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 غينيا االستوائية: البرنامج القطري
  

  
  : تتألف هذه الوثيقة مما يلي

  
 ) أعدتها أمانة الصندوق(ورقة تقييم البرنامج القطري  •
 
 قلتوصيات الصادرة عن أمانة الصندوالتعليقات وا •

  
 ة غينيا االستوائية رسالة الرد من حكوم •

  
  ورقة غالف البرنامج القطري والموجز التنفيذي •
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  ورقة تقييم البرنامج القطري لغينيا االستوائية 
  

  الوحدة الوطنية لألوزون، مديرية البيئة
  

  حالة المصادقة على معاهدة فيينا وبروتوكول مونتريال
  

  الدخول حّيز التنفيذ  المصادقة  التوقيع  
  1998 تشرين الثاني 17  1988 آب 17    )1985(نا معاهدة فيي

  2006 كانون األول 6  2006 أيلول 6    )1987(بروتوكول مونتريال 
  2007 تشرين األول 11  2007 تموز 11    )1990(تعديل لندن 

  2007 تشرين األول 11  2007 تموز 11    )1992(تعديل كوبنهاغن 
  2007ن األول  تشري11  2007 تموز 11    )1997(تعديل مونتريال 

  2007 تشرين األول 11  2007 تموز 11    )1999(تعديل بكين 
  

  لم يتم إنتاج أية مواد خاضعة للرقابة    : إنتاج المواد الخاضعة للرقابة
   طن متري6    )2007: (استهالك المواد الخاضعة للرقابة

  ) طنODP (تنفاد األوزونأطنان مثقلة من قدرات اس 4.6    ) المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   باستثناء (
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              6            المواد المستنفدة لألوزون
            1  4.6  0.1      4.5    رات استنفاد األوزونقد

  

            
توزيع قدرات اسـتنفاد األوزون بحسـب       

  :المادة
  %18  هالون    %82  كلوروفلوروكربون  

  

توزيع المواد المستنفدة لـألوزون بحسـب       
  بروميد الميثيل  مذيب  تبريد  هالونات  رغوة  آيروسول  :القطاع

 أطنان مثقلة من قدرات اسـتنفاد     (االستهالك  
  ):األوزون

    1  4.6      

      %82  %18      :النسبة من اإلجمالي
  

أطنان مثقلة من قدرات اسـتنفاد       ()بروتوكول مونتريال 
  )األوزون

مواد 
  يةكلوروفلوروكربون

رابع كلوريد   هالونات
  الكربون

بروميد 
  الميثيل

  0.0  1.5  28.30  31.50  استهالك خط األساس
  0.0  0.22  14.15  4.72  2007ام المستوى المسموح به من االستهالك في ع

          )2009(البرنامج القطري : المصدر
  

  البرنامج القطري
  

  )2010-2009(عام واحد   : مدة البرنامج القطري
  2010إزالة تامة بحلول نهاية عام   :اإلزالة المستهدفة للمواد المستنفدة لألوزون

  قطاع خدمة التبريد   مجال اإلزالة ذو األولوية 
   دوالر أمريكي 180 000  لنشاطات في البلدكلفة ا

  : االستراتيجية

 وبأن تعكس أكثر أهداف الحكومة في تقليص استهالك غينيا البروتوكوللما ينص عليه  تلتزم حكومة غينيا االستوائية بضمان االمتثال
وتأتي هذه . عات والمستهلكين في البلداالستوائية من المواد المستنفدة لألوزون وفي الوقت ذاته تخفيض الكلف المرتبطة بالصنا

االستراتيجية منسجمة مع المشروعات المقترح حصولها على تمويل من الصندوق متعدد األطراف وفق خطة إدارة اإلزالة النهائية 
نفدة لألوزون بحلول المقدمة إلى هذا االجتماع، كما أن تتفق مع هدف الصندوق في توفير الحوافز لتحقيق اإلزالة النهائية للمواد المست

  . 2010عام 
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  التعليقات والتوصيات الصادرة عن أمانة الصندوق 
  

  الوصف
  

بحسب استبيان أجري حديثًا ألغراض تحضير البرنامج القطري الخاص بغينيا االستوائية وخطة إدارة  .1
 2007 طن لعام ODP 4.6 بحوالي الـكلوروفلوروآربوناإلزالة النهائية فيها، تم تقدير االستهالك اإلجمالي من 

 ODP 1وأظهرت التقارير التي قدمها البلد أيضًا أن استهالك الهالون وصل إلى . تـُستخدم في خدمة أنظمة التبريد
 طن، ومن OSP 31.5 في غينيا االستوائية بـ الـكلوروفلوروآربونهذا ويحدد خط األساس من . 2007طن في عام 

 . طنODP 28.3الهالون بـ 

وائية هي عضو في المجموعة االقتصادية والمالية ألفريقيا الوسطى، وهي منظمة تعمل في تعزيز غينيا االست .2
 الخاصة بالمواد المستنفدة التعليماتالتعاون االقتصادي اإلقليمي في وسط أفريقيا، آما أنها منتدى هام لتنسيق 

 منسقةالاإلقليمية تحت التعليمات على ولقد صادقت حكومة غينيا االستوائية . لألوزون بين الدول األعضاء فيها
التعليمات وتقترح حكومة غينيا االستوائية تطبيقًا فعاًال لهذه . 2006المتعلقة بهذه المواد التي أقرتها المجموعة عام 

إدارة اإلزالة النهائية الُمقّدمة إلى االجتماع السابع  في نظام الترخيص الوطني الخاص بها من خالل تنفيذ خطتهاول
 .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/34(والخمسين للجنة التنفيذية 

شكلت حكومة غينيا االستوائية لجنة وطنية حول المواد المستنفدة لطبقة األوزون تابعة لوزارة البيئة، حيث  .3
تعمل هذه اللجنة آهيئة استشارية للوزارة حول آافة المواضيع المتعلقة بهذه المواد، آما أنها مسؤولة عن تقديم 
النصح والمشورة حول متطلبات السياسة والتشريع وبرامج العمل واألبحاث والتعزيز المؤسساتي وحمالت رفع 

أمانة سر للجنة الوطنية  داخل الوزارة نفسها، وهي تعمل آقام البلد أيضًا بتأسيس الوحدة الوطنية لألوزون. الوعي
لنشاطات المتعلقة بإزالة المواد المستنفدة لطبقة األوزون  مختلف ارصدإضافة إلى قيامها بالمهام اليومية المرتبطة ب

 .في البلد

يتم تحضير البرنامج القطري بمساعدة من برنامج األمم المتحدة للبيئة، وهو يبين أهداف ومكونات خطة  .4
لفنية، إدارة اإلزالة النهائية بما في ذلك تدريب ضباط الجمارك وتقنيي خدمة التبريد، وتأسيس برنامج المساعدة ا

وتوفير األدوات والمعدات الضرورية لورش خدمة التبريد من أجل استرداد وإعادة تدوير غازات التبريد، وإعادة 
  .الـكلوروفلوروآربونتهيئة أنظمة التبريد لتصبح قائمة على غازات التبريد الخالية من 

  توصيات األمانة 
 
الستوائية، أثارت أمانة الصندوق بعض القضايا مع في سياق خطة إدارة اإلزالة النهائية الخاصة بغينيا ا .5

ولقد آرر البرنامج المذآور أنه .  فيما يتعلق بعدم وجود نظام وطني للترخيص في البلدبرنامج األمم المتحدة للبيئة
ليمية اإلقالتعليمات  تحت ونظرًا ألن البلد عضو في المجموعة االقتصادية والمالية ألفريقيا الوسطى، يمكن لمثل هذه 

أن تعوض عن عدم وجود سياسة وطنية وأن تـُستخدم آأساس إلصدار التراخيص لمستوردي المواد المستنفدة 
 .لألوزون

باإلضافة إلى البرنامج القطري وخطة إدارة اإلزالة النهائية، قدمت حكومة غينيا االستوائية أيضًا إلى  .6
 بالمرحلة الرسمية األولى من مشروع التعزيز المؤسساتي في االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية طلبًا يتعلق

التعليقات والتوصيات ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/19(وتقدم الوثيقة . البلد، وذلك لدعم عمل وحدة األوزون
  .الصادرة عن أمانة الصندوق بهذا الصدد
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  التوصيات
 

نيا االستوائية، مع مالحظة أن الموافقة توصي أمانة الصندوق بالموافقة على البرنامج القطري الخاص بغي .7
على البرنامج القطري ال تعني الموافقة المشروعات المحددة في هذا البرنامج وال على مستويات التمويل الخاصة 

 .بها

توصي أمانة الصندوق أيضاً بأن يتم الطلب إلى حكومة غينيا االستوائية تقديم المعلومات سنوياً إلى اللجنة  .8
ول التقّدم الُمحرز في تنفيذ البرنامج القطري، وذلك انسجاماً مع قرار اللجنة حول تنفيذ البرنامج التنفيذية ح
باستخدام النموذج المعتمد المتوافر أن يتم ذلك و) 135، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40(القطرية 

 31 إلى 2008 كانون الثاني 1ن ويجب أن يتم تقديم التقرير األولي الذي يغطي الفترة م. على شبكة اإلنترنت
 . 2009 أيار 1 إلى أمانة الصندوق في موعد أقصاه 2008كانون األول 

  







 

 

  ورقة غالف البرنامج القطري 
  

  غينيا االستوائية         : البلد
  وزارة البيئة   :الوكالة الوطنية القائدة
  2010-2009   :الفترة التي غطاها البلد

  :البرنامج
ـّذة القائدةالوكالة ال   برنامج األمم المتحدة للبيئة    :ُمنف

  

  :الجدول الزمني لإلزالة. 1
  

  االستهالك الحالي   المادة 
)ODP2006)  طن   

 السنة المخططة لإلزالة 

 2010  0  11-كلوروفلوروكربونلا
 2010 4.6  12-كلوروفلوروكربونلا
 2010 0  113-كلوروفلوروكربونلا
 2010 0  115-كلوروفلوروكربونلا

 2010 0  رابع كلوريد الكربون
  2015  0  )1(بروميد الميثيل

  2008 1  الهالونات 
  2015 0  بروميد الميثيل 

  5.6  اإلجمالي
  

  خطة عمل الحكومة . 2
  

الكلفة المتوقعة   األثر المرجو تحقيقه  وصف العمل  العام
 )دوالر أمريكي(

 جميع القطاعات
2007-
2008 

  )وحدة(تأسيس مكتب األوزون 

  تأسيس اللجنة الوطنية حول المواد المستنفدة لألوزون   2008

  توفير الرصد والتنسيق

2009-
2010 

  خلق الوعي   حملة رفع الوعي العام 

000 40  

2009-
2010 

 توفير الرصد والتنسيق إطار التعزيز المؤسساتي 

2009-
2010 

زون تأسيس نظام رصد الواردات من المواد المستنفدة لألو
 واستخداماتها وتقديم نظام منح رخص االستيراد 

 ضمان االمتثال للبروتوكول 

2008-
2010 

 ضمان االمتثال لخطة العمل   تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالحوافز والعقوبات 

000 60  

  قطاع التبريد 
2009-
2010 

الخدمة ضمان تحسين ممارسات   التدريب ومنح الشهادات لمهندسي وفنيي التبريد 
 والصيانة 

2009-
2010 

تـخـفـيـــض   التحسين في خدمة وصيانة معدات التبريد 
اســـتــهـالك الـمـــواد 

 ية أثناء الخدمة كلوروفلوروكربونال
2009-
2010 

تـخـفـيــض  تقديم خطة التحقق من معدات التبريد المستوردة 
اســـتــهــالك الـمـــواد 

 يةكلوروفلوروكربونال
2009-
2010 

ضمان تبني تقنيات مالئمة في إعادة   تقديم إعادة تهيئة أنظمة التبريد الصناعية 
  التهيئة 

2009-
2010 

تعزيز القدرة الوطنية على التدريب  تأسيس مراكز التميز الوطنية في قطاع التبريد 
 المستمر لدى فنيي التبريد

000 180 
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ة    3. روعات المقترح ن المش ص ع   ملخ
  

   ووصف المشروعنوع  العام
كلفة 
 المشروع
US$  

 الوكالة المنفذة

مثقلة من الطنان األ
قدرات استنفاد 

) طن ODP (األوزون
  التي ستتم إزالتها

2008-
2009 

تأسيس آلية الرصد والتنسـيق     : مشروع التعزيز المؤسساتي  
 لتنفيذ برنامج إلزالة المواد المستنفدة لألوزون 

برنامج األمم 60 000
  ئةالمتحدة للبي

 إزالة غير مباشرة

تدريب المدربين وتحسين الخدمة والصيانة ضـمن قطـاع         
 التبريد وإعادة التهيئة وبرنامج االسترداد وإعادة التدوير 

برنامج األمم  90 000
 المتحدة للبيئة

4.6 

برنامج تدريب ضباط الجمارك وتطبيق القـوانين الخاصـة         
  بالمواد المستنفدة لألوزون 

برنامج األمم  50 000
 المتحدة للبيئة

   
 

2009-
2010 

برنامج األمم  40 000  مراقبة النشاطات ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية 
 المتحدة للبيئة

 إزالة غير مباشرة

  
  الموجز التنفيذي 

  
  ة ـخلفي . 1
  

ن ثم إزالة إنتاج بروتوكول مونتريال حول المواد التي تستنفد طبقة األوزون هو اتفاق دولي يهدف إلى تخفيض وم
ـُعرف بأنها تضّر بطبقة األوزونكلوروفلوروكربونالواستخدام المواد  ولقد ُوضع . ية والهالونات التي ت

 بلد لغاية 194 وتمت منذ ذلك الوقت المصادقة عليه من قبل 1989 كانون الثاني عام 1البروتوكول قيد التنفيذ في 
  . 2009كانون الثاني عام 

  
منذ إطالقه ألربعة تعديالت تهدف إلى تسريع إزالة هذه المواد المستنفدة لألوزون هي على خضع البروتوكول 

، وتعديل بكين 1997، وتعديل مونتريال لعام 1992، وتعديل كوبنهاغن لعام 1990تعديل لندن لعام : النحو التالي
  . 2000لعام 

  
 وفي بروتوكول مونتريال في كانون 2005ني عام أصبحت غينيا االستوائية طرفاً في معاهدة فيينا في تشرين الثا

وفي عام . 2007؛ كما صادقت على تعديالت لندن كوبنهاغن ومونتريال وبكين في تموز عام 2006األول عام 
وتم .  طنODP 1 طن، وبلغ استهالك الهالونات ODP 4.6، بلغ استهالك المواد المستنفدة لألوزون 2007

 31.5 الخاص بالبلد كان ُيقّدر بحوالي كلوروفلوروكربونالاألساس من استهالك إبالغ أمانة األوزون بأن خط 
ODP وتضع خطوط األساس المبلغ عنها هذه غينيا . 28.3 طن، بينما كان خط أساس الهالون ُيقّدر بحوالي

لية من الصندوق ، األمر الذي يجعلها مؤهلة للمساعدة الفنية والما5 من المادة 1االستوائية في فئة بلدان الفقرة 
  . متعدد األطراف

  
  استخدام المواد المستنفدة لألوزون في غينيا االستوائية  

  
ليس هناك إنتاج للمواد المستنفدة لطبقة األوزون في غينيا االستوائية، وإنما يتم استيراد هذه المواد جميعاً من قبل 

ولقد تم تقدير . التي تستخدم هذه الموادعدد محدود من الموزعين المحليين وبشكل مباشر من قبل الشركات 
منها هي % 90 طن متري نسبة 4.6بحوالي 2007ية في عام كلوروفلوروكربونالمواد الإجمالي الواردات من 

 وال ولم يكن هناك سجالت ألي استيراد لرابع كلوريد الكربون وال كلوروفورم الميثيل. 12-كلوروفلوروكربونلل
 إلى 1301-والهالون 22-الهيدروكلوروفلوروكربونووصل استهالك . يةوروكربونكلوروفلالغيرها من المواد 

  .  طن متري على التوالي0.1 و6.6
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إن استهالك المواد المستنفدة لألوزون يقع بمجمله تقريباً في خدمة معدات التبريد الموجودة والتي هي في معظمها 
أما استخدام الهالون . تخدم ألغراض تركيب المعدات الجديدةمستعملة سابقاً، كما أن نسبة ضئيلة من هذه المواد تس

ولقد التزمت الحكومة بحظر استيراد الهالون ). أي المطارات، الجيش(في البلد فهو مقصور على الهيئات العامة 
  . 2008في بداية عام 

  
مة على المواد المستنفدة ال يوجد في غينيا االستوائية تصنيع محلي للبرادات المحلية وغيرها من المعدات القائ

  . لألوزون
  

  منهجية إعداد البرنامج القطري 
  

 بهدف توفير اإلرشاد لفريق 2008ضمت منهجية إعداد البرنامج القطري بعثة إلى غينيا االستوائية في شباط 
ادة الخبراء الوطني المسؤول عن جمع البيانات ذات الصلة، ومناقشة اإلطار المؤسساتي وإطار السياسة مع ق

الصناعة والمسؤولين الحكوميين، وتحديد نشاطات المشروع التي يمكن أن تؤهل البلد للحصول على الدعم من 
  . وتم بعد ذلك تقدير الكلف المرافقة لجميع األعمال والمشروعات. الصندوق متعدد األطراف

  
  

  فرضيات حاسمة
  

نفدة لألوزون في غينيا االستوائية، عمل الخبراء على من أجل تقدير الكلف اإلضافية اإلجمالية إلزالة المواد المست
، وتم من ثم يةكلوروفلوروكربونالأساس حقيقة أن معظم استخدامات هذه المواد هو في قطاع الخدمة السيما المواد 

ية باالعتماد على المعلومات واألدلة اإلرشادبيان النشاطات التي ستتم في هذا القطاع وتحديد الكلف المرافقة لها 
الخيارات "تم أيضاً استخدام وثائق فنية مثل وثيقة . المستقاة من دول مشابهة ليس فيها سوى متطلبات قطاع الخدمة

 الخاصة ببرنامج "تقارير لجنة الخيارات الفنية" ووثيقة "مضخات تكييف الهواء والتدفئة"ووثيقة " الفنية والتبريد
  .  والكلف الخاصة بهااألمم المتحدة للبيئة كمراجع لتحديد المعدات

  
  : تتألف الكلف اإلضافية التقديرية الخاصة بغينيا االستوائية من ثالثة عناصر

  
كلف المستخدم، أي الكلف المترتبة عن استخدام المنتجات القائمة على مواد مستنفدة لألوزون، وهي  -

ا يتعلق بالتأقلم للعمل مع تتضمن رأس المال اإلضافي والكلف التشغيلية وكلف إعادة تدريب العاملين فيم
التكنولوجيا الخالية من المواد المستنفدة لألوزون ومعدات إعادة التهيئة إضافة إلى المساعدة الفنية والدعم 

 الفني؛
 
كلف المستهلك، أي الكلف اإلضافية الناجمة عن االستبدال اإللزام للبرادات المحلية، والكلف األخرى المتعلقة  -

 ؛كلوروفلوروكربونالالية من بشراء البرادات الخ
  

 . الكلف الحكومية المتعلقة بالتعزيز المؤسساتي الالزم لضمان التطبيق الفعال للبرتوكول -
  

يقوم إن تحليل هذا التقرير على افتراض أنه وبينما ستظل المواد المستنفدة لألوزون متوافرة بكميات كافية لتلبية الطلب 
  . 2009بد للبلد من ضمان أن االستهالك سيصل إلى صفر بحلول نهاية عام ، ال باألسعار الحالية2010حتى عام 
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  سيناريو اإلزالة  . 2
  

، لذلك فإن االستراتيجية 2010 لعام كلوروفلوروكربونالتبقى أمام غينيا االستوائية سنة واحدة لتحقيق هدف إزالة 
هيئة المعدات الحالية القائمة على المواد المستنفدة التعجيل في عملية إعادة تالتي يتبناها البلد هي بناء قدرته على 

  . لألوزون ومنع استيراد أية معدات إضافية ستتطلب استخدام مثل هذه المواد
  

  استراتيجية اإلزالة الموصى بها
  

  والهالون إلى مستوىكلوروفلوروكربونالاالستراتيجية التي ستتبناها غينيا االستوائية ستقوم على تخفيض استهالك 
  .2009، وضمان تطبيق حظر استيراد الهالون في عام 2010صفر بحلول بداية عام 

  
 الحكومة في تقليص استهالك غينيا ستضمن االستراتيجية االمتثال بما ينص عليه البروتوكول وتعكس أكثر أهداف

ت والمستهلكين في االستوائية من المواد المستنفدة لألوزون وفي الوقت ذاته تخفيض الكلف المرتبطة بالصناعا
وتأتي هذه االستراتيجية منسجمة مع المشروعات المقترح حصولها على تمويل من الصندوق متعدد . البلد

األطراف وفق خطة إدارة اإلزالة النهائية المقدمة إلى هذا االجتماع، كما أن تتفق مع هدف الصندوق في توفير 
  . 2010دة لألوزون بحلول عام الحوافز لتحقيق اإلزالة النهائية للمواد المستنف

  
  خطة العمل

  
الهدف من خطة العمل هو إزالة استهالك المواد المستنفدة لألوزون في غينيا االستوائية امتثاالً لبروتوكول 

  .مونتريال وانسجاماً مع االستراتيجية الموصى بها إلزالة المواد المستنفدة لألوزون
  

، وتتضمن تقديم مبادرات الحكومة من أجل تنظيم 2010ى نهاية  إل2009تغطي خطة العمل فترة عامين من 
ومراقبة استخدام المواد المستنفدة لألوزون بشكل فعال، وسلسلة من المشروعات المقترحة في قطاعات 
المستخدمين النهائيين للمواد المستنفدة لألوزون وهي مشروعات يعتبر البعض منها مطلباً رئيسياً لتطبيق البرنامج 

  . مني لإلزالةالز
  

  :أعمال الحكومة
  

  . 2007تم سلفاً الشروع باثنين من األعمال األساسية المتضمنة في خطة العمل وكان ذلك في حزيران 
  

تم وضع اإلطار المؤسساتي المتعلق بتطبيق خطة العمل من خالل تشكيل لجنة األوزون الوطنية التي تضم ممثلين 
وستقوم اللجنة بإعالم . فة إلى ممثلين عن مختلف جمعيات المستخدمينعن المؤسسات الحكومية الرئيسية إضا

  . وزارة البيئة حول جميع القضايا المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون
  

 سر للجنة الوطنية عالوة على ذلك، تم تأسيس وحدة األوزون الوطنية ضمن وزارة البيئة، وهي تعمل كأمانة
  .لتنسيق والرصد لجميع النشاطات المتعلقة بإزالة المواد المستنفدة لألوزونويتوقع أن تضطلع بمهام ا

  
بالمجموعة صادقت غينيا االستوائية أيضاً على التعليمات المنسقة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون الخاصة 

مات أساساً لتطبيق الرقابة وتشكل هذه التعلي. 2006 والتي كانت قد أقرت عام االقتصادية والمالية ألفريقيا الوسطى
ولقد صادقت الحكومة بالكامل على استخدام . على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون في البلد

وكجزء من هذا النظام، . هذه التعليمات تحت اإلقليمية واعتمدتها كنظام لرصد استخدام المواد المستنفدة لألوزون
مديرية الجمارك، وسيقوم هؤالء بدورهم بتقديم نسخ من جميع تصاريح االستيراد سيتم تسجيل المستوردين لدى 

وسيمكّن . الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون إلى مكتب األوزون على أساس شهادة التخليص التي تجيز االستيراد
  . هذا المكتب من مراقبة جميع الواردات التي تمر عبر منافذ ونقاط التخليص الجمركي
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  : شروعات المقترحةالم
  

تم اقتراح تقديم التمويل من الصندوق متعدد األطراف إلى أربعة مشروعات تقع في القطاعين الرئيسيين وهما 
وُضمنت مشروعات قطاع التبريد في خطة إدارة اإلزالة النهائية الُمقدمة إلى هذا . التعزيز المؤسساتي والتبريد

  : االجتماع للحصول على تمويل
  

  :  المشروعات ما يليتضم هذه
  
   التعزيز المؤسساتي إلزالة المواد المستنفدة لألوزون    :المشروع األول  ) لفأ
  
  مشروعات قطاع التبريد  : المشروع الثاني  ) اءب
  

تتضمن المشروعات الثانوية التي تهدف إلى التخلص من استخدام المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد ما 
  : يلي

دربين على مدونة الممارسات الجيدة في مجال التبريد وتأسيس مركز وطني للتبريد، إضافة تدريب الم •
 . إلى تقديم مجموعات األدوات الرئيسية إلى فنيي الخدمة

 .برنامج تدريب ضباط الجمارك •
 . رصد جميع النشاطات ضمن خطة إدارة غازات التبريد •

  
   2010-2009موازنة وتمويل النشاطات 

  
ومن المقترح أن جميع الكلف .  أعاله تفصيالً لكلف خطة العمل بحسب المكونات وسنة التنفيذ3 رقم يعطي الجدول

  .هي كلف مشروع إضافية سيتم تمويلها من قبل الصندوق متعدد األطراف
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