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 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق 

 دوالر أميرآي   1,242,585أن برنامج األمم المتحدة للبيئة يطلب موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ                 -1
  82,183 ، زائدًا تكاليف مساندة الوآالة البالغ قدرها                  2002باعتبارها تعديالت على برنامج عمله لعام             

 .دوالر أميرآي 

 مبينة في    2002أن األنشطة المقترحة في تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام                      -2
 :الجدول اآلتي 

 2002تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام : 1الجدول 
المشروع/نشاطال البلد المبلغ  

 المطلوب
 دوالر أميرآي

المبلغ الموصي 
دوالر  به

 أميرآي
     مشروعات التعزيز المؤسسي-أوال
   طن ODP   مشروعات التعزيز المؤسسي الجديدة1-أوال

 0 69,000  1مد المرحلة : تعزيز مؤسسي  ألبانيا
 0 160,800  تعزيز مؤسسي  هاييتي

 0 30,000  ز مؤسسي تعزي ساو تومي وبرنسيي
 0 0 طن  ODP   تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 2-أوال

 31,200 31,200  2المرحلة : تجديد التعزيز المؤسسي  أنتيغوا وبربودا
 72,410 72,410  5المرحلة : تجديد التعزيز المؤسسي  بورآينا فاصو

جمهورية أفريقيا الوسطي   39,520 39,520  3 المرحلة: تجديد التعزيز المؤسسي 
 57,980 57,980  3المرحلة : تجديد التعزيز المؤسسي  السلفادور

 149,500 149,500  3المرحلة : تجديد التعزيز المؤسسي  بنما
 350,610 610,410 مجموع فرعي لمشروعات التعزيز المؤسسي 

   )خاغت(ريد   تنفيذ خطط إدارة غازات التب-ثانيا
 [1] 141,275 عناصر خاغت في خطة اإلزالة الوطنية  ألبانيا
 [2] 122,300 تنفيذ خاغت هاييتي
 [3] 95,000 تنفيذ خاغت مالديف
 مسحوب 143,000 تنفيذ خاغت موريتانيا
 [4] 130,600 تنفيذ خاغت توغو

  632,175 المجموع الفرعي للـ خاغت
 350,610 1,242,585 فرعي المجموع ال

 0 82,183 :تكاليف مساندة الوآالة 
 350,610 1,324,768 :المجموع 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/61 :منظور فيها في ] 1[
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/34: منظور فيها في ] 2[
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/42: منظور فيها في ] 3[
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/50: منظور فيها في ] 4[
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 مشروعات التعزيز المؤسسي -أوال

 مشروعات التعزيز المؤسسي الجديدة

 )   دوالر أميرآي69,000(ألبانيا  )أ( 

 وصف المشروع

 قامت حكومة ألبانيا ، بمساعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة ، بإعداد البرنامج                        2001في عام     -3
 ، تم    ODSبيد أنه ، بسبب قضايا تتعلق ببيانات الـ             . جنة التنفيذية     لل 35القطري وقدمته إلى االجتماع الـ        

 (38وأعيد تقديم البرنامج القطري األلباني إلى االجتماع الـ                           . سحب البرنامج القطري المذآور              
UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/61.( 

أللبانيا لمدة عام    وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل مشروع التعزيز المؤسسي              35في االجتماع الـ      -4
 إلتمام البرنامج القطري ومشروع خطة إدارة               ODSواحد ، في سبيل استعراض بيانات استهالك الـ                    

 اقتراحًا بمشروع   ODSوقد تضمنت الخطة الوطنية إلزالة الـ       ) .   دوالر أميرآي   42,000(غـازات التبريد   
 .الستمرار تشغيل وحدة األوزون 

 االتفاق بين حكومة ألبانيا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ، وتم استئجار                     حتى اليوم تم التوقيع على        -5
والتدابير . أخصائي لطول الوقت ، واستئجار مساعد ، وتم صرف أول دفعة آما تم توريد المعدات                                     

 التشريعية التي تحظر استيراد المعدات التي تعمل                                                                                                                                                        
 . تم وضعها واعتمادها ODSبالـ 

 تعليقات أمانة الصندوق

 من اجتماعات اللجنة التنفيذية البرنامج القطري والخطة              38قدمت حكومة ألبانيا إلى االجتماع الـ          -6
 الوطنية إلزالة                                                                                                                                                                                                                                          

وقامت األمانة   ) . UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/61الوثيقة   ( ، بوصفهما اقتراحًا وحيدًا             ODSالـ   
الصناعية أنه ، وفقًا للبيانات التي قامت            بإبالغ برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية                  

 و  2005 ، آما أنها لن تكون ممتثلة لتخفيضي         1999حكومة ألبانيا بتبليغها ، فإن ألبانيا ال تمتثل لتجميد عام           
  ، على أساس االستراتيجية المقترحة إلزالة                                                                                                                                                      2007

  .CFCالـ 

 ،  ODSفي خطة الوطنية إلزالة الـ      أرجأت األمانة استعراض مشروعات اإلزالة وأنشطتها الواردة         -7
بما في ذلك مشروع التعزيز المؤسسي التي قدمتها حكومة ألبانيا ، ريثما يتم توضيح وضع البانيا من حيث                       

وسوف تقوم األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم           . 37/20عدم االمتثال ، على أساس المقرر       
 .تام مناقشاتها بعد حل موضوع عدم امتثال ألبانيا المتحدة للتنمية الصناعية باخت
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 توصية أمانة الصندوق 

 والمعلومات الواردة في وثيقة البرنامج القطري التي تؤيد أن ألبانيا لن                 37/20على أساس المقرر      -8
 ، ال تستطيع األمانة التوصية بالموافقة على مشروع التعزيز                      2007 و     2005تكون ممتثلة لتخفيضي        

 .ي المؤسس

 ) دوالر أميرآي160.000(هايتي  )ب( 

 وصف المشروع

قبل إرسال الوثائق إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ، تلقت األمانة رسالة رسمية من برنامج األمم                                   -9
 ،  39خطة إدارة غازات التبريد إلى االجتماع الـ          / المتحدة للبيئة ، تطلب إرجاء البرنامج القطري لـ هايتي            

  التحقق من بيانات استهالك                                                                                                              إلجراء مزيد من                                                       
وقدم طلب إلى اللجنة التنفيذية ، آي تنظر في اعتماد مشروع التعزيز المؤسسي لفترة                  .  في البلد     ODSالـ  

 .سنة واحدة 

 توصية أمانة الصندوق

خطة إدارة غازات التبريد لـ هاييتي    /توصي أمانة الصندوق باإلرجاء ، ريثما يقدم البرنامج القطري           -10
. 

 )   دوالر أميرآي30,000(سامو تومي وبرنسيبي  )ج( 

 وصف المشروع

 ، وتلقت أمواًال إلعداد 2001قامت ساو تومي وبرنسيبي بالتصديق على بروتوآول مونتريال خالل      -11
ومطلوب صرف أموال لمشروع التعزيز         .  للجنة التنفيذية       36البرنامج القطري بقرار من االجتماع الـ              

ة ، للبدء في العمل على تجميع البيانات ورفع مستوى الوعي وصياغة تشريع يتعلق بالـ                المؤسسي لسنة واحد  
ODS.  

 توصية أمانة الصندوق

خاغت (خطة إدارة غازات التبريد     /توصي أمانة الصندوق باإلرجاء ، ريثما يقدم البرنامج القطري             -12
( 

داة الرئيسية لتقييم االستهالك المبين في          لـ ساو تومي وبرنسيبي ، مع مراعاة  أن تجميع البيانات هو األ                      
وباإلضافة إلى ذلك ينبغي     . البرنامج القطري خاغت اللذين تلقت برنامج األمم المتحدة للبيئة تمويًال عنهما                 

 . بعض المساعدة آذلك CAPأن يسدي 

 تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي 
 دوالر                   (31,200)   )2المرحلة (انتيغوا وبربودا   )أ(
 ميرآيأ
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 دوالر                   (72,410)   )5المرحلة (بورآينا فاصو    )ب( 
 أميرآي

دوالر  (39,520)  )3المرحلة (جمهورية أفريقيا الوسطي   )ج(
 أميرآي

  دوالر أميرآي(57,980)   )3المرحلة (السلفادور   )د(
دوالر  (149,500)    )3المرحلة (بنما    )هـ( 
  أميرآي

 وصف المشروعات

وعات التعزيز المؤسسي للبلدان المذآورة  أعاله وارد في المرفق األول بهذه الوثيقة    إن وصف مشر   -13
. 

 توصيات أمانة الصندوق 

توصي أمانة الصندوق بموافقة مفرشية على المشروعات اآلنفة الذآر بمستويات التمويل المبينة في                -14
 إضافية للحكومات المعنية ، حسب ما          وقد ترغب اللجنة التنفيذية آذلك أن تعرب عن تعليقات             . 1الجدول  

 .هو وارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة 

 تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد -ثانيا

 )  دوالر أميرآي141,275(مكونات الـ خاغت في خطة اإلزالة الوطنية : ألبانيا  )أ( 

 تعليقات أمانة الصندوق 

نشطتها ، الواردة في خطة اإلزالة الوطنية للـ                  أرجأت األمانة استعراض مشروعات اإلزالة وأ             -15
ODS                                  المقدمة من حكومة ألبانيا ، ريثما يتم توضيح حالة ألبانيا من حيث عدم االمتثال ، على أساس ، 

 ولذا لم تدرج في وثائق االجتماع                                                                                                . 37/20المقرر                    
وستقوم األمانة وبرنامج     .  في ألبانيا   ODS مكونة االستثمار الداخلة في الخطة الوطنية إلزالة الـ                 38الـ  

األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بإختتام مناقشتها بعد أن يتم حل مسألة عدم                                
 .امتثال ألبانيا 

 توصية أمانة الصندوق 

ن  والمعلومات المقدمة في وثيقة البرنامج القطري التي تؤيد أن ألبانيا ل                37/20على أساس المقرر      -16
 ، ال تستطيع األمانة أن توصي بالموافقة على مكونات خاغت                      2007 و     2005تكون ممتثلة لتخفيضي       

 .الواردة في الخطة الوطنية لإلزالة
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 المرفق األول

 اقتراحات بمشروعات للتعزيز المؤسسي

 تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

 تجديد التعزيز المؤسسي : انتيغوا وبربودا 

 بيانات عن البلدملخص المشروع و 

 الوآالة المنفذة برنامج األمم المتحدة للبيئة

 
 

36,000 

 المبلغ المعتمد أصًال  
)دوالر أميرآي  ( 1998نوفمبر : المرحلة األولى 

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المطلوب للتجديد  31,200

November 1998 تاريخ اعتماد البرنامج القطري 

 )ODPطن (، ) 1996(مبلغ عنه في البرنامج القطري  الODSاستهالك الـ  10.6

 ) ODPطن  ( )2000( مبلغ عنه ODSأخر استهالك من الـ  5.14
 CFC من الـ ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  10.7

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المعتمد  226,135
 )دوالر أميرآي ( ) 2001حتى ديسمبر (المبلغ المصروف  202,602

 )ODPطن ( التي ستزال ODSـ ال 1.0
 )ODPطن ) (2001حتى ديسمبر (  التي أزيلت ODSالـ  

 :اعتمدت اللجنة التنفيذية ومولت األنشطة اآلتية  -1
   دوالر أميرآي

)أ( إعداد البرنامج القطري 32,805  
)ب( إعداد المشروع 28,250  
)ج( التدريب 90,400  
)د( المساعدة التقنية  34,000  

  :المجموع  185,455

 

 تقرير مرحلي

تنفيذ تشريع وتعديل اللوائح     : إن األنجازات الرئيسية المذآورة في التقرير المرحلي تشمل ما يلي                  -2
قطاع التبريد ،   (الموجودة بطريقة سريعة ؛ إنشاء وزيادة الوعي الوطني لدى مجموعات مستهدفة تم تبينها                  

؛ وضع نظام فعال لتجميع البيانات ؛ تكريس         ) حكومية ، المدارس ، وسطاء األعالم        الجمارك ، الوآاالت ال   
وفي سبيل تنفيذ نظام إصدار      . الموارد البشرية والمالية لكفالة النتيجة الناجحة لتطبيق بروتوآول مونتريال             

وتبدى هذه  " . ية  قانون التجارة الخارج  " التراخيص ، استعملت انتيغوا وبربودا تشريعها الموجود المسمى           
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ودلت التجربة على أن قطاع        . ODSالمشروع فعاًال في فرض رقابة على الواردات والصادرات من الـ                 
 .السيارات ينبغي تعزيزه آما ينبغي إعادة تصميم التشريع الموجود 

وموظف األوزون   . إنشئت وحدة األوزون بوصفها آيانًا مستقًال تحت إشراف وزارة  التجارة                          -3
. ول أمام الوزير الدائم للوزارة ، من خالل حوار مباشر بشأن القضايا التي تمس تنفيذ نظام التراخيص                   مسؤ

وفي هذا الصدد ، فإن السياسات التي يجرى وضعها على مستوى مجلس الوزراء تكون فرصتها آبيرة في                     
اتها التي تدرج في عملية     وتقدم وحدة األوزون برامجها السنوية ومشروع     . مجال اإلصدار والتطبيق السريع     

 . التخطيط الوطني 

 خطة العمل 

تخطيط لتحديث خطط إدارة غازات التبريد ، شاملة إعادة               :أن الخطة للفترة القادمة تشمل ما يلي              -4
؛ ووضع مقاييس إلصدار الشهادات           " قانون التجارة الخارجية         " تصميم وتنفيذ التشريع واستعراض           

تبريد ، واستعراض قاعدة بيانات الواردات ، واالستمرار في أنشطة التوعية ؛                 ألخصائي تكييف الهواء وال    
 .واستكمال تدريب موظفي الجمارك ؛ وتبليغ البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون 

 تجديد التعزيز المؤسسي : بورآينا فاصو 

 ملخص المشروع وبيانات عن البلد 

لبيئةبرنامج األمم المتحدة ل  الوآالة المنفذة 

 
 

83,500 
55,700 
55,700 

 
55,700 

 المبلغ المعتمد أصًال  
)دوالر أميرآي  ( 1993نوفمبر : المرحلة األولى 

)دوالر أميرآي  ( 1997مايو : المرحلة الثانية 
)دوالر أميرآي  ( 1999مارس : المرحلة الثالثة 
)دوالر أميرآي  ( 2001مارس : المرحلة الرابعة 

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المطلوب للتجديد  72,410

November 1993 تاريخ اعتماد البرنامج القطري 

 )ODPطن (، ) 1996( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  32.7

 ) ODPطن  ( )2000( مبلغ عنه ODSأخر استهالك من الـ  19.6
 CFCمن الـ  ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  36.3

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المعتمد  821,171
 )دوالر أميرآي ( ) 2001حتى ديسمبر (المبلغ المصروف  585,839

 )ODPطن ( التي ستزال ODSالـ  41.5
 )ODPطن ) (2001حتى ديسمبر (  التي أزيلت ODSالـ  38.5
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 :اعتمدت ومولت اللجنة التنفيذية األنشطة اآلتية  -5
   دوالر أميرآي

)أ( إعداد البرنامج القطري 37,290  
)ب( إعداد المشروع 33,900  

)ج( التدريب 190,405  
)د( المساعدة التقنية  276,398  
  :المجموع  537,993

 

 تقرير مرحلي

د التشريعات  الموافقة على أح  : أن األنجازات الرئيسية المذآورة  في التقرير المرحلي تشمل ما يلي              -6
 األولى الخاصة                                                                                                                                                                                                                                        

 في المنطقة ، وهو تشريع استعملته البلدان المجاورة  لوضع تدابيرها التنظيمية ؛ واالستمرار في                  ODSبالـ  
تجميع المعلومات ؛ والقيام بأنشطة هامة إضافية مثل تنظيم االجتماع الثاني عشر لألطراف ؛ وتنفيذ أنشطة                    

 وقد انخفض استهالك                                                                                        . توعية الجمهور                                            
 ) . طن 36.3( طنًا مما جعله أقل من مستوى التجميد 30 بـ 1999الـ 

ويقوم الوزير بالموافقة على آل       . أن وحدة األوزون موقعها داخل اإلدارة المرآزية لوزارة البيئة               -7
وحيث أن إجراءات مثل التصديق على        . تدبير ، ويقوم بتقديم المشورة إليه القائم بتنسيق برنامج األوزون                

تعديالت على بروتوآول مونتريال هي عملية طويلة ومعقدة ، فإن عملية صنع القرار تتجاوز الوزير نفسه                 ال
فيشارك فيها موظفون مختلفون ، ذوو مستوى رفيع ، بما فيهم الرئيس الذي يكون مسؤوًال عن أخر تدبير                     . 

 .  التحديات القادمة ويمكن أن يطلب من مسؤول األوزون أن يقدم تفسيرًا إضافيًا بشأن. يتقرر 

 خطة العمل 

أن الخطة العمل للفترة القادمة تتضمن وضع لوائح لبروميد الميثيل ؛ واالستمرار في تنفيذ                                        -8
مشروعات خاغت ، بما فيها مشروعات االسترداد وإعادة التدوير ومشروعات قطاع المستعملين النهائيين ؛               

، ومواصلة أنشطة رفع مستوى الوعي بين أصحاب                وتنفيذ اللوائح من خالل تدريب موظفي الجمارك                
 .المصلحة ؛ وتبليغ البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون 
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 تجديد التعزيز المؤسسي : جمهورية أفريقيا الوسطي 

 ملخص المشروع وبيانات عن البلد 

 الوآالة المنفذة برنامج األمم المتحدة للبيئة

 
45,600 
30,400 

 المبلغ المعتمد أصًال  
)دوالر أميرآي  ( 1995نوفمبر : المرحلة األولى 

)دوالر أميرآي  ( 1998مايو : المرحلة الثانية 

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المطلوب للتجديد  39,520

November 1995 تاريخ اعتماد البرنامج القطري 

 )ODPطن (، ) 1996(لقطري  المبلغ عنه في البرنامج اODSاستهالك الـ  31.2

 ) ODPطن  ( )2000( مبلغ عنه ODSأخر استهالك من الـ  4.5
 CFC من الـ ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  11.3

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المعتمد  495,021
 )دوالر أميرآي ( ) 2001حتى ديسمبر (المبلغ المصروف  271,406

 )ODPطن ( التي ستزال ODSالـ  -
 )ODPطن ) (2001حتى ديسمبر (  التي أزيلت ODSالـ  -

 

 :اعتمدت ومولت اللجنة التنفيذية األنشطة اآلتية  -9
   دوالر أميرآي

)أ( إعداد البرنامج القطري 56,500  
)ب( إعداد المشروع 50,850  

)ج( التدريب 185,987  
)د( المساعدة التقنية  80,251  
)هـ( يةالمشروعات االستثمار 35,553  

  :المجموع  409,141

 تقرير مرحلي

تنفيذ الـ خاغت ؛ تنظيم          : أن األنجازات الرئيسية المذآورة في التقرير المرحلي تشمل ما يلي                        -10
مشروعات لرفع مستوى الوعي ، تستهدف قطاعي الرغاوي والتبريد ، والمدارس والمنظمات غير                                    

 . ألخصائي التبريد وموظفي الجمارك الحكومية ؛ والتدريب الجاري

أنشئ مكتب األوزون في نطاق وزارة البيئة ويعمل عن آثب مع الفريق التقني الوطني لألوزون                         -11
واألنشطة المتصلة ببروتوآول مونتريال هي       ) . الذي أنشئ خالل المرحلة األولى من التعزيز المؤسسي             (

 .جزء من خطة العمل الحكومية 
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 خطة العمل 

التخطيط لوضع قائمة جرد بالمستعملين تغطي جميع        : أن خطة العمل للفترة القادمة تتضمن ما يلي            -12
 ؛ وسن تشريع لتطبيق نظام إصدار التراخيص ؛ وإنشاء رابطة ألخصائي التبريد ؛                            ODSقطاعات الـ     

دل المعلومات ؛ وتبليغ     وتنظيم دورات تدريبية في الممارسات الجيدة في التبريد ؛ والترآيز على أنشطة تبا                 
 .البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون 

 تجديد التعزيز المؤسسي : السلفادور 
 ملخص المشروع وبيانات عن البلد 

 الوآالة المنفذة برنامج األمم المتحدة للبيئة
 

66,900 
44,600 

 المبلغ المعتمد أصًال  
)دوالر أميرآي  ( 1997مايو : المرحلة األولى 

)دوالر أميرآي  ( 2000ديسمبر : المرحلة الثانية 

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المطلوب للتجديد  57,980
May 1997 تاريخ اعتماد البرنامج القطري 

 )ODPطن (، ) 1996( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  296.3
 ) ODPطن  ( )2000(عنه  مبلغ ODSأخر استهالك من الـ  121.2
 CFC من الـ ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  306.6

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المعتمد  1,133,859
 )دوالر أميرآي ( ) 2001حتى ديسمبر (المبلغ المصروف  987,489

 )ODPطن ( التي ستزال ODSالـ  58.7
 )ODPطن ) (2001حتى ديسمبر (  التي أزيلت ODSالـ  58.0

 

 :اعتمدت ومولت اللجنة التنفيذية األنشطة اآلتية  -13

   دوالر أميرآي

)أ( إعداد البرنامج القطري 39,550  

)ب( إعداد المشروع 66,965  

)ج( التدريب 87,010  

)د( المساعدة التقنية  468,300  

)هـ( مشروعات االستثمار 346,039  

  :المجموع  991,052

 ير المرحلي التقر

إنشاء نظام إلصدار       : إن األنجازات الرئيسية المذآورة في التقرير المرحلي تشمل ما يلي                                 -14
 ؛ وتنظيم ورشتين للتدريب على شؤون           CFCs طن    237.4التراخيص ، أدى إلى تخفيض إجمالي قدره             

 آلة  50ة ألكترونية و    آل 135 آلة استرداد وإعادة تدوير ، و          16 مشارآًا ؛ وتوزيع        91التبريد ، حضرهما      
 ورشة لرصد نتائج برنامج االسترداد وإعادة التدوير ؛ وتنفيذ أنشطة                       125يدوية لالسترداد ؛ وزيارة             

 �أن برنامج االسترداد وإعادة التدوير لم ينطلق على النحو الذي آان مقررًا ، ومرد ذلك                 . لتوعية الجمهور   
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ومن المتوقع أن تصبح الـ      . حظر استعمال تلك المواد       في السوق ، على الرغم من           CFC تواجد   �جزئيًا  
CFC خالل عامين أشد ندرة ، فأن ممارسة إعادة تدوير الـ CFC سوف تزداد . 

أن وحدة األوزون هي بما بمثابة نقطة بؤرية لتنفيذ بروتوآول مونتريال ، وتعديالت البروتوآول                       -15
ووحدة األوزون تشرف عليها مباشرة  اإلدارة          . ODSالمذآور ، بشأن نظام إصدار تراخيص استيراد الـ           

 .العامة للبيئة ، المسؤولة أمام وزارة البيئة والموارد الطبيعية 

 خطة العمل 

 ، عن طريق تدابير مثل      ODSتنفيذ تشريع لمراقبة الـ     : أن خطة العمل للفترة القادمة تشمل ما يلي           -16
 لحماية طبقة األوزون ، تشمل التحول إلى تكنولوجيا                تراخيص االستيراد وصيـاغة وتطبيق خطة وطنية         

 ODSجديدة وأنشطة توعية الجمهور ؛ وإنشاء مكتب لحماية األوزون في الوزارة ، لتحليل واردات الـ                            
 ، آي يوافق عليه الوزير ؛        ODSوالتوصية بكيفية إنشاء نظام إلصدار التراخيص لكل مقدار محدد من الـ               

 .صندوق المتعدد األطراف وأمانات األوزون وتبليغ البيانات إلى ال

 تجديد التعزيز المؤسسي: بنما 
 ملخص المشروع وبيانات عن البلد 

 الوآالة المنفذة برنامج األمم المتحدة للبيئة
 

172,500 
115,000 

 المبلغ المعتمد أصًال  
)دوالر أميرآي  ( 1993يونيه : المرحلة األولى 

)دوالر أميرآي ( 2000يوليه : المرحلة الثانية 

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المطلوب للتجديد  149,500
June 1993 تاريخ اعتماد البرنامج القطري 

 )ODPطن (، ) 1996( المبلغ عنه في البرنامج القطري ODSاستهالك الـ  233.2
 ) ODPطن  ( )2000( مبلغ عنه ODSأخر استهالك من الـ  192.6
 CFC من الـ ODPطن ) (1997-1995(خط األساس  384.2

 )دوالر أميرآي ( المبلغ المعتمد  1,550,201
 )دوالر أميرآي ( ) 2001حتى ديسمبر (المبلغ المصروف  909,060

 )ODPطن ( التي ستزال ODSالـ  85.0
 )ODPطن ) (2001حتى ديسمبر (  التي أزيلت ODSالـ  43.0

 :نشطة اآلتية اعتمدت ومولت اللجنة التنفيذية األ -17
   دوالر أميرآي

)أ( إعداد البرنامج القطري 37,290  
)ب( إعداد المشروع 93,070  

)ج( التدريب 246,506  
)د( المساعدة التقنية  304,753  
)هـ( مشروعات االستثمار 543,706  

  :المجموع  1,225,325
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 التقرير المرحلي

وضع مبادئ توجيهية بشأن     : المذآورة في التقرير المرحلي تشمل ما يلي            إن االنجازات الرئيسية      -18
 ODS في المئة في استهالك الـ       22 مما أّدى إلى عن انخفاض يبلغ        CFCالواردات ، وتوزيع واستعمال الـ      

 ، والحصول على الموافقة على ستة مشروعات ، والتصديق على تعديالت آوبنهاغن ولندن                2001في عام   
أما الصعوبة الرئيسية التي صودفت فكانت على صعيد التنفيذ الفعال لمشروع                              . ل وبيجنغ      ومونتريا

ومن المتوقع أن   .  في السوق المحلي      CFC-12االسترداد وإعادة التدوير ، وذلك بسبب انخفاض أسعار الـ            
 . إلى رفع سعره CFC-12يؤدي تناقص الكميات المتوفرة من الـ 

 النقطة البؤرية لبروتوآول مونتريال ، وهي مسؤولة أمام األدارة                    أن وحدة األوزون هي بمثابة         -19
ويتيح لذلك لوحدة األوزون       . العامة للسالمة ، التي هي الخط الثالث في الهرم اإلداري بوزارة الصحة                         

وتقوم .إمكانية التوصل المباشر للمدير في سبيل صنع القرار الذي يسهل االعتماد الفوري للتعديالت وللوائح               
 مراجعة أعمال وحدة األوزون سنويًا إدارة المراجعة الداخلية ، المسؤولة أمام وزارة ب

 

 خطة العمل 

تنفيذ أنشطة تتعلق باألوزون وتدخل في نطاق خطة            : أن خطة العمل للفترة القادمة تشمل ما يلي               -20
عها مؤسسات عامة      العمل الوطنية للصحة البيئة في سبيل التنمية البشرية المستدامة ، وهي خطة تض                              

وخاصة ، بتنسيق من وزارة الصحـة ، لصون النمو االقتصادي وتحسين جودة الحياة  للسكان ؛ والترآيز                        
على التنفيذ الجاري للمشروعات الحالية؛ وزيادة  الوعي بين الجمهور بشأن مخاطر استنفاد األوزون ؛                             

 . األوزون وتبليغ البيانات إلى الصندوق المتعدد األطراف وإلى أمانات
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 المرفق الثاني

اآلراء التي أبدتها اللجنة التنفيذية بشأن تجديدات مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى االجتماع الـ 
38 

 

أن اللجنة التنفيذية قد استعرضت المعلومات المقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي لـ انتيغوا                                  -1
 يقل عن   2001 في عام     CFCير أن هذا البلد أبلغ أمانة األوزون عن استهالك             وبربودا ، وتالحظ مع التقد     

 وتالحظ اللجنة التنفيذية آذلك أن انتيغوا وبربودا قد              1997- 1995 في الفترة      CFCمتوسط استهالك الـ      
 ، بما في ذلك أنشطة لتوعية الجمهور وتعزيز تشريع الـ                  ODSاتخذت خطوات إلزالة استهالآها من الـ           

ODS            وتجميع بيانات عن استهالك الـ ، CFC               ، وتنفيذ برامج تدريبية بشأن االسترداد وإعادة التدوير ، 
أن هذه األنشطة وغيرها أمر مشجع ، وأعربت اللجنة          . والممارسات الطيبة في الخدمة ، وشؤون الجمارك         

ا في تنفيذ بروتوآول مونتريال ،      التنفيذية عن توقعها أنه خالل السنتين القادمتين سوف تستمر انتيغوا وبربود          
  .ODSومشروعات خاغت ، وأنشطة رفع مستوى الوعي ، لتحقيق مزيد من تخفيضات استهالآها من الـ 

 

أن اللجنة التنفيذية قد استعرضت المعلومات المقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي لـ انتيغوا                                  -2
 يقل عن   2001 في عام     CFCبلد أبلغ أمانة األوزون عن استهالك         وبربودا ، وتالحظ مع التقدير أن هذا ال         

 وتالحظ اللجنة التنفيذية آذلك أن بورآينا فاصو قد                1997- 1995 في الفترة      CFCمتوسط استهالك الـ      
 ، بما في ذلك أنشطة لتوعية الجمهور وتعزيز تشريع الـ                  ODSاتخذت خطوات إلزالة استهالآها من الـ           

ODS   ات عن استهالك الـ      ، وتجميع بيانCFC ،            ويشمل ذلك أنشطة لرفع الوعي بين جميع أصحاب الشأن 
 ، وتجميع   ODS، وتعزيز تشريع الـ     ) األخصائيين ، السلطات الحكومية والسلطات الجمارك ، الجامعات           (

أعربت أن هذه األنشطة وغيرها أمر مشجع ، و       . المعلومات ، وتنفيذ تدريب بشأن االسترداد وإعادة التدوير          
اللجنة التنفيذية عن توقعها أنه خالل السنتين القادمتين سوف تستمر بورآينا فاصو في تنفيذ بروتوآول                               
مونتريال ، ومشروعات خاغت ، وأنشطة رفع مستوى الوعي ، لتحقيق مزيد من تخفيضات استهالآها من                    

  .ODSالـ 

المعلومات المقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية                أن اللجنة التنفيذية قد استعرضت              -3
 2001 في عام     CFCأفريقيا الوسطى ، وتالحظ مع التقدير أن هذا البلد أبلغ أمانة األوزون عن استهالك                      

وتالحظ اللجنة التنفيذية آذلك أن جمهورية         . 1997- 1995 في الفترة     CFCيقل عن متوسط استهالك الـ        
 ، بما في ذلك أنشطـة لتوعية الجمهور           ODSاتخذت خطوات إلزالة استهالآها من الـ          أفريقيا الوسطى قد     
 بما في ذلك أنشطة توعية الجمهور ،            ، CFC ، وتجميع بيانات عن استهالك الـ           ODSوتعزيز تشريع الـ     

 هذه  أن. وتجميع المعلومات ، وتنفيذ برامج التدريب بشأن الممارسات الجيدة في الخدمة وشؤون الجمارك                  
األنشطة وغيرها أمر مشجع ، وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها أنه خالل السنتين القادمتين سوف تستمر                   
جمهورية أفريقيا الوسطي في تنفيذ بروتوآول مونتريال ، ومشروعات خاغت ، وأنشطة رفع مستوى                               
 الوعي ، لتحقيق مزيد من تخفيضات استهالآها من                                                                                                                                                      

  .ODSالـ 
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ن اللجنة التنفيذية قد استعرضت المعلومات المقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي للـ السلفادور  ،                   أ -4
 يقل عن متوسط      2001 في عام      CFCوتالحظ مع التقدير أن هذا البلد أبلغ أمانة األوزون عن استهالك                    

ادور قد اتخذت     وتالحظ اللجنة التنفيذية آذلك أن السلف             . 1997- 1995 في الفترة        CFCاستهالك الـ     
 ،  ODS ، بما في ذلك أنشطـة لتوعية الجمهور وتعزيز تشريع الـ               ODSخطوات إلزالة استهالآها من الـ       

من خالل نظام إلصدار التراخيص ، وتنظيم ورش تدريب بشأن الممارسات الجيدة في التبريد ، وتوزيع                          
وهذا مشجع ،   . ية الجمهور في البلد آله      معدات استرداد وإعادة تدوير في مجال التبريد ، وبذل أنشطة لتوع           

وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها أن السلفادور ، خالل العامين القادمين ، سوف يستمر في تطبيق نظام                        
التراخيص ، وخطة إدارة  غازات التبريد والمشروعات غير االستثمارية ، بتحقيق تقدم بارز فيها ، وأنه                          

  .ODSلحالية في مجال تخفيض الـ سيستمر ويزيد من مستوياته ا

 

أن اللجنة التنفيذية قد استعرضت المعلومات المقدمة في مشروع التعزيز المؤسسي لبنما  ، وتالحظ                  -5
 يقل عن متوسط استهالك الـ       2001 في عام    CFCمع التقدير أن هذا البلد أبلغ أمانة األوزون عن استهالك             

CFC     وتالحظ اللجنة التنفيذية آذلك أن بنما قد        . ثل خط األساس لالمتثال       التي تم  1997- 1995 في الفترة
 ، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية ولوائح بشأن نظام            ODSاتخذت خطوات هامة إلزالة استهالآها من الـ        

الحصص في الواردات ، والموافقة على مشروعات إضافية في قطاعات مختلفة ، والتصديق على تعديالت                  
 وهذا مشجع ، وأعربت اللجنة التنفيذية عن توقعها أن بنما ، خالل العامين                                   . ونتريال   بروتوآول م  

القادمين ، سوف تستمر في تطبيق نظام التراخيص ، وخطة إدارة  غازات التبريد والمشروعات غير                                 
خفيض الـ  االستثمارية ، بتحقيق تقدم بارز فيها ، وأن البلد سيستمر ويزيد من مستوياته الحالية في مجال ت                       

CFC.   

----- 


