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 وحدات األوزون الوطنية ، مسؤولي أعزائي 

 

اللتزامه   مود أن أعرب عن تقديرنا العميق لبلدك( أUNEP OzonAction)األمم المتحدة للبيئة    عمل األوزون ببرنامج  عن برنامج  نيابة  
-COVIDجائحة  المستمر بتنفيذ بروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون بما في ذلك خالل األوقات الصعبة مثل  العالي و

 . حالياالعالم يواجها التي  19

-CAPالتابع لبرنامج عمل األوزون )يظل برنامج المساعدة على االمتثال سوف ، لكم أنه خالل هذه الفترة العصيبةأود أن أؤكد 
OzonAction) ا للعمل   كل   في( CAP)تواصل فرق برنامج المساعدة على االمتثال س. وشأنه مثل باقي برامج المنظمة المختلفة مفتوح 

متطلبات بروتوكول مونتلاير المتعلقة في تلبية  الخامسةبانكوك والمنامة ونيروبي وبنما وباريس العمل بتفان كبير لدعم بلدان المادة  من
بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمويل واإلدارة. تعمل بصورة طبيعية  جميع عملياتنا الداخلية كما أن ع. يراالمشوتنفيذ التقارير اعداد  ل واالمتثاب
المعلومات  وكذلك تعمل فرق .والقضايا الفنية السياساتالالزم بشأن تقديم الدعم  (CAP) تواصل فرق برنامج المساعدة على االمتثالو
 .أنشطتكم وبرامجكم الوطنية لدعموالبرامج الالزمة األدوات ونشر لى تطوير باستمرار عبناء القدرات وشراكات التبريد وتكييف الهواء و

ت اكشبالفنية واجتماعات ال، تم تأجيل عدد من االجتماعات التي تفرضها المرحلة الحالية بسبب قيود السفر ومتطلبات التباعد االجتماعيو
للتغلب على   بديلةخطط تعكف حاليا  على اعداد  (CAP) أن فرق برنامج المساعدة على االمتثالولكن نود أن نطمئن الجميع باإلقليمية. 

، يواصل المنسقون اإلقليميون وضع بذلك. في غضون ذلكالمؤجلة بمجرد أن يسمح ال االجتماعاتهذا االضطراب وإعادة جدولة جميع 
 اإلقليمية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين مسؤولي وحدات األوزون.ات دمات الشبكخ بتلبيةالقيام 

لتلبية الشروط   عملهمتعديل حياتهم الشخصية وترتيبات    (CAP)  ، كان على فرق برنامج المساعدة على االمتثالكما هو الحال لدى الجميع
إنهم كما . ماستمرار تقديم الدعم لبلدانكبصورة تضمن عن بُعد  أعضاء الفريق يعمل جميعوحاليا  . التي فرضتها الظروف الراهنة الجديدة

باريس ومقر برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل مؤتمرات الفيديو والبريد  وكذلك مع كل  منعلى اتصال جيد مع بعضهم البعض 
 جميع وحدات األوزون الوطنية. لدينا الستمرار التواصل معكم ودعموسائل االتصال متاحة جميع أود التأكيد بأن اإللكتروني والهواتف. 

في تنفيذ  وثيق    شريك  يعمل معكم ك  (UNEP OzonAction)التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  عمل األوزون  برنامج  و  1991منذ عام  
حتى خالل األوقات الصعبة   في هذا الطريقدما  المضي ق وسنواصل بالبروتوكولاالمتثال رحلة نسير مع ا في  حيثبروتوكول مونتلاير 

 .التي نمر بها حاليا  مثل 

،  تنا بالوضع لديكمفي مشارك  ونترغبحتى  أي احتياجات أو تحديات أو    مإذا كان لديكلدعمكم، ف   موجود  OzonActionعمل األوزون  برنامج  
 أعضاء البرنامج اإلقليميين أو التواصل معي شخصيا .يرجى التواصل مع 

 منى لكم وألسركم وزمالئكم الصحة واألمان. نت

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،و
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