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  مقدمة

قدم اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي تقارير مرحلية بشأن تنفيذ المشروعات التالية، التي تتطلب   1.
  : السادس والخمسينا في اجتماعهاالتفاقات الخاصة بها شروط تبليغ محددة، كي تنظر فيها اللجنة التنفيذية

التقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية : األرجنتين  )أ(
  ؛)اليونيدو (2009وبرنامج عمل عام 

) 2009 وبرنامج عمل عام 2008التقرير المرحلي لعام (خطة إدارة اإلزالة النهائية : بوتان  )ب(
  ؛)يوئنديبياليونيب وال(

) التقرير المرحلي(اإلزالة المعجلة للمواد الكلوروفلوركربونية والهالونات في الصين : الصين  )ج(
  )البنك الدولي(

التقرير المرحلي ) (المجموعة األولى والثانية(الخطة الوطنية إلزالة مواد المرفق ألف : كولومبيا  )د(
  )ئنديبياليو) (2009 وبرنامج عمل عام 2008-2007للفترة 

تقرير مراجعة التحقق : الكلوروفلوركربونيةخطة إدارة اإلزالة النهائية للمواد : كرواتيا  )ه(
  ؛)اليونيدو(

) 2009 وبرنامج عمل عام 2008التقرير المرحلي لعام (خطة إدارة اإلزالة النهائية : غانا  )و(
  ؛)اليوئنديبي(

ية إلزالة االستهالك من المواد التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الخطة الوطن: الهند  )ز(
ألمانيا  (2009الكلوروفلوركربونية مع التركيز على قطاع خدمة التبريد وبرنامج عمل عام 

  ؛)واليوئنديبي واليونيب

التقرير المرحلي لعام (نقل التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة : كينيا  )ح(
  ؛)ألمانيا واليونيدو) (2009 وبرنامج عمل عام 2008

) 2008-2007التقرير المرحلي للفترة (الخطة الوطنية المواد الكلوروفلوركربونية : المكسيك  )ط(
  ؛ و )اليونيدو

-ن والكلوروفلوروكربو11-الخطة القطاعية إلزالة اإلنتاج من الكلوروفلوروكربون: المكسيك  )ي(
  ).اليونيدو) (لوروفلوركربونيةالتحقق من استدامة توقف إنتاج المواد الك (12

واستعرضت األمانة التقارير المرحلية في ضوء المقترحات األصلية للمشروعات، وبيانات المواد   2.
 من بروتوكول مونتريال، والمقررات ذات 7المستنفدة لألوزون التي أبلغت عنها الحكومات المعنية بموجب المادة 

  .ية ومؤتمر األطرافالصلة المتخذة من جانب اللجنة التنفيذ
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 2009وبرنامج عمل عام إلزالة كلورو فلورو كربون التقرير المرحلي للخطة الوطنية : األرجنتين

في األساس كانت الموافقة على الخطة الوطنية إلزالة كلورو فلورو كربون لألرجنتين، قد تّمت في   .3
.  دوالر أمريكي7.360.850ستوى تمويل ملحق قدره ، مع م2004االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية عام 

وبمساعدة خطة اإلزالة الوطنية تعتزم حكومة األرجنتين أن تحقّق إزالة كاملة الستهالكها مواّد كلورو فلورو 
وفي . 2004 طن من قدرات استنفاد األوزون عام 3.220، بدءاً بمستوى استهالك 2010كربون في حدود عام 

األربعين وافقت اللجنة التنفيذية على قبول طلب البلد من أجل أن يعمل البنك الدولي كوكالة منفذة االجتماع السابع و
 47 والـ 42وقد سبق ووافقت اللجنة التنفيذية على كافة الشرائح المتوقّعة في االتفاق في اجتماعاتها الـ . متعاونة
  .53 والـ 50والـ 

  
  التقرير المرحلي

  
 إلى 2007أيلول /لي الذي ُرفع إلى االجتماع السادس والخمسين الفترة من سبتمبريغطي التقرير المرح  .4

 – 2007وقد تحقّق عدد من النتائج خالل تنفيذ برنامج عمل خطة اإلزالة الوطنية لـ . 2008آب /أوغسطس
 رئيسي وكان توريد وتوزيع معّدات إعادة التدوير واالستصالح وأدوات خدمات التبريد عنصر استثمار. 2008

وقد تّم تسليم معّدات إعادة التدوير وبوشر باستعمالها في تسعة من مراكز إعادة . في نطاق خطة اإلزالة الوطنية
 آالت استرداد وأعادة تدوير ومجموعات معّدات وأدوات 3 آلة إعادة تدوير و98إضافة إلى ذلك فإن . التدوير

وعام .  تقنّياً جديداً خالل الفترة المبلغ عنها673تدريب مجموع وتّم .  من تقنّيي التبريد611خدمة قد ُوّزعت على 
  . آلة استرداد، وستوزع على التقنّيين المدّربين30 تّم شراء معّدات إضافية لخدمات التبريد، بما في ذلك 2008

  
لقد جرى رصد عمليات االسترداد وإعادة التدوير من خالل زيارات للمواقع بواسطة إنشاء نظام   .5
واستصالح الكمية التالية خالل فترة /إعادة استعمال/وقد تّم استرداد. تروني من أجل جمع البيانات والتبليغ عنهاالك

  ).بالكيلوغرامات(التقنّيين 
  

الكمية المعاد تدويرها   الكمية المعاد استعمالها  الكمية المسترّدة  غاز التبريد
  والمستصلحة

  218 228  11-كلورو فلورو كربون
 50 1,952 2,378  12- فلورو كربونكلورو

 347 5,054 5,054  22-هيدرو كلورو فلورو كربون
 50 597 597  134-هيدرو فلورو كربون

 447 7,821 8,257  المجموع
 
وقد . لقد تّم تحديد تسع شركات إلعادة تهيئة أو استبدال معّدات التبريد، ألول جولة من هذه األنشطة  .6

وأوشكت عمليات التفتيش النهائية وتدمير المعدات المعتمدة على .  قطاع صنع التبريداكتملت أنشطة اإلزالة في
وفي نطاق برنامج استبدال أجهزة التبريد التجاري الكبرى، يقوم البنك الدولي . كلورو فلورو كربون أن تكتمل

ل الستبدال هذه األجهزة في بوضع منهجية مناسبة الختيار أجهزة تبريد تجارية كبرى في البلد وآلية مالية تُستعم
 مشروع اختباري بشأن التخلّص من أجهزة التبريد المنزلي التي لم تعد 2009 – 2008المستقبل وسيبدأ خالل 

  .وسيستمر العمل بشأن تنفيذ حملة التوعية العامة ودعم موظفي وحدة األوزون الوطنية. متداولة
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 مليون دوالر أمريكي موافق 6.861ر أمريكي من أصل  مليون دوال3.322في الوقت الراهن ُأنفق مبلغ   .7
 دوالر أمريكي كجزء من الشريحة 500.000إضافة إلى ذلك تّمت الموافقة على مبلغ ) .  بالمئة48.4(عليها 

  .وهذه المبالغ لم تُنفق. الثانية لبرنامج استبدال أجهزة التبريد التجارية الكبرى الذي سينفذه البنك الدولي
 

  المستقّلالتحقّق 
  
يصف تقرير التحقّق سياسات الحكومة لمراقبة استهالك مواد كلورو فلورو كربون، والسياسة المؤّسسية   .8

وفيه مراجعة لالحصاءات الرسمية عن حصص إنتاج وتصدير واستيراد وواردات مواد كلورو فلورو . المعنية
ويستنتج التقرير أن استهالك . لمتعاملون المعتمدونكربون، ويحقّق في عمليات االستيراد والتصدير التي يقوم بها ا

 طن من قدرات استنفاد األوزون أقّل من استهالك 157 طن من قدرات استنفاد األوزون، أي 529.04 بلغ 2007
  .كلورو فلورو كربون األقصى المسموح به والمحّدد في االتفاق لتلك السنة

  
  2009 – 2008برنامج التنفيذ السنوي لـ 

  
وسيركَّز برنامج التدريب لتقنّيي التبريد . ستمّر برنامج التوعية العامة وللجمارك في فترة التبليغ القادمةسي  .9

وستٌوّزع معّدات .  متدّرب جديد500على عملّيات االسترداد وإعادة التدوير وتقنّيات إعادة التهيئة، مستهدفاً 
. يتّم إنشاء ستة مراكز إضافية لالسترداد وإعادة التدويروس. خدمات التبريد التي تّم شراؤه، على مشاغل الخدمات

وسُيمّدد برنامج إعادة التهيئة واالستبدال للمستعملين النهائيين، وسُينفّذ برنامج تدمير المواد المستنفدة لألوزون 
د التجاري وسيستّمر برنامج استبدال أجهزة التبري. بواسطة إنشاء مركز تدليل، واستعمال أسواق طوعية في البلد
  .بواسطة إنشاء صندوق دائر بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي

  
 مليون دوالر أمريكي، وهو معادل لألموال المتبقية 3.538، 2009يبلغ مجموع اإلنفاق المتوقّع لعام   .10

  .المتوافرة في نطاق االتفاق
  

  تعليقات األمانة
  

 طن من 529.4 البالغ 2007 كربون في األرجنتين عام أحاطت األمانة علماً بأن استهالك كلورو فلورو  .11
 طن من قدرات 686قدرات استنفاد األوزون، ظّل دون االستهالك األقصى المسموح به والمحّدد في االتفاق، أي 

واستهالك كلورو فلورو كربون ال يتطابق مع استعمال القطاعات المختلفة لمواد كلورو فلورو . استنفاد األوزون
 طن من قدرات استنفاد األوزون، علماً بأن الرصيد بين االستعمال واالستهالك مستخلص 1.036.7لبالغ كربون، ا

 1.703والمستوى الحالي لمخزون مواد كلورو فلورو كربون االحتياطي هو دون كمّية . من المخزون االحتياطي
  .لاألجهزة التي ما زالت تستعم طلب لخدمةال لتلبية 2010طن المقّررة لعام 

  
 دوالر 3.80(يبدو أنه، على الرغم من السعر المنخفض جداً لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون   .12

  فإن هيدرو كلورو فلورو) كغ/ دوالر أمريكي12.5 (12-بالمقارنة مع كلورو فلورو كربون) كغ/أمريكي
ات أكبر وبنوع خاص وحدات وقد يكون ذلك بسبب استعماله في وحد.  هو غاز التبريد السائد المسترّد22-كربون

ذات حجم تجاري، مّما يجعله أكثر مالءمة لالسترداد وإعادة االستعمال، في حين أن عدد األجهزة التي ما زالت 
ويجب أن تؤخذ هذه العوامل بالحسبان في بناء . تستعمل غازات تبريد كلورو فلورو كربون هو على انخفاض

  .  البلدهيكل شبكة االسترداد وإعادة التدوير في
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تعرض المراجعة المعلومات المطلوبة عن استهالك كلورو فلورو كربون وعن عمل نظام إصدار   .13
ولكن األمانة الحظت أن مراجعة رصد الحكومة ألنشطتها بمقتضى . في البلد) الكوتا(التراخيص والحصص 

، وبنوع خاص رصد عملية نظام ألف5- وتذييل 6االتفاق لم يشملها في تقرير المراجعة كما نّص عليه البند 
وأوصت األمانة بتحديث االختصاصات من أجل المراجعات في السنوات المقبلة حسب . االسترداد وإعادة التدوير

  .المقتضى
  

 دوالر أمريكي بما 4.038.734يشارف المشروع مرحلة اإلقفال مع وجود حالي لرصيد هاّم بأق قدره   .14
وال . خصصة للبنك الدولي من أجل استبدال أجهزة التبريد التجاري الكبرى دوالر أمريكي م500.000في ذلك 

من " صفر"، عندما يتحقق استهالك 2010يبدو غير محتمل بأن يستّمر تنفيذ األنشطة المقترحة إلى ما بعد عام 
  .كلورو فلورو كربون

  
ت أداء كمّية تسّهل إلى  ليست لديها مؤشرا2009 – 2008لقد لوحظ بأن أنشطة هامة عدة معتزمة في   .15

. واقترحت األمانة إدماج أهداف كمّية لمختلف األنشطة في برنامج التنفيذ السنوي. حّد بعيد وظائف الرصد
  .وأجرت يونيدو اإلضافات الضرورية

  
  توصية األمانة

  
فيذ الخطة الوطنية قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً لتقريرالمراجعة وبالتقارير المرحلية بشأن تن  .16

، مع شرط 2009 – 2008إلزالة كلورو فلورو كربون في األرجنتين، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لـ 
يطالب حكومة األرجنتين ويونيدو بالتأكد بأن المراجعة في المستقبل ستتضّمن رصد البلد ألنشطته بمقتضى االتفاق 

  . من االتفاقألف5-ييل بواسطة مؤسسات الرصد المحّددة في التذ
 

  خطة إدارة إزالة ختامية : بوتان
  

 في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية، بتكلفة تّمت الموافقة على خطة إدارة اإلزالة الختامية لبوتان  .17
طة إدارة وكانت الموافقة على خ.  دوالر أمريكي زائد تكاليف المساندة ليونيب ويوئنديبي75.000إجمالية قدرها 

اإلزالة الختامية لبوتان على أساس تمويل لمّرة واحدة فقط، مع تفاهم بأنه يتوّجب على البلد تقديم تقارير سنوية عن 
وهذا التقرير يشمل األنشطة المنفذة في بوتان منذ تاريخ الموافقة . تنفيذ األنشطة التي جرت خالل السنة السابقة

  .2009تموز / يوليو– 2008تموز /ة العمل السنوية للبلد لفترة يوليو، ويتضّمن خط2008حزيران /حتى يونيو
  

  التقرير المرحلي
  

لقد كان أحد اإلنجازات الرئيسية للفترة تنقيح تنظيم المواد المستنفدة لألوزون لزيادة تعزيزه بهدف ضمان   .18
  :وأهم التغييرات تشمل. تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال

  
ة التي ُأجريت مؤخراً على بروتوكول مونتريال بشأن مواد هيدرو كلورو تحديثاً يعكس التسوي  ) أ(

فلورو كربون، التي ستتيح بأن يكون نظام إصدار التراخيص لمواد هيدرو كلورو فلورو كربون 
 عملياً؛
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تعزيز العقوبات، بحيث تكون العقوبات المطّبقة بشأن األنشطة غير القانونية المتعلّقة بالمواد   ) ب(
لألوزون، والمعّدات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون، متوافقة مع القانون المستنفدة 

والتنظيم السابق كان يتضّمن بنود .  وأيضاً مع قانون الجمارك2007الوطني لحماية البيئة، 
 عقوبات وفقاً لقانون الجمارك فقط؛ و

 
  .2007ة إن التنظيم برّمته مرتبط حالياً بالقانون الوطني لحماية البيئ  ) ج(
  

  :إن عنصر التدريب في خطة إدارة اإلزالة الختامية قد أنجز أيضاً عدداً من األهداف، تتضّمن ما يلي 19.
  

المبادرة بالحوار مع مركز التدريب المهني الذي سوف يؤمن في المستقبل التدريب في مجال   ) أ(
التدريب من أجل بناء وهذا الحوار يستهدف فهم متطلّبات مركز . أجهزة تكييف الهواء المتحّركة

 طاقته؛ و
  
وقد أتاح هذا التدريب . تّم أيضاً تدريب ثالثة وعشرين مدّرباً في نطاق برنامج تدريب المدّربين  ) ب(

أيضاً فرصة لمراجعة احتياجات المدّربين والتقنّيين من أجل تحديث أساليب ومعدَّات التدريب 
 .الحالية

  
وقد تمكّن المشروع أيضاً من إعادة تدوير . لتي سيجري تسليمهايتّم حالياً إتمام مواصفات المعّدات ا 20.

 .معّدات معتمدة على كلورو فلورو كربون لثالثة مستعملين نهائيين
  

أجرى البلد أيضاً أنشطة توعية عاّمة لدعم األعمال التي جرت في نطاق العناصر الفرعية لخطة إدارة  21.
  .اإلزالة الختامية

  
  تعليقات األمانة

  
 2006 طن من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون عام 0.1أبلغت بوتان عن استهالك   .22

ويشير التقرير المرحلي المقّدم إلى مستوى مرتفع من إتمام األنشطة المقّررة . 7، بمقتضى المادة 2007وعام 
كانون األول /بحلول ديسمبر" صفر"للفترة، وكذلك إلى التزام من قبل البلد لضمان أن االستهالك الحالي سيكون 

  .2010، ولمواصلة هذا االستهالك إلى ما بعد عام 2009
  

  توصية األمانة
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة الختامية لبوتان،   .23
  .2009 – 2008وأيضاً بخطة التنفيذ السنوية لـ 
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   اإلزالة المعّجلة لمواّد كلورو فلورو كربون والهالونات   :ينالص

  مقدمـــة
 

سيرفع البنك الدولي إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية، ونيابة عن حكومة الصين، تقريراً   .24
والتقرير . صين بشأن تنفيذ اإلزالة المعّجلة لمواد كلورو فلورو كربون والهالونات في ال2008مرحلياً للعام 

  .المرحلي ليس ُمرفقاً بهذه الوثيقة ولكن يمكن الحصول عليه عند الطلب
  

  خلفّيـــة
  

 على اإلزالة المعجلة لمواد كلورو فلورو كربون والهالونات في الصين 2004وافقت اللجنة التنفيذية عام   .25
وقد تّم . ي للواليات المتحدة األمريكية ماليين دوالر أمريكي بمقتضى البرنامج الثنائ10بتمويل إجمالي قدره 

والجدول أدناه يوجز األهداف . 2005 و2004صرف مبلغين كّل منهما بخمسة ماليين دوالر أمريكي عاَمي 
ولكّن كميات انتاج واستيراد مواّد رابع كلوريد الكربون القصوى المسموح بها المبّينة في . الرئيسية للمشروع

  .2005تيجة للموافقة على المرحلة الثانية من خطة رابع كلوريد الكربون القطاعية عام السطر الخامس قد نُقّحت ن
  

 1الجدول 
  

  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أهداف إزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقاً التفاق خطة اإلزالة المعّجلة 
   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  موح به من مواد كلورو فلورو اإلنتاج األقصى المس. 1

 0 550 550 7400 13500 18750 25300     كربون

  مجموع االستهالك األقصى المسموح به من مواد . 2
 0 550 550 7400 13500 18750 25300     كلورو فلورو كربون

 حدود االستهالك األقصى المسموح به  لكلورو فلورو . 3
 ريتان في قطاع رغوة بوليو11-    كربون

10500 9000 7000 400 0   

 الصادرات القصوى الصافية المسموح بها من كلورو . 4
 *    فلورو كربون

غير *
 محددة

غير *
 محددة

400 200 100 50 0 

  كمية اإلنتاج والواردات القصوى المسموح بها من . 5
 12217 13415 12768 22724 32044 38686 54857     رابع كلوريد الكربون

 كمية مواّد رابع كلوريد الكربون كمواد أولية لكلورو . 6
 0 847 847 11396 21276 28446 39306     فلورو كربون

 0 1000 1000 1000 1000 2000 2000 1301-كمية اإلنتاج المسموح بها من هالون. 7
 كمية االستهالك والتصدير القصوى المسموح بها من . 8

 1301-    هالون
1500 1500 1000 1000 1000 1000 0 

  كمية التصدير الصافية القصوى المسموح بها من . 9
 1301-    هالون

غير *
 محددة

غير *
 محددة

200 200 100 100 0 

 ، يجب أالّ تخضع لمراقبة الحدود5لقد تأكد من جانب اللجنة التنفيذية بأن الصادرات من أجل استخدامات تسمح بها األطراف في غير بلدان المادة * 
  .المبينة في هذه االتفاقية
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  وصف المشروع
  

 استناداً إلى 2008-2004يعرض هذا التقديم تحديثاً عن كّل من الخطط القطاعية الجارية في الصين بين   .26
 :وهذه الخطط هي . نتائج التحقيقات التي ُأجريت بصورة مستقلّة في إطار كّل منها 

  
  2الجدول 

  
 ة المنفذةالوكال الخطط القطاعية في الصين

 البنك الدولي الخطة القطاعية إلنتاج كلورو فلورو كربون. 1
 البنك الدولي الخطة القطاعية للهالونات. 2
 البنك الدولي )11-كلورو فلورو كربون(الخطة القطاعية للرغاوى . 3
  الخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون وعوامل . 4

 )المرحلة األولى(    التصنيع 
 لدوليالبنك ا

 البنك الدولي الخطة القطاعية إلنتاج ثالثي كلورو االيثان. 5
 )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  الخطة القطاعية للتبغ. 6
 )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )كلورو فلورو كربون(الخطة القطاعية لخدمات التبريد . 7
 )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )11-كلورو فلورو كربون(لمذيبات الخطة القطاعية ل. 8
  الخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون وعوامل . 9

 )المرحلة الثانية(    التصنيع 
 البنك الدولي

 البنك الدولي الخطة القطاعية لأليروصوالت الصيدالنية. 10
  

وفي حين أن ال .  تحت كّل من هذه القطاعات2009مل المقترح لعام يتضّمن التقديم أيضاً برنامج الع  .27
حاجة لتكرار أّي من هذه القطاعات هنا، بحيث أنّها قُّدمت منفصلة إلى اللجنة التنفيذية في إطار برنامج العمل 

 إلشراك السنوي لكل من الخطط القطاعية، ثّمة فائدة من تفّحص تلك األنشطة التي أجرتها وزارة حماية البيئة
المكتب المحلّي لحماية البيئة في المقاطعات والبلديات في تنفيذ إزالة المواّد المستنفدة لألوزون، واستدامة 

  .االنجازات المحققة لهذا التاريخ
  

  أنشطة بناء القدرة للمكتب المحلّي لحماية البيئة
  

اتها لبروتوكول مونتريال حين كانت  مرحلة هاّمة للصين من أجل االمتثال بالتزام2007لقد كان العام   .28
هنالك حاجة لتطبيق عدد من السياسات العاّمة لضمان إتمام إزالة إنتاج واستهالك مواد كلورو فلورو كربون 

وتطبيق السياسات العامة أصبحت المسألة الرئيسية بالنسبة للصين من أجل ضمان اإلزالة . 1211-وهالون
  .وسيتوّجب على مكاتب حماية البيئة أن تلعب دوراً يتّسم بمزيد من األهمية. ونالمستدامة للمواد المستنفدة لألوز

  
 2007أجرت وزارة حماية البيئة أنشطة بناء قدرة متعددة الجوانب من أجل مكاتب حماية البيئة عام   .29

. لمستنفدة لألوزونبهدف تعزيز قدرة مكاتب حماية البيئة لتطبيق السياسات العامة من أجل استدامة إزالة المواد ا
واألنشطة المتوقّعة من جانب مكاتب حماية البيئة تتضمن دراسة مسحّية لمنتجي ومستهلكي المواد المستنفدة 
لألوزون، وأنشطة توعية عامة، وتدريباً للمسؤولين الحكوميين على مستوى المقاطعات ومستوى البلديات من أجل 

  .وتحسين السياسات المحلية والتنسيق بين الدوائر الحكومية المعنيةإدارة ومراقبة المواد المستنفدة لألوزون، 
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. إن مقاطعات الصين الثالثين مقّسمة إلى أربع فئات حسب إنتاجها واستهالكها للمواد المستنفدة لألوزون  .30
ة المحلّية  لمكاتب حماية البيئ2007تشرين الثاني / نوفمبر9-5وقد نظّمت وزارة حماية البيئة حلقتَي تدريب من 

ومنذ . وقد حضرت المقاطعات الثالثون حلقتَي العمل المذكورتين. في نانجينغ وشنغدو إلطالق أنشطة بناء القدرة
، ووقّعت مقاطعات أخرى عقوداً 2007 مقاطعة عقوداً مع وزارة حماية البيئة مع نهاية عام 25ذاك الحين وقّعت 

 26ا المشروع، نظّمت وزارة حماية البيئة حلقة عمل وطنية من ومن أجل مواصلة تنفيذ هذ. 2008في بداية عام 
  .أيار في شنغهاي، حضرها مشاركون من كافة المقاطعات األخرى/ مايو28إلى 

  
 ماليين دوالر 10مجموعها ( ماليين دوالر أمريكي من تمويل خطة اإلزالة المعجلة 5يجري استعمال   .31

 من خطة اإلزالة 35 من مجموع العقود الـ 18 ويجري تمويل .من أجل أنشطة بناء القدرة هذه) أمريكي
وتُّمول العقود الباقية من التمويل غير المخّصص من خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون لقطاع . المعّجلة
لية وزارة حماية البيئة ومكاتب حماية البيئة المح/ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي وقيمة العقد بين . المذيبات

 دوالر 150.000 دوالر أمريكي و200.000 دوالر أمريكي و300.000 دوالر أمريكي و400.000يتراوح بين 
 2008ومدة العقود تتراوح بين . أمريكي على التوالي، وفقاً لمستوى انتاجها واستهالكها للمواد المستنفدة لألوزون

  .فيذ العقدوستقّدم الحكومة المحلية التمويل النظير من أجل تن. 2010و
  

وشكّلت بعض المقاطعات فريقها الخاص . لقد تحقّق تقدُّم في نطاق هذه العقود مع المقاطعات والمدن  .32
ووضعت بعض المقاطعات سياسة محلية . للتنسيق في مختلف الدوائر على مستوى المقاطعة وفي مختلف المدن

والدراسة المسحّية بشأن منتجي ومستهلكي . تبشأن حظر إنتاج واستهالك مواد كلورو فلورو كربون والهالونا
مدينة قد / مقاطعة20 كانت أكثر من 2008أب /ومع نهاية أوغسطس. المواد المستنفدة لألوزون جارية حالياً
  . متدّرب600نظّمت حلقات عمل تدريبية بمشاركة 

  
  تدريب مفتشين لمكافحة وضبط األنشطة غير القانونية

  
. يئة في االهتمام بنشاط مكافحة االنتاج غير المشروع للمواد المستنفدة لألوزونتستمر وزارة حماية الب  .33

 كشفت وزارة حماية البيئة حالتين من األنشطة غير المشروعة 2008أب / وحتى أوغسطس2007ومنذ بداية عام 
اقب مكتب حماية وع. وكان أحَد هذين النشاطين إنتاٌج غير مشروع لبروميد الميثيل. للمواد المستنفدة لألوزون

وكان النشاط الثاني عبارة عن موقع مشتبه به لإلنتاج غير . 2005آذار /البيئة في شاندونغ المنتج في مارس
وقد نظّم مكتب المراقبة التابع لوزارة  . Hebeiالمشروع للمواد المستنفدة لألوزون في بلدة صغيرة من مقاطعة 

إضافة إلى ذلك .  مقاطعة12تشين من مكاتب حماية البيئة المحلية في حماية البيئة حلقة تدريب ميداني بمشاركة مف
وحقّقت وزارة حماية البيئة وأكّدت . تلقّت وزارة حماية البيئة أيضاً تقارير بشأن أنشطة غير مشروعة مشتبه بها

  .أن تلك األنشطة المبلغ عنها لم تتّم
  

بلغ عنها، حالت وزارة حماية البيئة دون حدوث باستجابتها بسرعة لموضوع األنشطة غير المشروعة الم  .34
مع ذلك، يبدو أن ثّمة حافزاً إلنتاج مواّد . عدد من ظروف إنتاج غير مشروع محتمل لمواد مستنفدة لألوزون

كلورو فلورو كربون بطريقة غير مشروعة، بسبب انخفاض سعر مواّد رابع كلوريد الكربون األولية والسعر 
ولدى الحكومة حّجة قوية في أن ترصد عن كثب إنتاج وبيع رابع . كلورو فلورو كربونالمرتفع نسبياً لمواد 

  .كلوريد الكربون
  

  : لضمان استمرارية نجاح خطة اإلزالة المعجلة2009إن األنشطة التالية مخططة لعام  35.
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قية التي منحت لمؤسسة اإلنتاج المتب) الكوتا(والحصص  : 1301التخفيض المعجل إلنتاج هالون   ) أ(
 .Zhejing Lantian Environmental Protection Hi-tech Co., Ltd وهي 1301لهالون 

 بمقتضى مطلب خطة اإلزالة 2009 طن من قدرات استنفاد األوزون عام 1000لن تتجاوز 
 محصور باالستخدام العسكري وغير ذلك من االستخدامات 1301وبيع هالون . المعجلة

  الضرورية؛
 
أن تحتفظ بخط اإلنتاج ولكن  .Zhejiang Juhua Florochem Com. Ltdًيسمح لمؤّسسة   ) ب(

 11- طن من قدرات استنفاد األوزون من كلورو فلورو كربون550شرط أالّ تنتج أكثر من 
 الستخدامات في مجال أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 12-وكلورو فلورو كربون

  ؛2009عام 
 
مكاتب المحلية لحماية البيئة برصد مبيعات مخزونات مواد كلورو ستقوم وزارة حماية البيئة وال  ) ج(

  وُيسمح فقط بالخزن من أجل االحتياجات في قطاع الخدمات والقطاع الصيدالني؛. فلورو كربون
  

إن مكتب إدارة االستيراد والتصدير سيعمل بالتعاون الوثيق مع فرق العمل المعنية بالمواد   ) د(
ّيد بحدود التصدير الصافي بشأن كلورو فلورو كربون والهالونات، المستنفدة لألوزون لضمان التق

  المبّين في اتفاق خطة اإلزالة المعجلة؛
  
  ستواصل وزارة حماية البيئة تعزيز تطبيق السياسات العامة عن طريق تحسين قدرة الحكومة   )ه(

عن تنفيذ مشروع والمطلوب من مكاتب حماية البيئة تقديم تقريرها السنوي . المركزية والمحلية
وستقدم وزارة حماية البيئة اإلرشاد إلى . 2009، وخطة العمل لعام 2008بناء القدرة لعام 

  مكاتب حماية البيئة من أجل تحسين قدرتها في تطبيق السياسات العامة؛
  
ستواصل وزارة حماية البيئة تعزيز إصدار التنظيمات الوطنية الجديدة بشأن إدارة المواد   ) و(

وإذا وافق مجلس الدولة على هذه التنظيمات ستعممها وزارة حماية البيئة . لألوزونالمستنفدة 
  .وتطّبقها بحزم

  
  األمانةتعليقات 

  
 عن نتائج خطة اإلزالة المعجلّة غنّي بالمعلومات، وبنوع خاص بالنسبة 2008إن التقرير المرحلي لعام   36.

ئة الحكومة المحلية إلنجاز واستدامة نجاح التزامات بروتوكول للجهود التي بذلتها مؤخراً وزارة حماية البيئة لتعب
وهذا األمر هاّم بنوع خاص في تطبيق سياسات الحكومة المركزية على مختلف مستويات الحكومة . مونتريال

وقد أسفر ذلك حتى اآلن عن نتائج في جهود وزارة حماية البيئة في مجال . المحلية عبر مناطق الصين الشاسعة
إلنتاج غير المشروع للمواد المستنفدة لألوزون بواسطة محاوالت مكتب حماية البيئة في التبليغ والمعاقبة ضبط ا

  .في مثل تلك األنشطة
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  توصية األمانة
  

 بشأن خطة اإلزالة المعجلة، 2008توصي األمانة بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي لعام   .37.
مواصلة جهودها لترصد عن كثب واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون واالتجار وأن تشجع الصين على 

واالنتاج غير المشروَعين للمواد المستنفدة لألوزون، فتساهم بهذه الطريقة في مجهود االمتثال في المنطقة وعلى 
  .صعيد شامل

 
  )اليوئنديبي) (والمجموعة الثانيةالمجموعة األولى (الخطة الوطنية إلزالة مواد المرفق ألف : كولومبيا

وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي واألربعين، على الخطة الوطنية إلزالة المواد   -38
والتزمت حكومة كولومبيا، بموجب هذه الخطة، بإزالة جميع المواد الكلوروفلوروكربونية . الكلوروفلوروكربونية

 4.5ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تخصيص مبلغ . 2010ثاني كانون ال/ يناير1والهالونات بحلول 
وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالفعل على تمويل شريحتين في . مليون دوالر أمريكي لتنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة

  .اجتماعيها الحادي واألربعين والسابع واألربعين

  التقرير المرحلي

الخطة الوطنية  من 2008-2007قيق عدد من النتائج خالل تنفيذ برنامج عمل الفترة لقد تم حتى اآلن تح  -39
إصدار شهادات إلى عدد إضافي من تقنيي خدمة :  في كولومبيا، بما في ذلكإلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية

ناعي، وإكمال ثالث  مركزا من مراكز التعليم الص44 تقني، وتوفير معدات ومواد تدريب إلى 900التبريد قدره 
 حلقة عمل عن 390حلقات عمل وطنية للتدريب مخصصة للمدربين، وتوزيع معدات استرداد وإعادة تدوير لنحو 

كما تم تنفيذ العديد من . الخدمة، وتركيب آالت إرغاء المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع التجاري
 لألوزون والمعدات التي ةضع قواعد إضافية بشأن المواد المستنفدأألنشطة المتعلقة بالمعلومات ورفع الوعي، وو

  .تستخدم المواد المستنفدة لألوزون

وقدمت مساعدة تقنية إلى مستخدمي الهالونات النهائيين في قطاعات االتصاالت والتخزين والنفط والطاقة   -40
 أطنان مترية 8 إلى شركة واحدة لتصدير وقدم الدعم. من أجل التخلص بصورة مالئمة من الهالونات القائمة فيها

  . إلى الواليات المتحدة لمصرف االستخدام الحرج1301-من الهالون

  توزيع ميزانية المشروع الموافق عليها

  ):دوالر أمريكي ( ميزانية المشروع الموافق عليهاتوزيع يبين الجدول أدناه  -41

المبلغ الموافق  عنصر المشروع
 عليه

 الرصيد *النفقات

 264,832 185,168 450,000 إزالة المواد الكلوروفلوركربونية في قطاع تصنيع التبريد التجاري
 1,581,945 1,148,055 2,730,000برنامج إصدار الشهادات للتقنيين في قطاع خدمة التبريد وأجهزة التكييف

 115,778 26,222 142,000 المساعدة التقنية لإلطار القانوني
 90,306 229,694 320,000 نية للمعلومات ورفع الوعيالمساعدة التق

 50,826 7,174 58,000 برنامج إدارة مصرف الهالونات
 242,397 557,603 800,000 المساعدة التقنية للتنفيذ والرصد

 2,346,084 2,153,916 4,500,000 المجموع

  2008كانون األول /النفقات المتوقعة حتى ديسمبر *
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  التحقق المستقل

 2007، بمراجعة لتقرير التحقق من استهالك عام 2008اضطلع مراجع حسابات مستقل، في عام   -42
 المتعلقة بالواردات من المواد المستنفدة لألوزون التي أبلغت عنها وحدة األوزون 2007بيانات عام "واستنتج أن 

وأوصى ". لداخلي على النحو المتفق عليهالتقنية تتسم بالموثوقة؛ وأن كولومبيا تحقق أهدافها بشأن االستهالك ا
. بتوحيد نظام مراقبة الواردات والصادرات ومشروع التعزيز المؤسسي، على نطاق واسع"المراجع أيضا 

  ."والتوصية الرئيسية هي المثابرة على هذا االتجاه

  2009برنامج عمل عام 

 وحتى تاريخ 2008اء من أواخر عام سيركز برنامج عمل الخطة الوطنية لإلزالة في كولومبيا، ابتد  -43
 من تقنيي التبريد، وتوفير األدوات 800إكماله، على تعزيز خطة إدارة التبريد عن طريق إصدار شهادات إلى 

إعادة التدوير، وتنفيذ مرحلة من مشروع تدليلي يهدف إلى استبدال أجهزة تبريد /األساسية ومعدات االسترداد
وسيقدم البرنامج أيضا المساعدة التقنية والدعم إلى جميع . الكلوروفلوروكربونيةالمباني التي تستخدم المواد 

وأخيرا، سيشجع . المستخدمين النهائيين للمواد المستنفدة لألوزون والمواد الكلوروفلوركربونية في جميع القطاعات
  .برنامج العمل على التنسيق المؤسسي وسيعزز وحدات التنفيذ والرصد

  ةتعليقات األمان

الحظت األمانة التقرير المرحلي الشامل والمحرر بصورة جيدة بشأن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية في   44.
كولومبيا، جنبا إلى جنب مع المستندات الداعمة، بما فيها تقرير التحقق بشأن االستهالك الوطني من المواد 

 طن 263.1 البالغ 2007روكربونية في عام وكان استهالك المواد الكلوروفلو. المستنفدة لألوزون في كولومبيا
 من بروتوكول مونتريال يقل 7من قدرات استنفاد األوزون والذي أبلغت عنه حكومة كولومبيا بموجب المادة 

 من المواد الكلوروفلوروكربونية ك طن من قدرات استنفاد األوزون عن مستوى االستهال68.1بالفعل بكمية تبلغ 
ويقدر استهالك المواد .  طن من قدرات استنفاد األوزون331.2المسموح به لهذا العام والبالغ 

وبناء على طلب مقدم .  طن من قدرات استنفاد األوزون220.0 بكمية تبلغ 2008الكلوروفلوروكربونية في عام 
يل قطاع التصنيع بأكمله إلى تكنولوجيات ال تستخدم المواد المستنفدة من األمانة، أشار اليوئنديبي إلى أنه تم تحو

  .لألوزون، باستثناء مرافق التصنيع التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

   األمانةتوصية

مواد قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية إلزالة ال  45.
 وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 2008-2007الكلوروفلوروكربونية في كولومبيا، الذي يغطي الفترة 

2009.  

  الخطة الختامية إلدارة إزالة الكلوروفلوروكربون: كرواتيا

لة الرئيسية، بالنيابة عن حكومة كرواتيا، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، باعتبارها الوكا  46.
بإجراء ) د (45/54يقضي القرار . 2007تقرير تحقق بشأن استهالك الكلوروفلوروكربون في كرواتيا في عام 

تحقق، على أساس سنوي، من عينة مختارة عشوائيا من الخطط الختامية إلدارة اإلزالة في البلدان التي يكون حجم  
وتضاف التكاليف المرتبطة بالتحقق إلى برنامج عمل . خططاالستهالك فيها منخفضا ويجري فيها تنفيذ هذه ال

وتم اختيار كرواتيا إلجراء هذا التحقق في االجتماع الثاني والخمسين، وأضيف . الوكالة المنفذة الرئيسية المعني
  . دوالر أمريكي إلى برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في ذلك العام20 000مبلغ  
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 2003نيسان / الموافقة على الخطة الختامية إلدارة إزالة الكلوروفلوروكربون في كرواتيا في أبريلتمت  47.
 دوالر 379 700وبلغ إجمالي مبالغ التمويل الموافق عليها مبدئيا . في االجتماع التاسع والثالثين للجنة التنفيذية

نفيذ هذه الخطة الختامية إلدارة اإلزالة حكومة ويساعد ت.  دوالرا أمريكيا كتكلفة مساندة28 479أمريكي زائدا 
كرواتيا على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى بروتوكول مونتريال بما فيها اإلزالة التامة لمركبات الكلوروفلوروكربون 

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، سوف تنفذ كرواتيا، وتنفذ بالفعل، مجموعة من . 2010كانون الثاني / يناير1قبل 
شطة االستثمارية وغير االستثمارية وأنشطة للمساعدة الفنية وبناء القدرة بمساعدة منظمة األمم المتحدة للتنمية األن

وتمت الموافقة على برامج التنفيذ السنوية الخاصة بهذه الخطة إلدارة اإلزالة الختامية لألعوام . الصناعية والسويد
ا في االجتماعات التاسع والثالثين، والثاني واألربعين، ، وتم صرف المبالغ الخاصة به2005 و2004 و2003

وفي االجتماع التاسع واألربعين، قدمت منظمة األمم المتحدة . والسادس واألربعين للجنة التنفيذية على الترتيب
 للتنمية الصناعية طلبا من كرواتيا للموافقة على الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة في ذلك االجتماع، على

 على االتفاق المنقح وتمويل الشرائح الرابعة 49/26ووافقت اللجنة التنفيذية بموجب المقرر . أساس االتفاق المنقح
  .والخامسة والسادسة

في االتفاق بين كرواتيا واللجنة التنفيذية، كان الحد األقصى لالستهالك المسموح به في المرفق ألف،   48.
 طنا من قدرات استنفاد األوزون، ولعام 65 هو 2005لعام ) لوروكربونمركبات الكلوروف(المجموعة األولى 

 صفر أطنان من قدرات استنفاد األوزون؛ ، ولم ترد في االتفاق أرقام محددة بشأن األعوام الواقعة بين 2010
نون الثاني كا/ يناير30الئحة (تشتمل الئحة المواد التي تستنفد طبقة األوزون "هذين العامين  غير أنه اشترط أن 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون بصورة استثنائية بين عامي 21.9على بند بشأن استيراد كمية تصل إلى ) 1999
) المجموعتين الثانية والثالثة(أو المرفق باء /و) المجموعتين األولى والثانية( حسب المرفق ألف 2009 و2006

أو المنتجات المحافظة على حياة /غرض من هذه المواد وأو منتجات تحتوي على هذه المواد، عندما يكون ال
أو الحيوان؛ والدفاع الوطني، والسالمة، ومكافحة الحرائق؛ وسالمة البحث العلمي عندما /أو النبات و/اإلنسان و

  ".يتعذر إحالل بدائل مالئمة بيئيا وممكنة اقتصاديا لهذه المنتجات

 أطنان من قدرات استنفاد 109.7ال يكون البلد قد استهلك أكثر من لالمتثال لبروتوكول مونتريال، يتعين أ  49.
 طنا من قدرات استنفاد األوزون من الكلوروفلوروكربون 32.9، و2006األوزون من الكلوروفلوروكربون في 

، 2007 و2006وفيما يتعلق بالعامين . 2009 و2008وينطبق نفس مستوى االستهالك على العامين . 2007في 
 أطنان من قدرات استنفاد 5.0- طنا من قدرات استنفاد األوزون و31.4-لد أمانة األوزون عن استهالك أبلغ الب
  .األوزون

  :شمل التحقق استعراضا لما يلي  50.

سياسة الحكومة لمراقبة استهالك المواد المستنفدة لألوزون وإنتاجها، وتقسيم المسؤولية بين   )أ(
   ذات الصلة؛المؤسسات الوطنية إلنفاذ السياسات

إحصائيات الحكومة عن واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون التي تقارن بيانات   )ب(
  الجمارك وكمية الحصة المحددة بالحصة المطبقة بالفعل؛

  قائمة الموردين والمصدرين المعتمدين من الحكومة مقارنة بسجالت الجمارك؛  )ج(

على أساس العينات (الت الجمارك والحصة المحددة المصدرين مقارنة بسج/سجالت الموردين  )د(
  ).الممثلة

أظهر التحقق من االتفاقات المؤسسية الخاصة بكرواتيا أن كل عمليات اإلبالغ واالتصال جرت بشكل جيد   51.
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وقدم التحقق مجموعات بيانات متعددة مع وجود . بما يالئم الغرض منها وعززت موقف االمتثال الحالي لكرواتيا
 أطنان 5- تشير إلى استهالك قدره واالختالف الرئيسي هو أن بيانات الوحدة الوطنية لألوزون. االختالفاتبعض 

.  أطنان من قدرات استنفاد األوزون5.7-من قدرات استنفاد األوزون، في حين تشير بيانات الجمارك إلى 
ى الحجم، وأخطاء في أكواد الجمارك، ويفترض القائم بالتحقق أن المسألة تتصل بخطأ في التحويل من الوزن إل
وأصاب القائم بالتحقق عندما أوضح أن . وفروق في تحميل الصادرات على عام معين عندما تتم قرب نهاية العام

  .وأثبت التحقق ذلك  بشكل واضح. حدود مأموريته كانت تقتصر على التحقق من تنفيذ كرواتيا لالتفاق

  التوصية

 اللتزاماتها باإلزالة  2007يذية في اإلشارة إلى نجاح التحقق من امتثال كرواتيا في قد ترغب اللجنة التنف  52.
  .فيما يتعلق باستهالك الكلوروفلوروكربون بموجب خطة إدارة اإلزالة الختامية

  خطة إدارة اإلزالة النهائية: غانا

 في غانا  إدارة اإلزالة النهائيةخطةوافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، في اجتماعها الخمسين، على   53.
 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، إلزالة 25 868  دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة344 894بمبلغ 

ووافقت اللجنة التنفيذية . 2009االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية بصورة كاملة في البلد بحلول عام 
  .تين في اجتماعيها الخمسين والثالث والخمسينبالفعل على تمويل شريح

  التقرير المرحلي

 من خطة إدارة اإلزالة 2008لقد تم حتى اآلن تحقيق عدد من النتائج خالل تنفيذ برنامج عمل عام   54.
تدريب عدد إضافي من تقنيي التبريد على التحويل من المواد الكلوروفلوركربونية : النهائية في غانا، بما في ذلك

إلى غازات تبريد قائمة على الهيدروكربون، وتدريب عدد إضافي من موظفي الجمارك، وتحسين الخدمة المتعلقة 
بوحدات أجهزة التكييف المتحركة، وإعادة تهيئة أنظمة التبريد بصفة أساسية إلى غازات التبريد القائمة على 

 تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية إلى الهيدروكربون وإعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحركة التي
أ، وتنفيذ العديد من أنشطة رفع مستوى الوعي بشأن المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة 134-الهيدروفلوروكربون

ومن المتوقع صرف مبلغ .  دوالرا أمريكيا259 760، تم صرف مبلغ 2008أيلول /وحتى سبتمبر. لألوزون
  . 2009 وفي عام 2008 أمريكيا في الفترة المتبقية من عام  دوالرا85 134إضافي قدره 

  2009برنامج عمل عام 

.  من خطة إدارة اإلزالة النهائية2009تلتزم حكومة غانا، بتنفيذ عدد من األنشطة بموجب برنامج عمل   55.
ال سيما في وتشتمل هذه األنشطة على تقديم تدريب إضافي إلى تقنيي خدمة التبريد وإصدار شهادات لهم، و

المنطقة الشمالية من البلد، وتقديم تدريب إضافي وأنشطة رفع الوعي إلى موظفي الجمارك، وإعادة تهيئة أنظمة 
بصفة أساسية غازات التبريد (التبريد التجاري صغيرة السعة والغرف الباردة كي تستخدم غازات تبريد بديلة 

هواء التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية إلى القائمة على الهيدروكربون ووحدات أجهزة تكييف ال
؛ ومواصلة أنشطة رفع الوعي العام ونشر المعلومات؛ واألنشطة المتعلقة باإلدارة )أ134-الهيدروفلوروكربون

  .والرصد

  تعليقات األمانة

وزون الذي  طن من قدرات استنفاد األ4.2 والبالغ 2007إن استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية لعام   56.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/11 
 
 

15 
 

 طن من قدرات 1.2 من بروتوكول مونتريال يقل بالفعل بكمية تبلغ 7أبلغت عنه حكومة غانا بموجب المادة 
.  طن من قدرات استنفاد األوزون5.4 المسموح به لهذا العام والبالغ كاستنفاد األوزون عن مستوى االستهال

 طن من قدرات استنفاد األوزون 5.4 بكمية تبلغ 2008ويقدر استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام 
بافتراض أن يقوم جميع المستوردون باستيراد الحد األقصى من الحصة المخصصة لهم بحلول نهاية عام (

2008.(  

وبناء على طلب للحصول على المزيد من المعلومات بشأن إعادة تهيئة أنظمة التبريد التي تستخدم المواد   57.
ونية، أشار اليوئنديبي إلى أن التقنيين، إذا حصلوا على تدريب مالئم وتنمية للمهارات، على الكلوروفلوروكرب

استعداد الستخدام تكنولوجيات بديلة إذا اقتنعوا بكفاءة وفعالية البدائل، وخصوصا إذا ثبت بطريقة عملية أن البدائل 
  .تحقق منفعة اقتصادية

  توصيات األمانة

ذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية في قد ترغب اللجنة التنفي  58.
  .2009غانا، وأن توافق على برنامج التنفيذ السنوي لعام 

 
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة استهالك الكلوروفلوروكربون مع التركيز على قطاع : الهند

  2009ل خدمة التبريد وبرنامج عم

  .معلقة  59.
 

  نقل التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل في تبخير التربة : كينيا

 1 595 811وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، في اجتماعها الثامن والثالثين، على تخصيص مبلغ   60.
ومن هذا المبلغ، تم . ينيا بصورة كاملةدوالرا أمريكيا إلزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في ك

 دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا من أجل إزالة بروميد الميثيل المستخدم في مجال البستنة 574 492تخصيص مبلغ 
وتم .  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي إلزالة بروميد الميثيل المستخدم في عملية قطف األزهار1 021 319ومبلغ 

الموافق عليه من حيث المبدأ إلى الوكاالت في شرائح تمت الموافقة عليها في االجتماعات صرف إجمالي المبلغ 
  .الثامن والثالثين والتاسع والثالثين والثاني واألربعين والرابع واألربعين والخمسين للجنة التنفيذية

يذية أن تحل اليونيدو محل وبناء على طلب قدمته كينيا إلى االجتماع الثالث والخمسين، قررت اللجنة التنف  61.
اليوئنديبي بوصفها الوكالة المنفذة المسؤولة عن إكمال إزالة بروميد الميثيل في قطاع قطف األزهار ووافقت 

  ).53/15المقرر (اللجنة على الشروط المنقحة المتفق عليها إلزالة بروميد الميثيل في كينيا 

  التقرير المرحلي

. ديلة منذ الموافقة على المشروع، ويتم رصد استدامتها على المدى الطويلتم إدخال عدة تكنولوجيات ب  62.
 في المزارع وفي مرفق نوال تزال عدة برامج تدريب محددة تقدم إلى المزارعين وأصحاب المصلحة الرئيسيي

ارة، وتقديم التدريب، وتم تركيب المعدات والمواد الخاصة بالمزارع المطلوبة لمختلف التكنولوجيات البديلة المخت
آب /وحتى نهاية أغسطس. أنشطة تقنية إضافية في المزارع، وتم أيضا توزيع أدلة تدريب ومواد معلوماتية

 52.0( طن من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل في قطاعي قطف األزهار 84.4، تمت إزالة 2008
، 2008أيلول /وحتى سبتمبر). استنفاد األوزون طن من قدرات 32.4(والبستنة ) طن من قدرات استنفاد األوزون

 دوالرا أمريكيا في 112 283ومن المتوقع صرف مبلغ إضافي قدره .  دوالرا أمريكيا398 376تم صرف مبلغ 
  .2009عام 
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  2009خطة عمل عام 

 الخاصة بالمشروع على تنظيم حلقات عمل لعدد إضافي من مستخدمي 2009ستشتمل أنشطة عام   63.
وسيتم تنفيذ أنشطة . ميثيل واألطراف األخرى ذات الصلة، وستستمر عملية إعداد ونشر المعلوماتبروميد ال

متابعة المساعدة التقنية على مستوى المزارع، بما في ذلك، رصد المشروعات الرائدة القائمة، ومواصلة استخدام 
 ومعدات المزارع، والتعاون مع بدائل بروميد الميثيل المالئمة، جنبا إلى جنب مع شراء وتركيب مستلزمات

  .أصحاب المصلحة الرئيسيين

  تعليقات األمانة

الحظت األمانة التقرير المرحلي الشامل والمحرر بصورة جيدة بشأن تنفيذ المقترح المتعلق بنقل   64.
روميد الميثيل وكان استهالك ب. التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في كينيا

 من 7 طن من قدرات استنفاد األوزون والذي أبلغت عنه حكومة كينيا بموجب المادة 17.4 البالغ 2007في عام 
 طن من قدرات استنفاد األوزون عن المستوى المسموح به 156.6بروتوكول مونتريال يقل بالفعل بكمية تبلغ 

، اقترحت 2009وعلما بأن المشرع سينتهي في عام . وزون طن من قدرات استنفاد األ174.0لهذا العام والبالغ 
األمانة أن تقوم حكومة ألمانيا واليونيدو بمساعدة حكومة كينيا في تعزيز القواعد الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة 

  .لألوزون لحظر االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل

  توصيات األمانة

التنفيذية في أن تحيط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ المقترح الخاص بنقل قد ترغب اللجنة   65.
، وأن توافق على 2008التكنولوجيا المؤدية إلى إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة في كينيا في عام 

دة حكومة كينيا في تعزيز القواعد  وأن تطلب إلى حكومة ألمانيا واليونيدو مساع2009برنامج التنفيذ السنوي لعام 
  .الحالية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون لحظر االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل

 
 الخطة الوطنية إلزالة كلورو فلورو كربون : المكسيك

  
لة كلورو فلورو كربون وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني واألربعين على الخطة الوطنية إلزا  .66

وقت .   دوالر أمريكي للتنفيذ من قبل يونيدو والبنك الدولي8.794.500للمكسيك مع مستوى ملحق للتمويل قدره 
 للجنة التنفيذية للموافقة على 53/24 دوالر أمريكي كجزء من المقّرر 200.000الحق خُفض من هذا المجموع 

ومن خالل الخطة الوطنية لإلزالة اعتزمت حكومة المكسيك أن . لجرعاتإزالة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس ل
تحقق تخفيضاً الستهالكها كلورو فلورو كربون وفقاً لجدول التخفيض الزمني المحّدد في االتفاق مع اللجنة 

اد  طن من قدرات استنف4.403 بدءاً بمستوى استهالك 2009التنفيذية، وخطّطت إلكمال األزالة مع نهاية عام 
وقد سبق ووافقت اللجنة التنفيذية على كافّة شرائح التمويل الثالث المتوقّعة في االتفاق في . 2004األوزون عام 

ورفعت يونيدو تقريراً مرحلياً عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية في السنتين . 50 والـ 45 والـ 42اجتماعاتها الـ 
  .2007 و2006

  
  التقرير المرحلي

  
وقد ُأجريت أنشطة . 2008آب / أوغسطس– 2007أيلول /لتقرير المرحلي الفترة من سبتمبريشمل هذا ا  .67

 ُعّدة 900 تقنّي لخدمات التبريد، وُوّزعت 2000 مدّرباً ونحواً من 20عدة خالل هذه الفترة ، بما في ذلك تدريب 
تدريب لتقديم دورات دراسية في من معّدات خدمات التبريد، وُأجريت التحديثات المالئمة على اثنين من مراكز ال
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وتّم اختيار أربعة عشر مركزاً من مراكز إعادة التدوير وُجّهزت بالمعّدات الالزمة، . ممارسات التبريد الجيدة
وقد . وجميع العاملين في هذه المراكز خضعوا للتدريب. وُوقّع عقد مع كّل منها لجمع وإعادة تدوير غازات التبريد

اإلنترنيت لتسجيل وتبليغ البيانات المتعلّقة بغازات التبريد المسترّدة والمعاد تدويرها ُأنشئ نظام رصد على 
وواصل برنامج التوعية العاّمة تقديم التوعية بشأن المسائل التي لها عالقة باألوزون، على العاّمة . واستعمالها

زة عن برنامج استبدال أجهزة التبريد والوثائق التي قّدمتها يونيدو تتضّمن لمحة موج. وعلى األوالد بنوع خاص
  .وقد ُأبلغ أنه تّم استبدال أربعة أجهزة تبريد كبرى إضافية خالل فترة التبليغ. التجاري الذي نفذه البنك الدولي

  
  المصروفات والميزانية المتبقية من المشروع

  
ي خطة اإلزالة الوطنية،  دوالر أمريكي من أجل تنفيذ عنصر التبريد التجاري ف500.000خُّصص مبلغ   .68

وقد تّم صرف هذه األموال بكاملها حسب . الذي هو من مسؤولية البنك الدولي في نطاق خطة اإلزالة الوطنية
 دوالر 8.094.500والعناصر الخاّصة بيونيدو، التي خّصص لها تمويل قدره . التقرير المرحلي للبنك الدولي
  . بالمئة من المجموع10ر أمريكي، أي ما يشكّل أقل من  دوال770.840أمريكي لها حالياً رصيد قدره 

  
  التحقق المستقل 

  
وتفّحص التحقق بالتفصيل . 2007 أجرى محقق مستقّل تحقّقاً بشأن بيانات استهالك عام 2008عام   .69

ت هيكلية التصدير واالستيراد، ودفق المعلومات ومسؤوليات المؤسسات الوطنية المشاركة، وتحقق من البيانا
 طن من قدرات استنفاد األوزون لمواد 125والنتيجة هي استهالك سلبي قدره . الخاصة بالواردات والصادرات

، حيث أن المخزونات الوطنية الجذرية قد خفّضت لتغطية االستعمال والتصدير 2007كلورو فلورو كربون لعام 
ئمة، وأسفرت عن امتثال كامل ببروتوكول وتؤكد نتائج تقرير التحقّق أن إجراءات الحكومة مال. على حّد سواء

  .مونتريال واالتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية
  

  برنامج التنفيذ السنوي
  

 عدداً من األنشطة المتعلّقة بإدارة المشروع، مثل 2009 – 2008يتضّمن برنامج التنفيذ السنوي لـ   .70
وفكّرت الحكومة برصد تنفيذ . الوطني، وعمل مكتب التنسيقالرصد والتحقّق من استهالك كلورو فلورو كربون 

وفي برنامج التدريب لتقنّيي الخدمات الوطنية، يتوقّع . المرسوم الذي يّحد من واردات مواد كلورو فلورو كربون
، مّما يرفع عدد تقنّيي خدمات 2008أيلول / شهراً ابتداء من سبتمبر12 حلقة عمل تجري خالل فترة 100تنظيم 

وسيستّمر برنامج تزويد ورشات التبريد المعتمدة بالمعّدات، مع مجموع .  تقنّي5000لتبريد المرخّصين إلى ا
وثّمة مخطّط لمواصلة برنامج تدريب موظفي الجمارك خالل .  ورشة عمل مّجهزة للخدمة2300منتظر لـ

 14على تحسين كفاءات موظفي وكجزء من برنامج االسترداد وإعادة التدوير، ستُركَّز الجهود . 2008-2009
وبرنامج استبدال المبّردات الكبرى سُيختتم مع . من مراكز االسترداد وإعادة التدوير وتحسين إدارة غازات التبريد

إضافة إلى ذلك سيوفر التجهيز والتدريب والدعم التقنّي لمواقع تدمير الكلورو . استبدال آخر أربعة أو ستة مبّردات
  . دوالر أمريكي لهذه األنشطة120.000يص فلورو كربون، بتخص

  
  تعليقات األمانة

  
لّبت خطة اإلزالة الوطنية في المكسيك متطلّبات االتفاق المعني بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية،   .71

 2008 – 2007واإلجراءات المبّينة في برنامج التنفيذ لـ . علماً بأن االستهالك هو أدنى بكثير من الهدف المحّدد
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وخطة اإلزالة .  بالمئة من المبالغ الموافق عليها لكافّة الشرائح90قد ٌأكملت بصورة جذرية، وحتى اآلن استعملت 
الوطنية في المكسيك ال تتوقّع أي شرائح أخرى، ولكنها ستواصل تكريس األموال الباقية ضمن برنامج التنفيذ 

والتحقّق كان ُمرضياً وتقّيد . فقاً لمتطلّبات خطة اإلزالة الوطنية وبرامج التنفيذ المستقبلية، و2009السنوي للعام 
  .باالختصاصات

  
ونزوالً عند طلب األمانة أدلت يونيدو بإيضاحات . إن العمل المحقّق بدا حسن التخطيط والتنفيذ والتنسيق  .72

استرداد غازات التبريد التي عن تنسيق أنشطة االسترداد وإعادة التدوير في نطاق خطة اإلزالة الوطنية، مع شبكة 
، وعن وقُع النظام الوطني لالسترداد وإعادة )FIDE(ُأنشئت ضمن برنامج االئتمان لوفورات الطاقة الكهربائية 

والحظت األمانة أيضاً أن تقرير التحقق لم يشمل التحقق من رصد الحكومة لألنشطة بمقتضى االتفاق كما . التدوير
وتوصي األمانة بتحديث . وقد استُلمت معلومات إضافية من يونيدو بهذا الّصدد. A-5  والتذييل6نّص عليه البند 

  .االختصاصات من أجل عمليات التحقق في المستقبل، على النحو المناسب
  

نظراً للمخزون الكبير الناتج عن إقفال قطاع اإلنتاج في المكسيك، فإن االستهالك الذي كان سلبياً لعام   .73
.  استعمال كلورو فلورو كربون في مختلف القطاعات، بحيث أن البلد خفّض مخزوناته الكبيرة، ال يعكس2007

 طن من 63 يبدو أن استعمال مواد كلورو فلورو كربون قد ارتفع في قطاع خدمات التبريد بنسبة 2007وفي عام 
د األوزون في قطاع أجهزة  طن من قدرات استنفا31، وبنسبة 2006قدرات استنفاد األوزون بالمقارنة مع العام 

  .2006االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، بالمقارنة مع العام 
  

  توصية األمانة
  

قد ترغب األمانة في أن تحاط علماً بتقارير التحقق والتقارير المرحلية بشأن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة   .74
، وأن تطالب يونيدو 2009 – 2008ذ السنوي لـ كلورو فلورو كربون للمكسيك، وأن توافق على برنامج التنفي

بأن تتأكد من أن تحقّقاً من رصد البلد ألنشطته سيتّم كجزء من عمليات التحقق في المستقبل، على النحو المبّين في 
  .42/32 من االتفاق الموافق عليه بالمقرر 6الفقرة 

 
   في قطاع االنتاج-12فلوروكربون والكلورو-11   خطة قطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون: المكسيك

 
، التقرير بشأن المراجعة )يونيدو(قّدمت حكومة المكسيك، بواسطة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   75.

  .2007 في المكسيك للعام Quimobásicos Plantالتقنية والمالية لوقف إنتاج كلورو فلورو كربون في مصنع 
  

  خلفيــة
  

 مليون دوالر 31.85، على مبلغ 2003التنفيذية من حيث المبدأ في اجتماعها األربعين عام وافقت اللجنة   76.
أمريكي من أجل تنفيذ االتفاق لقطاع إنتاج كلورو فلورو كربون المكسيكي، الذي التزمت حكومة المكسيك بموجبه 

، 2005-2003رة  طن متري لفت22.000بشرط مزدوج إلنتاج مستوى أقصى من كلورو فلورو كربون قدره 
ومع . وفي الوقت نفسه لعدم تجاوز حدود اإلنتاج القصوى المسموح بها المبّينة في االتفاق لكل من السنوات الثالث

، توقفت حكومة المكسيك، بتعاون من يونيدو، عن إنتاج كلورو 2005 إلى 2003التنفيذ الناجح لبرامج العمل من 
 وحقّقت كافة شروط االتفاق قبل الموعد Quimobásicos  في مصنع2005آب /فلورو كربون في أوغسطس

 إلى االجتماع السابع 2005ورفعت يونيدو تقرير التحقّق بشأن إنتاج كلورو فلورو كربون لعام . المقّرر لإلتمام
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 مليون دوالر أمريكي زائد تكلفة 11.85تلقّت الشريحة النهائية وقدرها و 2005واألربعين للجنة التنفيذية عام 
  . لمساندة الملحقة بهاا
  

طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة المكسيك ويونيدو مواصلة رصد إقفال إنتاج كلورو فلورو كربون في    77.
Quimobásicos وينبغي أن تركّز المراجعات المستقبلية بنوع خاص .  لضمان استدامة اإلقفال2009-2006 بين

  :على
  

 مصنع بعد تاريخ إقفال إنتاج كلورو فلورو كربون؛عدم دخول رابع كلوريد الكربون إلى ال  ) أ(
  
  التحقق في مخزون وشراء واستعمال حمض الهيدرو فلوريك في هيدرو كلورو   ) ب(

 ؛22-فلورو كربون
 

  ؛Quimobásicosالتحقق من اإلنتاج في مصنََعي   ) ج(
  
 وتخفيضات 12- وكلورو فلورو كربون11-التحقق من مخزون جرد كلورو فلورو كربون  ) د(

  مّر السنين؛الجرد على
  
  التحقّق من معايير استهالك الكلوروفورم وحمض الهيدروفلوريك إلنتاج هيدرو كلورو فلورو   )ه(

  ؛22-كربون
  
 التغييرات التي تّمت في المصنع، وزيادات المعّدات والتعديالت؛ و  ) و(
  
  .أية تدقيقات أخرى ضرورية لالمتثال الكامل  ) ز(
  

   للتأكد من عدم وجودQuimobásicosنية ومالية لمصنع  بناء على ذلك، أجرت يونيدو مراجعة تق  78.
، وأن المصنع قد ُأعيدت تهيئته نهائياً من أجل إنتاج هيدرو كلورو فلورو 2007 إنتاج لكلورو فلورو كربون عام 

  .22-كربون
  

  2007 في المكسيك عام sicosáQuimobمراجعة تقنية ومالية لوقف إنتاج كلورو فلورو كربون في 
  

 بواسطة مؤسسة 2008حزيران /جريت المراجعة في السادس والعشرين والسابع والعشرين من يونيوُأ  79.
 إلى 2003 ، وهي المؤّسسة االستشارية نفسها التي أجرت المراجعات من Ess Jay Consultantsاالستشارات 

الذي أجرى المراجعة وفي حين أن الفريق االستشاري، الذي كان مؤلفاً من مستشار تقني ومحاسب، هو . 2006
وفقاً لإلجراءات نفسها التي اتّبعها حين أجرى المراجعات في السنوات السابقة، فقد تقّصى ايضاً الدالئل 

  .والمؤشّرات التي تقنعه بالوقف النهائي إلنتاج كلورو فلورو كربون
  

  :تحقّق فريق المراجعة   80.
  

 رابع كلوريد الكربون؛من حصول المصنع على المواّد األولية الرئيسية مثل   ) أ(
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 ؛)من خالل فحص العّينات(من اإلنتاج الحالي في المصنعين األول والثاني   ) ب(
 
، 12- وكلورو فلورو كربون11-من مخزون المنتجات التي اكتمل صنعها كلورو فلورو كربون  ) ج(

 ؛ و2007كانون األول /والتخفيض من خالل المبيعات حتى نهاية ديسمبر
  
  ). وجودهافي حال(تعديالت المصنع   ) د(

  
تحقق فريق المراجعة من عدم وجود أي مشتريات أو أي استالم لرابع كلوريد الكربون في المصنع منذ   81.

وتلّقى فريق المراجعة نسخة من رسالة . 2005آب / في أوغسطس11/12-وقف إنتاج كلورو فلورو كربون
كلوريد الكربون لمصنع لحكومة المكسيك تصّرح فيها بأنها لم تصدر أي ترخيص الستيراد رابع 

Quimobásicos 2007 عام.  
  

أثبتت المراجعة إنتاج رابع كلوريد الكربون، وبيانات الجرد والمبيعات التي قّدمها المصنع للفترة من   82.
والمصنعان ينتجان حالياً . ، كما هو مبّين في الجدول أدناه2007كانون األول /كانون الثاني إلى ديسمبر/يناير

كما أنه لم ُيبلغ عن أي حادث أو حصول لخسارة جذرية في المنتج المكتمل .  فقط22-و فلورو كربونهيدرو كلور
  .الصنع

  
-CFCأثبتت المراجعة أن المؤسسة أكملت التغييرات من أجل تحويل المصنع الثاني من طريقة   83.

12/CFC-11واقتنعت بجدوى األنشطة وأثبتت المراجعة الميدانية. 22- إلى طريقة هيدرو كلورو فلورو كربون 
  .التي أجرتها الحكومة والمؤسسة من أجل الوقف النهائي إلنتاج كلورو فلورو كربون

  
  

  1الجدول 
  

  12- وكلورو فلورو كربون11-موجز مراجعة إنتاج كلورو فلورو كربون
  
  المالحظات  البيانات  البند  
  2006مستوى اإلنتاج األقصى المتفق عليه لعام   أ

  )طن متري(
  توقّف اإلنتاج 0

   0  2006عام ) طن متري(اإلنتاج الفعلي   ب

   0  )طن متري (-+/الفارق   ج

   16,738  )طن متري (2004 و2003اإلنتاج الفعلي عام   د

   21,939  )طن متري (2005-2003اإلنتاج اإلجمالي خالل   هـ

  2005-2003اإلنتاج األقصى المسموح به   و
  )ريطن مت(بموجب االتفاق ) طن متري(

  )وفقاً لالتفاق( 22,000

 2005-2003غير المستعملة لفترة ) الكوتا(الحصص   ز
  )طن متري" (مستوى اإلنتاج األقصى المتفق عليه"

61   

   2,066 2007كانون الثاني /مخزون أول مّدة من أول يناير  ح
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  )طن متري(
   0  إضافات أخرى  ط

 كانون الثاني/مجموع مخزون أول مدة من أول يناير  ي
  )طن متري (2007

  )ط+ ح ( 2,066

   ال شيء  )طن متري(اإلنتاج الكلي   ك

  )طن متري(خسارات التعبئة وغيرها   ل
14 

تُحتسب خسائر التعبئة كاستنفاد 
للمخزون وتُسّوى لتقليص مخزون 

  اإلقفال
اإلنتاج الكلي ناقص الخسائر  0  )طن متري(اإلنتاج الصافي   م

  )ل-ك(
   415  )طن متري(المبيعات المحلّية   ن

   167  )طن متري(مبيعات التصدير   س

  )ل+ س + ن ( 596  )طن متري(مجموع المبيعات بما فيها الخسائر   ع

  2007كانون األول /مخزون اإلقفال ديسمبر  ف
 1,470  )طن متري(

مخزون أول مدة زائد صافي 
  اإلنتاج وناقص المبيعات

  )ع+ م + ي (
  
  

لرابع كلوريد الكربون منذ وقف إنتاج كلورو فلورو كربون، وأظهر التحقق لم يحصل أي شراء أو تسلّم   84.
  .وليس هنالك أي إنتاج لرابع كلوريد الكربون في البلد. 2007من مخزون رابع كلوريد الكربون كمّية صفر لعام 

  
  2الجدول 

  
  2007كانون األول / ديسمبر31  2006كانون األول / ديسمبر31  

 مخزون اإلقفال من رابع
  كلوريد الكربون ماّدة أولية

0  0 

 جرد اإلقفال لكلورو فلورو
  11-كربون

  طن متري 82   طن متري 120

 جرد اإلقفال لكلور فلورو
  12- كربون

  طن متري 1,388  طن متري 1,946

  
 

  تعليقات األمانة
  

 للجنة التنفيذية 47/29لقد تّمت مراجعة وقف إنتاج كلورو فلورو كربون بواسطة يونيدو وفقاً للمقّرر   .85
ونُفّذت باالمتثال مع الخطوط التوجيهّية للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون التي وافقت عليها اللجنة 

 بعد اإلقفال Quimobásicosوقد أثبتت النتائج عدم وجود أي إنتاج لكلورو فلورو كربون في مصنع . التنفيذية
وأثبتت النتائج أيضاً . 22-نع قد تّحول إلى إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون، وأن المص2005آب /في أوغسطس
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من جديد اإلجراءات التي كانت حكومة المكسيك اتخذتها لضمان دوام إقفال إنتاج كلورو فلورو كربون، بما في 
ألولّية الرئيسية ذلك إلغاء رخصة االستيراد التي تشتري الشركة بواسطتها رابع كلوريد الكربون، وهي الماّدة ا

  .إلنتاج كلورو فلورو كربون
  

 التحقق النهائي الذي تجريه يونيدو 2007طلبت يونيدو موافقة اللجنة التنفيذية بأن يكون التحقق في عام   86.
 2007 و2006وتشاطر األمانة رأي يونيدو بأن عمليات التحقق التي أجريت عام . بالتعاون مع حكومة المكسيك

 بّينت التزام حكومة المكسيك وشركة 2005آب /كلورو فلورو كربون في أوغسطسبعد وقف إنتاج 
Quimobásicosوقد أثبت هذا األمر قرار الحكومة .  باستدامة اإلقفال الدائم إلنتاج كلورو فلورو كربون في البلد

يالت الالزمة للتحّول بإلغاء رخصة الشركة الستيراد رابع كلوريد الكربون، والواقع بأن المؤسسة قد أتّمت التعد
وثّمة طريقة واحدة الستمرار رصد اإلقفال وهي مطالبة مكتب . 22-نهائياً إلى إنتاج هيدرو كلورو فلورو كربون

 كجزء من المجهود الستدامة الخطة الوطنية Quimobásicosاألوزون الوطني أن يواصل مراقبتها على مصنع 
  .إلزالة كلورو فلورو كربون

  
  ةتوصيات األمان

  
  :توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية   87.

  
 وللتنفيذ الناجح 47/29باإلشادة بحكومة المكسيك وبيونيدو للجهد الجّيد من أجل االمتثال بالمقّرر   ) أ(

 للتأكيد على الوقف المستدم إلنتاج كلورو فلورو كربون في 2008 و2007للمراجعات عام 
  في المكسيك؛ وQuimobásicosمصنع 

  
 ستكون العملية النهائية التي تقوم بها يونيدو، وبمطالبة مكتب 2007لموافقة على أن مراجعة با  ) ب(

 Quimobásicosاألوزون الوطني بمواصلة رصد إقفال إنتاج كلورو فلورو كربون في مصنع 
 .، كجزء من المجهود الستدامة الخطة الوطنية لإلزالة في السنوات المقبلة

____  
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