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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  مونتريال لتنفيذ بروتوآول 

  األربعــــــونالحادي و االجتمــــــاع 
 2003ديسمبر / آانون األول  19-17مونتريال، 

 
  
 

  إضافة

 فنزویال: مقترح مشروع
  

  :يجري إصدار هذه الوثيقة بغية
  
  .أ إلى مشروع االتفاقية آما ورد في المرفق األول-5 التذييل إضافة •
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  ألف-5التذیيل 
  

  دوارهامؤسسات الرصد وأ
  
جميع بيانات استهالك ) FONDOIN(، ترصد وحدة األوزون الوطنية من خالل الفرق اإلقليمية  .1

يهدف تفتيش الشرآات التي خضعت لعمليات تحويل إلى ضمان عدم استعمال المواد بعد إتمام . المواد
  .ويصلح نظام الترخيص أداة للرصد وضمان امتثال تدابير الرقابة. المشروع

  
حت الحكومة وهي تعتزم أن تتيح استمرار األنشطة والمصادقة على المشروعات من خالل الدعم أتا  .2

  .المؤسسي على مدى السنوات المقبلة، األمر الذي يضمن نجاح أي نشاط موافق عليه ألجل فنزويال
  
ة ما إذا بعد وضع الخطة القطرية السترداد غاز التبريد وإعادة تدويره، يباشر بعملية الرصد لمعرف  .3

  .CFCآان تنفيذ المشروع يجري بنجاح وللتأآد من بلوغ هدف اإلزالة التدريجية لغاز التبريد 
  
إلى القيام ) وحدة األوزون، الوآالة الحكومية، المؤسسة المحلية لشؤون البيئة(تعمد الهيئة المعّينة   .4

  :بأعمال الرصد عبر
  

على أن يحظى آل مرآز من مراآز وضع نظام يحرص، بالتعاون مع المؤسسة النظيرة،   ) أ(
إعادة التدوير وآل مشغل من مشاغل الخدمة بالتشجيع أو أن يرغم على التبليغ بالبيانات 
وإعطاء المعلومات إلى خطة االسترداد وإعادة التدوير، وهذا ما يمكن إجراؤه من خالل 

  استمارات تملؤها مراآز إعادة التدوير ومشاغل الخدمة؛
  

  بية بما فيها نظام حواسيب لجمع البيانات وتحليلها؛إتاحة خدمات مكت  ) ب(
  

  متابعة االتصال بالمؤسسة النظيرة بشكل منتظم؛  ) ج(
  

  زيارة الورش ومراآز إعادة التدوير من وقت إلى آخر؛  ) د(
  

  متابعة االتصال بمكاتب الجمارك بشكل منتظم؛  )هـ(
  
 .مراآز إعادة التدوير والورشيجري جمع العلومات التالية من   .5
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  CFCمية غاز التبريد آ
  

عدد األجهزة الخاضعة السترداد غاز التبريد ونوع هذه األجهزة في آل مشغل من مشاغل  •
  .الخدمة

  . المستردة في آل ورشة من الورشCFCآمية غازات التبريد  •
 المستردة المرسلة إلى مراآز إعادة التدوير في آل ورشة من CFCآمية غازات التبريد  •

  .الورش
  . المستردة المخزنة في آل ورشة من الورشCFC غازات التبريد آمية •
  . الواردة من مشاغل الخدمة في آل مرآز من مراآز إعادة التدويرCFCآمية غازات التبريد  •
  . المعاد تدويرها في مراآز إعادة التدويرCFCآمية غازات التبريد  •
  . إلى الورش)المباعة( المعاد تدويرها المعادة CFCآمية غازات التبريد  •
  . المستعملة في الورش وتطبيقهاCFCآمية غازات التبريد  •
 التي ال يمكن إعادة تدويرها والتي تخضع لمزيد من المعالجة CFCآمية غازات التبريد  •

  ).المرسلة مثال إلى مصانع االستصالح، أو مصانع التحليل في الخارج(
  .) المستوردة، الخCFCد آمية غازات التبري(بيانات أخرى ذات صلة لرصد الخطة  •

  
  معلومات عن التكلفة

  
  تكلفة االسترداد في آل مشغل من مشاغل الخدمة واألطراف التي تتحمل التكلفة؛ •
  تكلفة إعادة التدوير في آل مرآز من مراآز إعادة التدوير واألطراف التي تتحمل التكلفة؛ •
   المعاد تدويرها؛CFCسعر غازات التبريد  •
  .تتعلق برصد خطة االسترداد وإعادة التدويرمعلومات مالية أخرى  •

  
  . تجمع البيانات والمعلومات ويجري تحليلها لفحص اآلليات المالئمة للخطة .6
  
 في قطاع التصنيع، يجري رصد عملية التنفيذ وإتمام اإلزالة التدريجية من خالل الزيارات الميدانية  .7

  .على مستوى المؤسسة
  
ة التدريجية بانتظام لعمليات رصد وتحقق وتدقيق تجريها منظمة األمم المتحدة يخضع تنفيذ خطة اإلزال . 8

  .للتنمية الصناعية طبقا لإلجراءات القائمة لديها ولدى الصندوق المتعدد األطراف
  

-----  


