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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
  الثالث والخمسون االجتماع 
 2007شرين الثاني ت/  نوفمبر 30-26 ،مونتريال

 
 
  

  نلبنا :مقترح مشروع
 

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

  اإلزالة
 
مواد (الخطة الوطنية إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى من المرفق ألف  •

 ) الشريحة الرابعة) (الكربون الكلورية الفلورية
يبــيوئندي
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  المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
 نلبنا

  :الوآالة : عنــوان المشـــروع-أوال 
 اليوئنديبــــي (CFC)خطة ازالة الكلوروفلوروكربون 

 
    2006  :عام )من قدرات استنفاد األوزونطن  (:7 آخر معطيات المادة -ثانيا 

CFC: 224.4 CTC: 0 
 

  0 : هالونات
 

 TCA: 0 44.3: بروميد المثيل

  
   2006 :عام : آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري-ثالثا 

عوامل مذيبات تبريد هالوناترغاويايروسول المواد
 التصنيع

أجهزة 
االستنشاق 
المزودة 
بمقياس 
 للجرعات

استعمال 
ندف  بروميد المثيل مختبري

 المجموع التبغ

 QPS Non  الخدمات الصناعة  
QPS 

  

CFC        
                2  1    16.9 198.8        218.7 

CTC        
                                0 

 0                    هالونات

بروميد 
 42.1  42.1                    المثيل

TCA        
                                 0 

 
 المجموع 2008 2007 2006 2005 2004 : المشروع معطيات-رابعا 

 الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
   CFC 499 362 235 75 35  )أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون(

تكاليف 
 2,091,420 65,000 100,000 365,000 500,000 1,061,420 المشروع

 )دوالر أمريكي(تكاليف المشروع 
 اليوئنديبــــي

                    
 156,857 4,875 7,500 27,375 37,500 79,607 تكاليف الدعم               

تكاليف 
 2,091,420 65,000 100,000 365,000 500,000 1,061,420 المشروع

  )دوالر أمريكي(مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا 
 156,857 4,875 7,500 27,375 37,500 79,607 تكاليف الدعم

تكاليف 
 مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  1,926,420 0 0 865,000 0 1,061,420 المشروع

  )دوالر أمريكي(
 144,482 0 0 64,875 0 79,607 تكاليف الدعم

تكاليف 
 مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري  100,000  100,000    المشروع

  )دوالر أمريكي(
 7,500  7,500     الدعمتكاليف

 

موافقة شمولية  : تـــوصيـــة األمــانـــة-خامسا 
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  وصف المشروع
 
، بالنيابة عن حكومة لبنان، تقريًرا مرحلًيا حول تنفيذ برنامج )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم  .1

) NPP(طة اإلزالة الوطنية من خ) 2006 و2005بما في ذلك الشرائح الخاصة بأعوام (العمل الثاني 
وقد شمل هذا  .للكلوروفلوروكربون لألخذ بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين

دوالر   500,7 دوالر أمريكي زائد 100 000بمبلغ تمويل ) 2007(التقديم أيًضا طلب تمويل الشريحة الرابعة 
 .2006-2005يوئنديبي وتقرير التحقق من أداء برامج التنفيذ السنوية للفترة دعم الوكالة لللكتكاليف أمريكي 

وبعد مراجعة التقرير المرحلي وتقرير التحقق، أشارت األمانة إلى أن الظروف الخاصة التي مر بها  .2
ختلفة ذات  قد تسببت في تأخير تنفيذ جميع أنشطة االستثمار وأنشطة المساعدة الفنية الم2006لبنان في أواسط عام 

وقد اتفق كل من األمانة واليوئنديبي على تقديم الطلب الخاص بالشريحة الرابعة  .الصلة بخطة اإلزالة الوطنية
لالجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، وهو ما سيسمح بالتنفيذ الكامل لألنشطة التي بدأت في السابق وصرف 

على السماح لليوئنديبي بطلب ) 22/52المقرر (من ثم وافقت اللجنة  .أو االلتزام بجميع مبالغ التمويل المتاحة
اإلفراج عن الشريحة الرابعة في االجتماع الثالث والخمسين، وفقًا للتقرير المرحلي والتكميلي حول األنشطة التي 

تكميلي المطلوب وقد قدم اليوئنديبي األن التقرير المرحلي ال. 2007تم تنفيذها والمبالغ التي تم صرفها في عام 
 . لالجتماع الثالث والخمسين

  الخلفية
 
وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين على خطة اإلزالة الوطنية للبنان، حيث التزمت  .3

  طن417(الحكومة من خاللها باإلزالة الكاملة للجزء المتبقي من استهالكها من مواد الكربون الكلورية الفلورية 
وقد شملت خطة اإلزالة النهائية تحويل مصانع . 2008قبل نهاية عام ) (ODP ات استنفاد األوزونمن قدر

اإليروصوالت والرغاوي وغازات التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون إلى تقنيات بديلة باإلضافة إلى 
 والثالثة من خطة اإلزالة الوطنية في وقد تمت الموافقة على الشرائح الثانية .أنشطة اإلزالة في قطاع خدمة التبريد

 .االجتماع الثامن واألربعين للجنة التنفيذية

  تقرير مرحلي حول تنفيذ برنامج العمل الثاني وبرنامج العمل الثالث
 
في قطاعات التصنيع، شملت األنشطة المتخذة بموجب برنامج العمل الثاني وبرنامج العمل الثالث توريد  .4

تشرين /ع الوحيد لإليروصوالت الذي يستخدم الكلوروفلوروكربون في البالد قبل نوفمبرالمعدات لتحويل المصن
 شركة لتصنيع 13وأيًضا تم توريد المعدات لتحويل  .)من قدرات استنفاد األوزون طن 8.2إزالة  (2007الثاني 

 المتوقع تركيبها ، ومن)من قدرات استنفاد األوزون طن 60إزالة (الرغاوي المستخدمة للكلوروفلوروكربون 
وقعت الحكومة على اتفاقيات مع جميع مصانع التبريد المستخدمة للكلوفلوروكربون . 2007واعتمادها قبل نهاية 

 مصنًعا، تم توريد المعدات واألدوات والمواد الكيميائية التجريبية المطلوبة ومن المتوقع 27التي يبلغ عددها 
 ).من قدرات استنفاد األوزون طن 45.2إزالة  (2007اية عام االنتهاء من التركيب واالعتماد قبل نه

 . فني لبرنامج التدريب األول500وفي قطاع خدمة التبريد، جاري األن توظيف مدرب وقد تم ترشيح  .5
 .إعادة التدوير/للحصول على آالت االستعادة) MAC( ورشة ألجهزة التكييف المتحركة 100كما تم انتقاء حوالي 

وجاري األن التوقيع  .يد مراكز اإلصالح، وتم البدء في توريد وحدات إصالح صغيرة والملحقاتوأيًضا تم تحد
من المتوقع  . مستخدم نهائي للتحول إلى غازات التبريد األخرى غير الكلوروفلوروكربون50على االتفاقيات مع 

 .2007تشرين الثاني /انعقاد ورشة عمل لتقديم البرنامج في نوفمبر
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، من المتوقع أن يوافق مجلس )ODS(وفيما يتعلق بأنشطة زيادة الوعي وقانون المواد المستنفدة لألوزون  .6
تشرين الثاني /الوزراء على القانون التمهيدي لنظام التراخيص الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون في نوفمبر

 . المشتركة في خطة اإلزالة الوطنيةوخالل نفس الشهر، ستنعقد ورشة عمل صناعية للشركات الصناعية. 2007
وأيًضا تجري األن مراجعة المنهج الدراسي للمدرسة الفنية والمهنية لفنيي التبريد، ومن المقرر انعقاد ورشة عمل 

 .2007كانون األول /لجميع المشاركين في ديسمبر

اشتركت الوحدة  .لوطنيةُعهد إلى وحدة األوزون بالمسؤولية عن إدارة وتنسيق ورصد تنفيذ خطة اإلزالة ا .7
في العديد من األنشطة، بما في ذلك المشاركة في عمليات صنع القرار، واالجتماعات، والمقابالت، وجلسات 

 دوالر 1 795 336تم صرف أو االلتزام بمبلغ  .التدريب، والمشاركة في األحداث الهامة التي يغطيها المشروع
 دوالر 131 084وافقة عليه حتى األن، أي أن الرصيد المتبقي هو أمريكي من التمويل اإلجمالي الذي تمت الم

أمريكي، وهو ما لن يكون كافًيا لتغطية االلتزامات والتعهدات المالية المطلوبة خالل النصف األول من عام 
 . ، إذا لم تتم الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية على الشريحة الرابعة2008

  تقرير التحقق
 
ق المبرم بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية، قدم اليوئنديبي تقرير تحقق مستقل حول أهداف وفقًا لالتفا .8

 من 2006ووفقًا لتقرير التحقق هذا، بلغ استهالك عام  .االستهالك الوطني من المواد المستنفدة لألوزون
من قدرات  طن 235ستوى ، وهو ما كان أقل من الممن قدرات استنفاد األوزون طن 224.4الكلوروفلوروكربون 

تحققت أهداف االستهالك  . من مواد الكربون الكلورية الفلورية المسموح به بموجب االتفاقاستنفاد األوزون
 جزئًيا بسبب الكساد االقتصادي المترتب على الظروف 2006 و2005الوطني من الكلوروفلوروكربون لألعوام 

  .يل شركات غير مؤهلةالتي كانت سائدة فيما بعد، وجزئًيا بسبب تحو

  خطة العمل المرتبطة بالشريحة الرابعة
 
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ الشريحة الرابعة من خطة 100 000يطلب اليوئنديبي  9

 إضافية من مواد الكربون الكلورية من قدرات استنفاد األوزون طن 40تتعهد الحكومة بإزالة  .اإلزالة الوطنية
، توفير المساعدة الفنية على سبيل المثال ال الحصرورية، من خالل تنفيذ عدد من األنشطة التي تشمل، الفل

والتدريب للموظفين في الشركات المصنعة وقطاع خدمة التبريد، واستكمال توريد معدات االستعادة وإعادة 
 .برنامج التحفيزي للمستخدمين النهائيينالتدوير، ووضع التنظيمات وقواعد السلوك في قطاع التبريد، والبدء في ال

   .و يحتوي المرفق األول على الجداول التي تعطي نظرة عامة عن هذا االتفاق المتعدد السنوات
 
 

  تعليقات وتوصيات األمانة
 

  التعليقـات
 
 من قدرات استنفاد األوزون طن 224.4البالغ ) CFC( من الكلوروفلوروكربون 2006إن استهالك عام  .9

 ODP طن 138.4 من بروتوكول مونتريال أقل بالفعل بمقدار 7بلغ عنه من قبل حكومة لبنان بموجب المادة والُم
ومع  ).من قدرات استنفاد األوزون طن 362.8(من الحد المسموح به من استهالك الكلوروفلوروكربون لهذا العام 

، من مستوى من قدرات استنفاد األوزونطن  115.6األخذ بعين االعتبار الحاجة إلى المزيد من التخفيض بمقدار 
من قدرات  طن 108.8 البالغ 2007، لتحقيق مستوى االستهالك المسموح به لعام 2006 لعام CFCاستهالك 
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وقد  .2007، استفسرت األمانة حول قدرة حكومة لبنان على تحقيق المستوى المستهدف لعام استنفاد األوزون
 على ثقة من إمكانية تحقيق المستوى المستهدف من خالل استكمال األنشطة في أشار اليوئنديبي إلى أن الحكومة

  ).التصينع والخدمة(قطاع اإليروصوالت والرغاوي وقطاعات التبريد 

ومع  .إعادة التدوير لتوزيعها على ورش الخدمة/ آلة لالستعادة100تهدف خطة اإلزالة الوطنية إلى شراء  .10
 خدمة التبريد في لبنان، استفسرت األمانة من اليوئنديبي حول ما إذا كانت قد التسليم بالظروف الحالية لقطاع

أخذت إمكانية إعادة تصميم مكون المشروع هذا في عين االعتبار لتناول، على سبيل المثال، تحويل عدد أكبر من 
إال أن قطاع خدمة التبريد وقد تم نُصح األمانة بأنه على الرغم من الوضع الراهن في لبنان  .المستخدمين النهائيين

يعتقد كل من الحكومة واليوئنديبي بشدة أن التدخالت مع عدد كبير من المستخدمين النهائيين في قطاع  .لم يتأثر
إعادة التدوير، سوف تؤدي إلى إزالة مواد / آلة لالستعادة60التبريد المنزلي والتجاري، جنًبا إلى جنب مع توفير 

 . ية بالمستوى المقترح في األساسالكربون الكلورية الفلور

قد تم تقديمه ) ODS(ومع اإلشارة إلى أن القانون المرتبط بنظام التراخيص للمواد المستنفدة لألوزون  .11
، التمست األمانة تفسيًرا حول ما إذا كان النظام يتم 2007تشرين الثاني /لمجلس الوزراء للموافقة عليه في نوفمبر

وقد أوضح اليوئنديبي أن نظام التراخيص الحالي يتطلب تسجيل الموردين  .ي لبنانتطبيقه في الوقت الحالي ف
ومع ذلك، تسعى  .والترخيص لهم من قبل وزارة البيئة التي تتولى أنشطة استيراد المواد المستنفدة لألوزون

 هذا التنظيم من قبل لذلك، يجب إقرار .الحكومة إلى تعزيز نطاق التنظيم الحالي لتوفير تفويضات إضافية للتطبيق
بناء عليه قام مكتب الشؤون القانونية التابع لوزارة البيئة بإعداد القانون الذي سيوفر التفويض العام  .البرلمان

  .المطلوب عند الموافقة عليه من قبل البرلمان

  التوصيـات

ليف الدعم المصاحبة توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة من المشروع مع تكا .12
 :بمستويات التمويل الُموضحة في الجدول التالي

تمويل المشروع  ُمسمى المشروع 
)دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

الخطة الوطنية إلدارة إزالة مواد المجموعة األولى من المرفق  )أ(
 ) الرابعةيحة الشر) (مواد الكربون الكلورية الفلورية(ألف 

 بياليوئندي 7 500 10 000

 
---- 
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Overview Tables for Multi-Year Agreements

Lebanon                                           

(1) PROJECT TITLE: CFC phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

Comments

LEB/PHA/44/INV/57 UNDP            Approved in accordance with the Agreement between the Government of Lebanon and the Executive Committee.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? 
(Yes/No)

LEB/PHA/48/INV/63 UNDP            

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CFC                       725.5 819.8 735.3 621.3 475.3 463.4 527.9 533.4 491.7 480.2 347. 287.3 224.4 

CTC                       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1 0.6 0. 0. 0. 0. 0. 

Halons                   0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

Methyl Bromide       236.4 186. 226.8 247.2 285.6 246.5 234.3 219. 197.3 184.7 66. 48.7 44.3 

TCA                       0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

0. 0. 0. 0. 

Chemical Aerosol Foam Fire 
Fighting

Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDI Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector 
Consumption

Manufacturing Servicing QPS Non QPS

CFC               2. 1. 16.9 198.8 218.7

CTC               0

Halons           0

Methyl 
Bromide         

42.1 42.1

TCA               0

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Decisio

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

499 362 235 75 35 0

Compliance Action Target (MOP)

Consumption Reported in Implementation Report 
b itt d

355.4 279.1 224.4 0

Consumption Reported in the Verification Report 356.9 279.1 224.4 0

UNDP

Reduction Under Plan 55 127 160 40 35 417

Approved Phase-Out 55 287 342

Actual Phase-Out 55 120 175

Remaining Phase-Out to be Achieved 355.4 260.5 205.8 0

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)

Calendar year 2004 2005 2006 2007 2008 Total

UNDP Funding as per Agreement 1,061,420 500,000

Support Costs as per Agreement 79,607 37,500

Funds Approved (Inventory) 1,061,420

365,000 100,000 65,000 2,091,420

27,375 7,500 4,875 156,857

865,000 1,926,420

Estimated Disbursement in Previous Progress Report 365,908 365,908

Funds Disbursed in Current Progress Report 593,902 593,902

Funds Obligated in Current Progress Report

Estimated Disbursement in Current Progress Report 187,007 346,000 533,007

Disbursement as per Annual Plan 696,491 696,491

Funds Requested 1,061,420 865,000 100,000 2,026,420

Support Costs Requested 79,607 64,875 7,500 151,982

Comments

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2004 2005

Planned Submission Dec-2004 Apr-2005 Apr-2006

2006 2007

IV 

2008

Mar-2007 Mar-2008

II and III 

Jul-2007

Tranche Number I 

Revised Planned Submission

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2005

Date Approved Dec-2004 Apr-2006

UNDP

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when 
(Date)

Verification 
Report(Yes/No)

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs
1. REGULATIONS:

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2005 Yes

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

Yes

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2005 Yes

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2005

Yes

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2005

Yes

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/2005 Yes

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/2005

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/2005 Yes

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Yes

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2005 Yes

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/2005

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

No

1.2.1.2 Halons Yes 03/01/2000 Yes

1.2.1.1 CFCs No

No

1.2.1.4 TCA No No

1.2.1.3 CTC No

2
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No

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide No

No

1.2.2.2 Halons Yes 03/01/2000 Yes

1.2.2.1 CFCs No

No

1.2.2.4 TCA No No

1.2.2.3 CTC No

No

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide No

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.1 Banning import of:

Yes

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 01/01/2005 Yes

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2005

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

Yes

1.3.2.2 Used freezers using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 01/01/2005 Yes

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005

Yes

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam Yes 01/01/2005

Yes

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2006

Not So Well

The CFC recovery and recycling programme functions: Satisfactorily Satisfactorily

The ODS import licensing scheme functions: Not so well

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
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Explanation

(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Completed tranche covered by report submitted Tranche currently implemented (preliminary data)

Activities Budget Explanation Activities Budget
Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement 

as compared to 
overall plan 

[%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

Customs Training
Train the Trainers
Training of Customs Officers
Good Practices in Refrigeration
Train the Trainers
Training of Technicians by Trained 
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment 
Recovery & Recycling, establish 
Service equipment supply other 
Conversion
Solvent Phase-Out Project
Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop
PMU & Monitoring
Unforeseen Activities

*Refers to latest revision of overall plan
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(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Activities Budget Explanation

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned (future 
tranche)

Customs Training

Cumulative 
achievement as 

compared to overall 
plan [%]*

Train the Trainers

Training of Customs Officers

Good Practices in Refrigeration

Train the Trainers

Training of Technicians by Trained Trainers

Strengthening vocational schools

Refrigeration Service investment component

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Service equipment supply other than R&R

Conversion

Solvent Phase-Out Project

Methyl Bromide Component

Methyl Bromide Workshop

PMU & Monitoring

Unforeseen Activities

ENTERPRISE LEVEL PHASE-OUT ACTIVITIES 75,000. 97.

Retrofit programme for end-users 15.

R&R programme for Servicing 15. 85.

85.

TECHNICAL ASSISTANCE 25,000.

(10) SECRETARIAT’S RECOMMENDATION:

Additional standards and certification for end-user 1. 85.

*Refers to latest revision of overall plan

97.

Promotion and awareness workshop for end-users on 
retrofit programme

1. 85.
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