهو ما يمثل 2007د لعام من البل
بنما، باتخاذ عدد من التدابير التي تتبعها  واإلجراءات التقرير عن التحقق لدى استعراضه السياسات ويوصي
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أن المشاكل أيضا السابق، يالحظ ، وعلى غرار التقرير الكلورو فلورو كربونلتعزيز ضوابط استيراد مركبات 
  . 2007 الوطنية أدت إلى الحد من األداء خالل عام األوزون والتشغيلية الداخلية التي تعاني منها وحدة اإلدارية

  2007إنجازات عام 

خالل هذه الفترة على مكونات المساعدة الفنية في إطار الخطة الوطنية لإلزالة الرئيسي انصب التركيز   -7
 بما في ذلك ةالتجاريلألغراض المنزلية و واألنشطة المتعلقة بالتبريد ،ية، وتتمثل في تحويل قوارب الصيدالتدريج

مركز للتنسيق وأنشئ . التدريب والدعم المتصل بالمعدات، ومراقبة االتجار غير المشروع ومنعه، ورصد الخطة
 داخل الهيئة الوطنية للجمارك، ونُـظّمت دورتان في الكلورو فلورو كربونلمنع االتجار غير المشروع بمركبات 

قائمة وفي قطاع التبريد، أعيد تجهيز قوارب الصيد لتعتمد على مواد بديلة غير . هذا الصدد لمسؤولي الجمارك
 أداة للممارسات الجيدة في مجال التبريد وزعت على الفنيين 50 هناك ، والكلورو فلورو كربونمركبات على 

  .إدارة الخطةفعالية وأنشئ نظام رصد لضمان . في التبريدالمتخصصين 

ويفيد التقرير المقدم أن المشاكل الداخلية التي تعاني منها وزارة الصحة أثرت في التنفيذ خالل هذه   -8
وتفيد أيضا أن تغيير موقع وحدة مشروع وحدة إدارة المشاريع إلى وحدة األوزون الوطنية ساهم في . الفترة

  .2008وى األداء بشكل كبير في عام تحسين مست

  2008إنجازات عام 

 50وتقديم من قوارب الصيد  قاربا إضافيا 58 تحويل 2008يتضمن التقدم المحرز المبلغ عنه في عام   - 9
 شركات قوارب الصيد تتلقى المساعدة الفنية بشأن إعادة تجهيز ما برحتو. أداة أخرى إلى الفنيين المتخصصين

غير أنه جرى . وارب، بينما تلقى الفنيون المتخصصون في التبريد تدريبا على تركيب المضاغطنظم تبريد الق
تأخير تدريب وتأهيل الفنيين المتخصصين في التبريد بسبب االحتياجات المتنافس عليها في مؤسسة التدريب 

  . لهذه المسألةالمختارة، وهناك مساع إليجاد حلول بديلة

 بما في ذلك قيام الحكومة بإعادة ،السياسات والتوعية العامةفي مجال نشطة األ من تنفيذ عددوجرى أيضا   -10
إنشاء كيان مستقل، وهو هيئة بغرض ، 2008فبراير /تنظيم قطاع الجمارك، بموجب مرسومها الصادر في شباط

  .الجمارك الوطنية

ها نفقات ت بلغت إلى يومنا هذا، بما فيتشير البيانات المقدمة المتعلقة باالتفاق متعدد السنوات إلى النفقا  -11
 في المائة من األموال الموافق عليها من حيث المبدأ، 37.1 نسبة ي دوالرا أمريكيا، أ368.000  نحو،2008عام 

  .الموافقة عليه في إطار الشرائح السابقةسبقت  في المائة من التمويل الذي 53.5و 

  

 )بالدوالر األمريكي(النفقات 

 
 الميزانية
 2008 2007 2006-2004 الكلية

المجموع 
 إلى اآلن

النسبة 
 اإلجمالية

2009 
 )الخطة(

0 ٪50 50.000012.50012.50025.000 التشريعات
218.948 ٪36 842.10040.000110.000156.300306.300 االستثمار/خدمات التبريد

36.052 ٪101.05210.00015.00011.70036.70036 وحدة إدارة البرامج
255.000 ٪993.15250.000137.500180.500368.00037.05المجموع

 

  2009عام خطة العمل السنوية ل

فيما يلي األنشطة إلى جانب اإلجراءات الحكومية المتواصلة لدعم الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية،   -12
  :2009عام قترحة لالم
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 تجهيز نظم التبريد في قوارب الصيد، ومواصلة تقديم المساعدة إتمام برنامج الحوافز إلعادة  )أ(
  ؛الفنية إلى مالك قوارب الصيد والفنيين المحليين المتخصصين في مجال التبريد

 من الكلورو فلورو كربونزيادة تقديم المساعدة الفنية لمنع االتجار غير المشروع بمركبات   )ب(
  ؛الجمارك وتعزيز مركز التنسيقخالل حلقات دراسية موجهة لتدريب موظفي 

إلى حلقات العمل بشأن التبريد والتكييف الهوائي والفنيين المقدمة زيادة تقديم المساعدة الفنية   )ج(
المتخصصين في الخدمات بما في ذلك البرامج التدريبية والتأهيلية، وتوزيع معدات وأدوات 

  ؛االسترداد

  .زالة التدريجيةالخطة الوطنية لإلورصد مواصلة تنفيذ   )د(

  وتوصيتهاالصندوق تعليقات أمانة 

  التعليقات

 اهتماما بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية في في السابقأبدت أمانة الصندوق   -13
. ء الشديد من النهج االبتكارية، فإن التنفيذ اتسم لفترة زمنية طويلة بالبطات عددتضمنومع أن الخطة األولية . بنما

وقدم اليوئنديبي خطة إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين وسحب في وقت الحق طلبه الذي يتضمن 
 و 2007وخالل النصف الثاني من عامي .  تقريبا، الذي لم يشهد تنفيذ أي نشاط2006تقريرا عن التنفيذ في عام 

  .اليوئنديبي عرض طلب الشريحة على االجتماع، وبالتالي قرر التنفيذ أسرعوتيرة  كانت، 2008

بلغ اليوئنديبي أمانة الصندوق باستبدال رئيس وحدة إدارة البرامج، وأن الرئيس الجديد يتمتع بعالقة أو  -14
في يشهد و. قصيرةزمنية جرى البدء في تنفيذ األنشطة وحققت زخما قويا في فترة و. جيدة مع وحدة األوزون

  .األنشطة االستثمارية تطورا سريعا بوجه خاصالوقت الراهن تنفيذ 

السابقة بشأن التنفيذ فيبدو سنوية ، أما التقدم نحو تحقيق أهداف الخطط الا كبيرا المشروع زخماكتسبو  -15
  .استهالك بنما  ليكون أقل من المستوى األقصى المسموح به بموجب االتفاقجرى التحقق من كافيا، و

  التوصية

الرابعة والخامسة  تينريحشصندوق بالموافقة الشمولية على الأمانة الره، توصي ا تقدم ذكمكل بناء على   -16
تحقيق على أساس أن هذا البلد سيواصل تقديم للخطة الوطنية لإلزالة التدريجية في بنما من أجل الموافقة عليها، 

خالل السنوات المتبقية قبل ذلك خطة سنوية جدية، عند الضرورة، وكلك وتقرير عن التقدم المحرز في التنفيذ و
  .2010حلول عام 

  

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  

  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم

  )دوالر أمريكي(

الوكالة 

  المنفذة

المجموعة (لمواد المرفق ألف ة لإلزالة التدريجية الخطة الوطني  )أ(

  .)ةلرابعة االشريح() األولى

  ئنديبياليو  13.800  184.000

المجموعة (ة لإلزالة التدريجية لمواد المرفق ألف وطنيخطة الال  )ب(

  ).الشريحة الخامسة) (األولى

  اليوئنديبي  5.325  71.000

  

- - - - 
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