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 الباهاما: مقترح مشروع 
  

 
 : تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن اقتراح المشروع اآلتي       

 التبريد 

 البنك الدولي         إزالة نهائية ةخطة إدار •
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 ورقة تقييم المشروع 
 الباهاما

 : القطاع  التبريد  ) :2000( المستعملة في القطاع ODSالـ  ODP طن 65.9

 :عتبة جدوى التكاليف في القطاع الفرعي   ال ينطبق

  

 خطة إداريه إزالة نهائية )أ(
 بيانات المشروع  قطاعات فرعية متعددة

  
 )ODPطن (استهالك المنشأة  

 )ODPطن (وقع المشروع  68.00
 )أشهر(مدة المشروع  72

 )دوالر أمريكي( أصال المبلغ المطلوب 750,000
 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   
 )ب(الطوارئ تكلفة   
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   
 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   

 )%(المحلية الملكية   100%
 )%(التصدير عنصر   0%

 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  750,000
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  11.03

 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 
 الوآالة الوطنية المنسقة  لجنة الباهاما للبيئة وتكنولوجيا العلوم

 الوآالة المنفذة  البنك الدولي
  
 

  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  
 )ODPطن (وقع المشروع  
 آغ/دوى التكاليف دوالرج 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  
 )دوالر أمريكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف  
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 وصف المشروع 
 خطة إدارة اإلزالة النهائية   

ومن  . 35عها الـ آي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتما) خاان (قدمت حكومة الباهاما خطة إدارة إلزالة نهائية  -1
  .2007 بحلول نهاية ODSخالل هذه الخطة تطلب حكومة الباهاما المساعدة التقنية إلتمام إزالة استهالآها من الـ      

والموجز التنفيذي لهذه الخطة ، آما قدمه  .  دوالر أمريكي 750,000إن إجمالي التكلفة المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة هو    -2
 .ذه الوثيقة بوصفه المرفق األول  البنك الدولي ، مرفق به  

 تعليقات وتوصية من األمانة 

 تعليقات 

أي البيانات ( في الباهاما المستمدة من عدة مصادر رسمية للمعلومات ODSاستعرضت األمانة بيانات استهالك الـ   -3
مج القطري للبهاما المقدم إلى أمانة    ، والتقرير المرحلي عن تنفيذ البرنا   7التي تم إبالغها إلى أمانة األوزون بموجب المادة    

وبعد استعراض تلك البيانات إيد البنك . ووجدت بعض التضارب في البيانات ) الصندوق ، والبيانات الواردة في الخطة نفسها   
 طن   65.9 هو2000 في عام ODS و أن استهالك الـ    ODP طن 64ر9 في الباهاما هو CFCالدولي أن خط األساس لـ   

ODP .  إبالغ األمانة أيضا أن حكومة الباهاما على بينة من مستويات االستهالك وتتخذ خطوات فورية لفرض الرقابة على     وتم
  .2002 ، حتى تتمكن من االمتثال للتجميد في عام ODSورادات الـ   

هاما التي تغطي ، على خطة إدارة  غازات التبريد للب ) 1997نوفمبر  (23وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ   -4
؛ ) دوالر أمريكي  50.000اليونيب  (برنامج تدريب على الممارسات الجيدة  في التبريد  : المشروعات الفرعية الثالثة اآلتية   

؛ وبرنامج وطني لالسترداد وإعادة   )  دوالر أمريكي 26.500اليونيب  (ODSبرنامج تدريب في الرصد والرقابة على الـ  
 ) . دوالر أمريكي 151,400اليوئنديبي ، (التدوير لغازات التبريد  

قامت األمانة بإبالغ البنك الدولي أن خاان المذآورة لم تتضمن معلومات عن الوضع القائم في تنفيذ مشروع خطة         -5
 قد قررت أن أي اقتراح لتحديث الـ خاغت  33/13وآانت اللجنة التنفيذية بموجب مقررها ) (خاغت (إدارة  غازات التبريد   

ي أن يكون مصحوبًا بتقرير مرحلي من الوآاالت المنفذة  يبين الوضع القائم في العمل الجاري في المشروعات الفرعية      ينبغ
وعلى أثر ذلك قدم البنك الدولي المعلومات اآلتية بشأن الوضع القائم في تنفيذ تلك المشروعات          . المعتمدة  في نطاق الـ خاغت   

 :الفرعية 

 1998في نوفمبر ) . في نطاق برنامج عمل اليونيب  (ارسة الجيدة في مجال التبريد   برنامج التدريب في المم (أ)
 . أخصائيًا آمدربين سيقومون بتدريب األخصائيين الباقين من خالل ورشتى عمل 28تم تدريب 

 إن تنفيذ هذا البرنامج قد تأخر ألن لوائح فرض الرقابة  ODSبرنامج التدريب في الرصد والرقابة على الـ   (ب)
وتم صياغة نظام إصدار التراخيص ومن المتوقع أن يصبح نافذًا في . لى الواردات لم تكن قد صدرت بعد  ع

 مع 2001واستعدادًا للقرار النهائي ، عقدت لجنة الباهاما للبيئة وتكنولوجيا العلوم اتفاقًا في عام    . 2002
وأبتداء من   ) . 2002ذه اآلن في فبراير المقرر تنفي(بيت دولي لالستشارة ، لتعجيل تنفيذ برنامج التدريب   

 إال على أساس استثنائي ، ولن يسمح به ألجهزة   CFC لن يسمح باستيراد المعدات التي تعمل بالـ   2002عام 
وحيث أن معظم سوق السيارات والتبريد      . تكييف السيارات أو ألية منتجات عادية من منتجات االستهالك   

 .دة فإن هذا القيد ال يتوقع أن يثير أية أشكاالت   ترد منتجاته من الواليات المتح

) في نطاق برنامج عمـل اليوئنديبي  (الصناعي /برنامج االستيرداد وإعادة التدوير في قطاع التبريد التجاري     (ج)
 بورش تدريب وتدليل ألخصائيي الصيانة في عمليات 1999إلى تنفيذ هذا البرنامج بدأ في مارس . 

أي غير ( آلة لالستيرداد على شرآات صيانة التبريد الثابت    50وتم توزيع  . وير االستيرداد وإعادة التد   
 .وتم ترآيب آلتي استرداد في مرافق معهد الباهاما التقني والمهني في مدينتي ناسو وفري بورت ) المتحرك 
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 12وإعادة تدوير أآثر من    الحظت األمانة أنه من خالل مشروع االسترداد وإعادة التدوير ، آان من المتوقع استرداد     -6
 من خالل برنامج   CFC ، وآان من المتوقع آذلك تحقيق وفورات إضافية في استهالك الـ     CFC من الـ   ODPطن من الـ   

بيد أن بيانات االستهالك التي تم التبليغ عنها بشأن الـ خاان ، إن التخفيضات المقترحة في استهالك الـ   . تدريب أخصائيي التبريد 
CFCلـ خاغت لم تتحقق بعد  في ا . 

 . CFCتساءلت األمانة عن أهلية واستدامة اقتراح إعادة تهيئة وحدات تكييف السيارات للعمل بغازات غير الـ    -7
 ، آانت تتضمن تشجيع البلدان على   12وتوصيات قطاع تكييف السيارات ، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ  

ثر جرأة في إعادة التدوير والستصالح ؛ وال يوجد بعد في الباهاما برنامج استرداد وإعادة  تدوير لتكييف      تطبيق برنامج أآ
وفي هذا الصدد بين البنك الدولي أن الـ خاان ستقوم بإنشاء أول مشروع لتشجيع     . السيارات يجري تشغيله تشغيًال آامًال هناك 

 في معظم  CFCوستجري عمليات إعادة تدوير الـ    . آز على القطاع المتحرك  في البلد ، ير CFCاسترداد وإعادة تدوير الـ       
وستكفل تلك العمليات اصالح ما يحدث من تسرب قبل إعادة الشحن بالـ   . CFCالمرآبات المزودة  بوحدات تكييف تعمل بالـ 

CFC   وستكفل أال يدخل الـ ، CFC في أنظمة تعمل من قبل بالـ HFC-134a . ن يمتد برنامج إعادة التدوير   ومن المقترح أ
وعمليات إعادة  .  في البلد CFC في المئة من وحدات التكييف التي تعمل بالـ 90 أو  80الخاص بتكييف السيارات إلى حوالي  

 التي يعتبر أصحابها أن العمر المتبقي من أَجل   CFCالتهيئة لتكييف السيارات ستجري فقط على المرآبات التي تستخدم الـ    
ومن    . CFCات طويل بما يكفي لتبرير التكاليف اإلجمالية ، وبعد المقارنة بين تكاليف االستمرار في اصالح وحدات الـ       المرآب

 الالزمة  CFC في المئة من تخفيضات الـ 50 أو 40المتوقع أن تسهم عمليات إعادة تهيئة أجهزة تكييف السيارات بحوالي  
  .2005للوفاء بهدف عام 

تكييف الهواء ستكون  /ولي آذلك أن المشروعات الفرعية إلعادة التهيئة في مرافق التبريد التجاري        بين البنك الد  -8
 CFCوسوف يتم احتواء الـ  . CFC فيها قبل ترآيب غاز التبريد الجديد من الـ  CFCخاضعة لجهود استرداد شحنات الـ  

 ، خصوصًا في الوحدات  CFCالح المستقبلية للـ المستردة  وسوف تتاح ألخصائي الصيانة الستعمالها في عمليات االص  
وابتداء من عام   ) . حيث ستكون السياسة المتبعة هي مد آجل المعدات الموجودة        (المنزلية وغيرها من وحدات التبريد الصغيرة      

 خالل      الالزمة الصالح أجهزة  التبريد عن طريق استيرادها أو من     CFC سيتم توريد مقادير الـ  2007 إلى نهاية 2002
 ، لن يتم توريد الـ  2007وبعد عام ) . الصناعي وتكييف السيارات/التبريد التجاري (استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد    

CFC     إال من عمليات االسترداد وإعادة التدوير . 

 المطلوب لبرنامج   دوالر أمريكي 488,000قام البنك الدولي بإبالغ األمانة أن مستوى التمويل المقترح البالغ قدره       -9
يقوم )  في الباهاماCFC مليون دوالر إلعادة تهيئة جميع األنظمة التي تعمل بالـ   4ر5من تكلفة إجمالية تقدر بـ (إعادة  التهيئة  

على أساس تقديرات التكلفة الالزمة إلعادة التهيئة واالصالح واالستبدال التي قدرها خبراء الصيانة المحليون ، مع مراعاة حجم       
عمر أنظمة التبريد ، مع مراعاة أن معظم أصحاب المرافق سيختارون على األرجح مد آجل المرافق الموجودة  إلى أطول مدة                    و

 . ممكنة 

ناقشت األمانة والبنك الدولي القضايا المتعلقة بعدد وحدات االسترداد وإعادة التدوير اإلضافية المطلوبة في الـخاان ،           -10
وعقب ذلك وافق البنك      .  من التكلفة اإلجمالية للمشروع  % 20التي تمثل )  دوالر أمريكي 150,000(وع وتكاليف إدارة  المشر  

تخفيض (الدولي على تخفيض عدد المعدات اإلضافية وحجم إدارة  المشروع مع ما ينطوي عليه ذلك من تصحيح في التكاليف    
 ) . دوالر أمريكي25,000إجمالي قدره 

 توصية  

فقد الحظت األمانة أن اللجنة التنفيذية وافقت على تمويل إعداد الـخاان    . روع مقدم للنظر فيه على حدة   إن هذا المش -11
يزيد )  دوالر أمريكي بعد تنقيحه725,000(وإن التمويل المطلوب   ) 2000يوليه  (31/48منذ أآثر من سنة قبل صدور المقرر 

القسم ( للعناصر المعتمدة  الداخلة في الـخاغت الباهاما    % 50لغ قدره عن خمسة اضعاف المبلغ المساوي للتمويل اإلضافي البا    
 من األموال التي سبق اعتمادها للـ خاغت األصلية      % 50 يقضي بأن التمويل اإلضافي لن يتجاوز 31/48من المقرر ) ب(ألف 

. ( 
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 المرفق األول 
 للبهاما ) خا ان (موجز خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 )  للجنة التنفيذية35البنك الدولي إلى االجتماع الـ آما قدمها (
يفة من التدابير المتعلقة بالسياسة العامة ، وخطة عمل تدار محليًا وعقود قائمة على األداء                        -1 إن خاان سوف تستعمل تول

دم                ا يحرز من تق يذ ورصد م ي لتنف ترة        . الفعل  CFCالك الـ  مع استهداف تالشي استه 2007 – 2002وخطة العمل تغطي الف
ول    ناير    1بحل ة برامج عمل           . 2008 ي ناك سلسلة من ثالث قد تمت الموافقة على البرنامج األول )  شهرًا 24آل منها يغطي (وه

برنامجان اآلخران تمت الموافقة على خطوطهما العريضة بين البنك والباهاما ، وتتضمن البرامج الثالثة الترتيبات              نما ال نها بي م
املة للتشغي    ي بالنسبة لخطوات محددة  في طريق اإلزالة                  الش ى األداء الفعل ة عل ود القائم ى العق ًا عل تمد اساس يذ ، وتع . ل والتنف

ى مؤشرات األداء لكل فترة  ، بما في ذلك التخفيض السنوي لواردات واستهالك الـ                          نطوي عل رامج العمل ت  المطلوب  CFCوب
ة            .  انجازه    رنامج العمل األول داخل في نهاي ابع     وب والخطوات الرئيسية المتصلة بالسياسة العامة هي عبارة  عن     . الفصل الس

ى          رقابة عل املة لل يق نظام للحصص ، تفرض بموجبه قيود سنوية ال             ODSسياسة ش تيراد وتطب تها وامساك سجل لالس  وإزال
ـ          تجاوزها ورادات ال ي                 CFCيمكن أن ت ى الحد من االستهالك الداخل ا سيؤدي إل نظر في خطوات أخرى  وسوف ي   .  ، مم تم ال

روتوآول  ى ب بة عل تزاماتها المترت اان وإل ـ خ باهاما أهداف ال ق ال ة أن تحق ة حسب مقتضي الحال ، لكفال تعلق بالسياسة العام ت
 .مونتريال 

ام  -2 ي ع دره 2000ف تهالآًا ق باهاما اس ي CFC طن 65ر9 أبلغت ال يد 12 ، أي حوال ن هدف التجم ثر م ئة أآ ي الم  ف
ام   المستهدف    ـ        . 1999لع يع استهالك ال نه              CFCوجم واء ، وم يف اله بريد وتكي ئة تقريبًا يتعلق   90 هو في قطاعي الت  في الم

يارات      يف الس ى تخفيض تدريجي للورادات واستهالك الـ                       . بتكي ى خطة عمل ستؤدي إل ـ خاان عل نطوي ال  ابتداء من   CFCوت
 : إلى المستويات اآلتية 2002

Exhibit ES-1  ـ خاان وتخفيضات االنبعاثات   خط األساس  – ، المجموعة األولى من المرفق ألف ODPأطنان ( لل
CFC( 

 السنة االستهالك التخفيض السنوي المستهدف هدف بروتوآول مونتريال
64.9 - 54 1999 

 - 66 2000 
 - - 2001 
 8 58 2002 
 10 48 2003 
 12 36 2004 

32.4 11 25 2005 
 11 14 2006 

9.7 8 6 2007 
 6 0 2008 

ام      : ملحوظة    يانات لع روفة      2001أن الب ي تبذل لجعل الباهاما تمتثل للتجميد ال يمكن أن تظهر نتائجها إال في عام   .  غير مع ود الت  ، ولذا لم تبين أهداف لعام 2002والجه
2001.  

 ، مع   2002ول مونتريال بحلول عام      الذي يقضي به بروتوآ    1999إن الهدف المباشر هو جعل الباهاما تمتثل لتجميد            -3
يه ذلك من تخفيضات الحقة إلى أقل من األهداف الوسيطة في عام          نطوى عل ا ي  ؛ وستحدث اإلزالة الكاملة في 2007 و 2005م

 ) . ODSويعني ذلك أن الحدوث سيقع بعد سنة من التاريخ المبين أصًال في البرنامج القطري للبهاما فيما يتعلق بالـ  . (2008

ـ   -4 در ب ي تق ة لالقتصاد البهام برنامج لإلزال ذا ال ية له تكلفة اإلجمال ي  4ر5أن ال ك ف اء ذل ا ج ي آم يون دوالر أمريك  مل
ثل إعادة تهيئة لجزء آبير من                 يون ويم يف المستعملون النهائ تحمل معظم التكال رًا تخفظي فسوف ي الفصل السادس ، وهو تقدي

وسوف يتم سحب جزء من المعدات بعد وصولها   . تلك المعدات إلى نهاية عمرها المفيد       المعدات واألنظمة المؤهلة قبل أن تصل       
 . إلى نهاية عمرها المفيد ولم تدخل في الحسبان أي تكاليف الستبدال تلك المعدات 

يف اإلضافية ، ول  -5 يع التكال امًال لجم ًال آ دم تموي تعدد األطراف ال يمكن أن يق ه أن الصندوق الم ترف ب م من المع ذا ت
 :تخفيض المساندة التمويلية المطلوبة إلى المستويات اآلتية 

  تكاليف اإلزالة والتمويل المطلوبES-2الجدول 
 عنصر التكلفة )دوالر أمريكي(التكلفة الفعلية  )دوالر أمريكي(التمويل المطلوب 
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 إعادة التهيئة 
 التبريد التجاري 1,500,000 282,000

 سماك صناعة األغذية وصيد األ
 ) سيارة 20.000(قطاع تكييف السيارات  3,000,000 206,000

 إعادة التدوير  
  ورش إلعادة تدوير أجهزة تكييف السيارات 10  40,000
  ورشة للتبريد 13  52,000

 عنصر المساعدة التقنية   
 التدريب في قطاع التبريد وتكييف السيارات   20,000
 شروع تكلفة إدارة الم  150,000
 مجموع التكاليف  750,000

 :يقدر تدفق المال السائل للتمويل المزمع حسب الجدول اآلتي  -6
 )دوالر أمريكي( تدفق المال السائل سنويًا ES-3الجدول 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 المجموع
750,000 40,000 120,000 140,000 160,000 160,000 130,000 

توقع أن     -7 ؤدي الخطوات المحلية لإلزالة إلى نتائج تتمثل في تخفيض             من الم  بعد مضي   CFCاستهالك الـ   ) أو إزالة   ( ت
إن تدفق األموال مرآز في السنوات األولى ، وهناك سنة تأخير تدخل في خطة العمل الموضوعة للـ خاان ،          ك ف بًا وبذل سنة تقري

  .CFCالفعلية إلزالة الـ بين تلقى التمويل على المستوى المحلي وتحقيق النتائج 

يف تمثل أقل مستوى يغطي اإلدارة المحلية والمساعدة التقنية الالزمتين لتنفيذ ورصد البرنامج ، وإلسداء     -8 ذه التكال إن ه
 .إعادة  التهيئة المحلية الفعلية وتكاليف إعادة التدوير / بعض المساندة  لجزء من التحويل 

بريد       -9 ي   (إن قطاعات الت يارات    غير تكي ـ             ) ف الس درًا ضئيًال من ال ه عامة أن        . CFCال تستهلك إال ق ترف ب ومن المع
يف مؤهلة أعلى بكثير نظرًا لعدم وجود االقتصاد                          برر تكال باهاما ، ت ة ال ة في حال الخطوات الداخل الخطوات الصغيرة  الحجم آ

م  ئة الصغيرة  الحج ادات التهي بات وإع ذه الترآي ثل ه ي م ير ف ن . الكب يف الخاصة ويبي الفصل السادس بالتفصيل وصفًا للتكال
 . بالمشروع المقترح لإلزالة في قطاعات التبريد 

إن تكاليف مشروع إعادة التدوير وإعادة التهيئة في قطاع أجهزة  تكييف السيارات قد تحددت على أساس تقدير ما يلي                      -10
رنامج معقول لالسترداد وإعا          ) 1: ( اد ب ة إليج تكلفة الالزم التكاليف الفعلية إلعادة التهيئة لوحدات ) 2(؛  ) CFCدة التدوير للـ  ال

يارات      يف الس ى آخره            ( تكي ثفات إل دد المرآبات التي يرجح أن تجري عليها عمليات إعادة التهيئة   ) ال تشمل الكباسات والمك لع
ـ خاان ؛           دة ال تدوير        ) 3(خالل م ادة ال رنامج إع يف ب د ذلك تخفيض عم  ) تكال دي لمستوى التكاليف إلى ما يقل آثيرًا وجرى بع

تمويل  يلة لتخفيض طلب ال ك آوس ئة وذل ادة التهي ة إلع ة المؤهل يف الكامل ن الفصل السادس بالتفصيل وصف . عن التكال ويبي
  . CFC وهو مشروع إعادة  التدوير وإعادة التهيئة ألجهزة تكييف السيارات التي تعمل بالـ –المشروع المقترح وتكاليفه /

يف المقترحة تتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية ، التي تنطبق على مشروعات اإلزالة         -11 أن خطة العمل والتكال
دات المستعملين النهائيين وخطوات إعادة التدوير وإعادة التهيئة وتتمشى واالعتبارات المتعلقة بالبلدان                    ئة مع ادة تهي ية وإع النهائ

 .تهالك المنخفض والمنشآت الصغيرة  والمتوسطة الصغيرة  ذات حجم االس

ابع   -12 ي الفصل الس نة ف غيل واإلدارة  المبي بات التش ن خالل ترتي اان م ـ خ يذ ال يذ . سيجري تنف ي تنف نهج الرئيسي ف وال
ي ومؤشرات لهذا األداء ، تغطي الخطوات السياسية ا               ى األداء الفعل ة عل ود قائم ذه الخطة سيكون من خالل عق لعامة ورصد ه

ة              ية وخطوات اإلزال باهاما والبنك على سلسلة من ثالثة برامج عمل آل منها               . وشؤون اإلدارة والمساعدة  التقن تفق ال وسوف ت
ي يجب تحقيقها والتبليغ عنها                            ى األداء الت ة عل نها األهداف والمؤشرات القائم رنامج م يبين آل ب نتين ، وس ويبين الجدوالن  . لس

 :المؤشرات الرئيسية للمشروع التاليان البرامترات و
  األهداف الرئيسية والجدول الزمني والميزانية لتنفيذ الـ خاانES-4الجدول 

التمويل المطلوب  البرنامج  البرنامج الزمني  )ط م( ODSاستهالك الـ 
 دوالر أمريكي(

تخفيض الـ 
ODS) البداية النهاية البداية النهاية )ط م  

 البرنامج األول للسنتين  2002يناير  2003ديسمبر  65.9 48 17.9 $290,000
 البرنامج الثاني للسنتين  2004يناير  2005ديسمبر  48 25 23 $300,000
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 البرنامج الثالث للسنتين  2006يناير  2008ديسمبر  25 0 25 $160,000
$750,000 65.9  

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/28 
Annex I 

4 

 
  خطة العمل المحتملة ومؤشرات األداء ES-5الجدول 

  الخطوات المحتملة ات األداءمؤشر
 تاريخ النفاذ

 إجراء التدريب
 التوقيع على العقود
 التوقيع على العقود

ن      ية م ر مرحل م تقاري ص وتقدي د الحص تحدي
 الجمارك 

 *NOU/BESTتقديم تقارير مرحلية من الـ 
 BESTاتفاق بين البنك و

 

 :السياسات 
 التدريب

 االسترداد/إعادة التدوير 
 لمستعملين النهائيين إعادة تهيئة ا

 الواردات /الرقابة والرصد للصادرات 
ـ     تهالك ال ي اس يه ف تفق عل يض الم يق التخف تحق

CFC  
ي      برنامج الثان يلي لل دى التفص ى الم اق عل االتف

 لعامين 

 البرنامج األول للسنتين 

 تاريخ النفاذ
 إجراء التدريب

 التوقيع على العقود
 التوقيع على العقود

ص و  د الحص ن   تحدي ية م ر مرحل م تقاري تقدي
 الجمارك 

 NOU/BESTتقديم تقارير مرحلية من الـ 
 BESTاتفاق بين البنك و

 

 :السياسات 
 التدريب

 االسترداد/إعادة التدوير 
 إعادة تهيئة المستعملين النهائيين 

 الواردات /الرقابة والرصد للصادرات 
ـ     تهالك ال ي اس يه ف تفق عل يض الم يق التخف تحق

CFC  
ا ث    االتف برنامج الثال يلي لل دى التفص ى الم ق عل

 لعامين 

 البرنامج الثاني للسنتين 

 تاريخ النفاذ
 إجراء التدريب

 التوقيع على العقود
 التوقيع على العقود

ن      ية م ر مرحل م تقاري ص وتقدي د الحص تحدي
 الجمارك 

 NOU/BESTتقديم تقارير مرحلية من الـ 

 :السياسات 
 التدريب

 رداداالست/إعادة التدوير 
 إعادة تهيئة المستعملين النهائيين 

 الواردات /الرقابة والرصد للصادرات 
ـ     تهالك ال ي اس يه ف تفق عل يض الم يق التخف تحق

CFC  

 البرنامج الثالث للسنتين 

 *NOU :  وحدة األوزون الوطنية. 
*BEST : لجنة الباهاما للبيئة وتكنولوجيا العلوم االتي هي الوآالة الوطنية المنسقة.  

***** 


