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  مقدمة

قدمت حكومة ألمانيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى اللجنة التنفيذية في  -1
 االتفاقات التي تحتويفيذ المشروعات التالية، تنب للنظر فيها تتعلقاجتماعها السابع والخمسين تقارير مرحلية 

 : محددة،إبالغشروط على الخاصة بها 

  ؛)ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(خطة اإلزالة الوطنية : أفغانستان  )أ (

برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة (خطة إدارة غازات التبريد : ي دار السالمبرون  )ب (
 ؛)اإلنمائي

البنك (ي البولي يوريثان  فيما يتعلق بقطاع رغاو2009خطة عمل أنشطة ما بعد عام : لصينا  )ج (
 )الدولي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم ) (مرحليتقرير  (نهائيةخطة إدارة اإلزالة ال: فيجي  )د (
 ؛)المتحدة للبيئة

 ؛)ياألمان(اإلزالة الكاملة الستخدام بروميد الميثيل : األردن  )ه(

تقرير (لرابع كلوريد الكربون  نهائيةخطة اإلزالة ال: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية  )و (
 )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) (مرحلي

تقرير مراجعة التحقق :  للكلوروفلوروكربوننهائيةخطة إدارة اإلزالة ال: ترينيداد وتوباغو  )ز (
 ).برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

رضت األمانة التقارير المرحلية في ضوء مقترحات المشروعات األصلية، وبيانات المواد المستنفدة استع -2
والقرارات ذات الصلة التي  من بروتوكول مونتريال، 7لألوزون التي قدمتها الحكومات المعنية بموجب المادة 

 .اتخذتها اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف

 )ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(طنية خطة اإلزالة الو: أفغانستان

 وبموجب خطة اإلزالة .وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين على خطة اإلزالة الوطنية -3
 2010كانون الثاني /  يناير1الوطنية، تعهدت حكومة أفغانستان بإزالة كل المواد الكلوروفلوروكربونية بحلول 

 ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على مبلغ .2007كانون الثاني /  يناير1بحلول كربون ورابع كلوريد ال
 دوالرات أمريكية لحكومة ألمانيا 98 905 دوالرات أمريكية زائدا تكاليف مساندة للوكالة قدرها 1 065 806
 وقد وافقت اللجنة .إلزالة الوطنية دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، من أجل تنفيذ خطة ا39 650و

التنفيذية بالفعل في اجتماعيها السابع واألربعين والثامن واألربعين على تمويل الشريحتين اللتين تشملهما خطة 
 .اإلزالة الوطنية

 التقرير المرحلي

: ذه النتائجتم إحراز عدد من النتائج حتى اآلن أثناء تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية في أفغانستان، وتشمل ه -4
ل إقليمية للتعاون  عمتنفيذ حلقةوحمالت توعية ونشر المعلومات حول القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون؛ 

وتوزيع دليل برنامج األمم المتحدة للبيئة للتدريب االتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون؛ لمراقبة 
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استمرار  موظفي الجمارك؛ على  للمواد المستنفدة لألوزون جهاز كشف26وتوزيع الجمركي باللغة المحلية؛ 
أثناء  12- أطنان من الكلوروفلوروكربون3.2 وإعادة التدوير، التي تم من خاللها استرداد ستردادشبكة اال تشغيل
ثنتين من ية ال كما تم تقديم المساعدة الفن. من فنيي خدمة التبريد على الممارسات الجيدة127 وتدريب ؛2008عام 
تحقيق  ما أدى إلى  وهوصناعة التبريد التجاري،مجال  ومؤسسة صغيرة تعمل في رغاويال تصنيع اتوحد

كثير  كما نفذ . وتمت إزالة رابع كلوريد الكربون المستخدم كمذيب .اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية
 دوالرا أمريكيا، 994 438لغ كان قد تم صرف مب، 2008م وبنهاية عا. من األنشطة اإلعالمية وأنشطة التوعية

 .2009في عام  71 368  قدره رصيدومن المقرر صرف 

 من قبل مراجع مستقل، انتهى إلى أن 2007أجريت مراجعة لتقرير التحقق من استهالك ، 2008في  -5
 وأشار التقرير أيضا .ونمن قدرات استنفاد األوز طنا 54.5  بلغ 2007في سنة استهالك الكلوروفلوروكربون 
 لما تظهره وفقاما عدا الهيدروكلوروفلوروكربون،  أي مواد أخرى مستنفدة لألوزون إلى عدم وجود واردات من

يجري العمل بالنظم المناسبة لكفالة تنفيذ قوانين المواد المستنفدة  "هأنكما ذكر التقرير . سجالت إدارة الجمارك
 وأوضح التقرير أيضا أنه لم يبدأ العمل بعد بنظام ترخيص المواد ."لألوزون والقواعد المنظمة لها

 . لتنظيم الواردات وتسجيلها وأنه يتعين اتخاذ إجراء عاجلالهيدروكلوروفلوروكربونية

 2010 - 2009برنامج عمل 

نيي  إنفاذ القواعد التنظيمية للمواد المستنفدة لألوزون؛ ومواصلة تدريب ف2009تشمل خطة األنشطة لعام  -6
 واستكمال توزيع معدات االسترداد وإنشاء مركزين إضافيين لتدريب الفنيين؛خدمة التبريد وموظفي الجمارك؛ 

 .ومواصلة أعمال التوعية؛ وإدارة األنشطة ورصدهاوإعادة التدوير على ورش عمل الخدمة؛ 

 تعليقات األمانة

في أفغانستان، مع الوثائق ة الوطنية  تنفيذ خطة اإلزالبالتقرير المرحلي الشامل عن األمانة أحاطت -7
 في من المواد المستنفدة لألوزونالوطني ستهالك اال بشأن  للبلدالمؤيد له، بما فيها تقرير التحقق الداعمة

 طنا من قدرات استنفاد األوزون، 55.2، والذي بلغ 2007فقد كان استهالك الكلوروفلوروكربون في . أفغانستان
 طن من 1.8 من بروتوكول مونتريال يقل بالفعل بمقدار 7فغانستان بموجب المادة الذي أبلغت عنه حكومة أ

 . طنا من قدرات استنفاد األوزون57.0قدرات استنفاد األوزون عن الحد المسموح به لهذا العام والبالغ 

تي تم  المواد المستنفدة لألوزون ال بتشغيل أجهزة الكشف عنناقشت األمانة التفاصيل الفنية المتعلقة -8
 وأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، .توزيعها حتى اآلن على موظفي الجمارك

 المواد المستنفدة لألوزون المشتبه فيها، وبصفة  قد ساعدت موظفي الجمارك في الكشف عنإلى أن هذه المعدات
توليفات المواد  ليست لديها القدرة على التعرف على معظم  أن هذه المعدات غير.12-خاصة الكلوروفلوروكربون

، أعد برنامج األمم المتحدة للبيئة، بالتشاور مع بعض المصنعين  وللتغلب على هذا القصور.المستنفدة لألوزون
 التوليفات باستخدام آليات  الكشف عنورقة حقائق إلرشاد وحدة األوزون وموظفي الجمارك بهدفوالمختبرات، 

 .أخرى

 الرغاوي والتبريد، أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أن وحدة يل صناعات إنتاجفيما يتعلق بتحو -9
 ومع .ومؤسسات األعمالاألوزون أيضا كانت تعمل عن قرب مع مستوردي المواد الكلوروفلوروكربونية الثالثة 

  عودةوزون أن ثمة أي خطرا كبيرا من األ ال يرى موظف على نطاق واسع، ثمناتوفر المنتجات البديلة األرخص
 بعد ، بينما يوجد خطر محدود لحدوث ذلك2009وروفلوروكربونية في  المواد الكل استعمالمؤسسات األعمال إلى

2009. 
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 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   لم يشمل نظام الترخيصتقرير التحقق إلى أنإحدى نتائج أشارت  -10
 عن طريق تقييد استيراد  تعتزم مواجهة هذه المسألة فوراة للبيئة بأن وحدة األوزونوأفاد برنامج األمم المتحد

استعراض نظام  وحدة األوزون  وطلب من.المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحيث ال يتم إال بترخيص
 وردا . النظام الهيدروكلوروفلوروكربون في هذااألخرى المعنية إلدراجالترخيص الحالي، بالتشاور مع الوزارات 

على سؤال بشأن قدرة حكومة أفغانستان على تحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك الكلوروفلوروكربون قبل نهاية 
أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أن خطة العمل  بالتمويل المتبقي المتاح في خطة اإلزالة الوطنية، 2009

 .الحصص/ الترخيصفرض االلتزام بنظام، وبصفة خاصة  سوف تعمل على تيسير هذا2009المقترحة لعام 

خطة في اجتماعها الخامس والخمسين على تمويل إعداد  اللجنة التنفيذية وافقت  أنوإذ الحظت األمانة -11
حكومة ألمانيا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  تنظرأن فقد اقترحت ، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 في إسداء النصح للحكومة باالضطالع بالعمل التمهيدييذ الشريحة النهائية من خطة اإلزالة الوطنية، أثناء تنف
 بصدد وذكر برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه .لتيسير إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب

 .وكربونية في أفغانستاناتخاذ إجراء إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور

 توصية األمانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -12

 الخاص بالخطة الوطنية إلزالة 2008اإلحاطة بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ برنامج عمل   )أ (
  الكلوروفلوروكربون في أفغانستان؛

 ؛2007 استهالك الكلوروفلوروكربون في اإلحاطة بتقرير التحقق من  )ب (

 .2010 – 2009ج التنفيذ السنوي الموافقة على برنام  )ج (

 )برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي(خطة إدارة غازات التبريد : ي دار السالمبرون

امج  من كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنفي اجتماعها الرابع والخمسين  طلبت اللجنة التنفيذية -13
ي دار السالم لتقديمها إلى لة إلدارة غازات التبريد في برون خطة كامتهاء من إعداداألمم المتحدة اإلنمائي االن

أبلغ برنامج  و).19/54المقرر (خطة إدارة غازات التبريد والخمسين باستخدام رصيد أموال االجتماع السادس 
 والخمسين بأنه لم يتمكن من سادسماعها التاألمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة الرئيسية، اللجنة التنفيذية في اج

، وطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تسمح له بدال من 19/54 طبقا للمقرر نهائية خطة إدارة اإلزالة الاالنتهاء من إعداد
 للمواد  كخطة لإلزالة النهائيةألنشطة المتبقية بموجب خطة إدارة غازات التبريدلذلك بالتنفيذ الكامل 
 وهكذا طلب إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إعداد .في البلدالكلوروفلوروكربونية 

تمكن عها السابع والخمسين إلدراج أنشطة  إلى اللجنة التنفيذية في اجتما وتقديمها2010 و2009خطة عمل لسنتي 
 ).71/56المقرر  (2010م البلد من تحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحلول عا

ي دار خطة إدارة غازات التبريد في برون على في اجتماعها الرابع واألربعين اللجنة التنفيذية تفقاو -14
 زائدا تكاليف مساندة للوكالة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  دوالر أمريكي496 000السالم بتكلفة إجمالية قدرها 

ملت هذه الخطة أربعة عناصر تضمنت التدريب على الممارسات الجيدة في وش. وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
التبريد، والتدريب الجمركي، والمساعدة الفنية لقطاعي الخدمة وأجهزة تكييف الهواء المتحركة، ورصد تنفيذ خطة 

 .إدارة غازات التبريد
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 التقرير المرحلي

نيسان / رنامج األمم المتحدة للبيئة في أبريلي دار السالم وبقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة برونجرى تو -15
 وقد مكن هذا برنامج األمم المتحدة للبيئة من تنفيذ المرحلة األولى التي تغطي .2007تشرين األول / وأكتوبر

 في  هذه األنشطةاكتملت و. والممارسات الجيدة في التبريديركمجال التدريب الجم في مرحلة تدريب المدربين
والتي تتألف  أما المرحلة الثانية من برامج التدريب هذه . على الترتيب2008شباط /  وفبراير2007تموز / يوليو

 .2009مة التبريد فلن تنفذ إال في  وفنيي خدجماركمن التدريب الكامل لموظفي ال

ريد الذي يغطي توريد في خطة إدارة غازات التب ة الفنياإلبالغ عن أي تقدم في عنصر المساعدةلم يتم  -16
 ولم يتم . استرداد غازات التبريد وإعادة تدويرهاممارسة الخدمة الجيدة بما في ذلكفي مجال  لمعدات للمساعدةا

 في دعم وهذا العنصر أيضا له أهميته. توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعد
 .2009التدريب على الممارسات الجيدة التي سوف تنفذ في 

 دوالرا أمريكيا من 423 966 وجود رصيد قدره يبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة عن، 2008في نهاية  -17
 أن ويتضح من ذلك دوالر أمريكي 496 000البالغ وإجمالي التمويل الموافق عليه لخطة إدارة غازات التبريد 

 .نسبة ما صرف هي أربعة عشرة بالمئة

 تعليقات األمانة

 لما هو مبلغ عنه بموجب  المواد الكلوروفلوروكربونية وفقا من2007ر السالم في ي داناستهالك برو -18
ن الحد األقصى  قدرات استنفاد األوزون، وهو أقل م أطنان من9.9 من بروتوكول مونتريال هو 7المادة 

س للبلد  واستهالك خط األسا. طنا من قدرات استنفاد األوزون11.87 والبالغ 2007المسموح به لالستهالك في 
الهائلة في تنفيذ خطة  وقد حقق البلد هذا الخفض برغم التأخيرات . طنا من قدرات استنفاد األوزون78.2هو 

 .إدارة غازات التبريد

استكمال البرنامج التدريبي لموظفي الجمارك ب ،2009 لعام في خطته السنوية التي قدمهايتعهد البلد  -19
وفي حين . 2009تفاصيل من بينها تواريخ التدريب المزمع إجراؤه في  خطة العمل وتتضمن. وفنيي خدمة التبريد

 الفني، لتنفيذ عنصر المساعدة  الفرصةإلتاحة إلى أن البلد سوف يعجل بالتوقيع على وثيقة المشروع  الخطةتشير
وخفض  في هذا العنصر سيكون له أثر على كل من قطاع التدريب  استمرار التأخير من أنتعبر عن القلقفإنها 

رئيسية، األمانة  وأبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره وكالة .استخدام الكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة
 . مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبلد من أجل توقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقتبأنه يعمل في تعاون مباشر

مستوى اللنظام ترخيص المواد المستنفدة لألوزون للمحافظة على  خطة العمل أيضا الرصد المستمر كما تشمل
 .صفر من واردات المواد الكلوروفلوروكربونية

 توصية األمانة

ي خطة إدارة غازات التبريد في برون تنفيذ  عنقد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة بالتقرير المرحلي -20
 .2009 واإلحاطة بخطة التنفيذ السنوية لعام دار السالم

   فيما يتعلق بقطاع رغاوي البولي يوريثان2009أنشطة ما بعد عام خطة عمل : الصين

، مواصلة 52/56 و13/56 من خالل مقرريها قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين، -21
ة  وخطالرغاويخطة قطاع في االتفاق مع اللجنة التنفيذية بعد أن ينتهي أنشطة الرصد واستخدام أرصدة المشروع 

م خطة عمل يتقدتشمل مطالبة الصين ببإجراءات معينة مبسطة،  في الصين، قطاع اإلزالة المعجلة المرتبطة بها
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عام قائمة باألنشطة والميزانية الخاصة بكل نشاط يجب تنفيذه في  وتشمل خطة العمل .نهائية لقطاع الرغاوي
 وما بعده، 2009اس لتنفيذ األنشطة في كل قطاع في عام خطط العمل هذه كأس الصين تستعملو . وما بعده2009

 وبهذه المرونة، لم .المرونة التي تمكنها من إدخال التعديالت الضرورية على تلك الخطط أنها تملك على اساس
لتنفيذية  وهكذا وافقت اللجنة ا.تكن الصين مضطرة لتقديم أي خطط عمل إضافية ما لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة

خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البولي يوريثان في الصين  ل2009 برنامج على
 لن يتم صرفه من قبل البنك الدولي إال 2009 أن تمويل أنشطة ما بعد عام على أساسوالشريحة المرتبطة به، 

 .نالموافقة على خطة العمل المزمع تقديمها إلى االجتماع السابع والخمسيبعد 

 وتشمل .بالنيابة عن حكومة الصين، قدم البنك الدولي خطة إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية -22
 دوالر 2 700 000(البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون وتطوير بدائل جديدة هذه الخطة رصد وتقييم 

 دوالر 1 100 000(لبدائل الجديدة والخدمة الفنية لشركات الرغاوي من أجل تحسين استعمال ا، )أمريكي
، ) دوالر أمريكي600 000(، والرصد المستمر إلزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوي بمبلغ )أمريكي

، وتتوقع الصين 2012وسوف تستمر األنشطة حتى ).  دوالر أمريكي500 000(وأنشطة رغاوي محلية إضافية 
 850 000، و2011 دوالر أمريكي في 2 050 000، و2010 دوالر أمريكي في 2 000 000أن يتم صرف 

 .كما قدم البنك الدولي أيضا وصفا مفصال لكل نشاط. 2012دوالر أمريكي في 

وذكر أنه قد يرغب في االحتفاظ بحق إدخال  للميزانية، الدولي على الطبيعة غير االستطالعيةأكد البنك  -23
الذي ، 13/56ضحت بالفعل في المقرر هذه المرونة قد ات  وترى األمانة أن خصائص.التغييرات حسب الحاجة

 بوضوح ما 37/56ويحدد المقرر . يتناول الحاجة إلى تقديم خطط عمل إضافية في حالة وجود تغييرات كبيرة
 ".تغييرات كبيرة"يمكن اعتباره 

 توصية األمانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -24

  ؛2012 إلى 2010ي الصين للسنوات الموافقة على خطة العمل لقطاع الرغاوي ف  )أ (

 .37/46توفير المرونة للصين كما هو محدد في المقرر   )ب (

 )برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (نهائيةخطة إدارة اإلزالة ال: فيجي

بتكلفة  في فيجي نهائيةعلى خطة إدارة اإلزالة الفي اجتماعها السابع واألربعين  وافقت الجنة التنفيذية -25
 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم 120 000إجمالية قدرها 
  في فيجي على أساس التمويل بدفعة واحدة،نهائيةوتمت الموافقة على خطة إدارة اإلزالة ال. المتحدة اإلنمائي

 .المنفذة في العام السابقبشرط أن يقدم البلد تقارير سنوية حول تنفيذ األنشطة 

 التقرير المرحلي

 موظفا على 48حصول   عمل، أسفر عني الجمارك بإتمام العمل في ست حلقاتاستمر تدريب موظف -26
كمكان لمناقشة  العمل هذه أيضا كما تم استخدام حلقات. عن نظام الترخيص في البلددورات تنشيط للذاكرة 

 . موظفو الجمارك في المستقبل المستنفدة لألوزون، التي سينفذها المقترحة للقواعد التنظيمية للموادالتنقيحات
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 134حصل فيها ، خالل السنة عمل تدريبية سات التبريد الجيدة أيضا أربع حلقاتكما أتم برنامج ممار -27
وحدة من معدات  12 المعدات في المشروع وتم شراء اكتمل عنصر وفي الوقت نفسه، . على التدريبفني خدمة

 ويجري العمل على وضع معايير التوزيع، مع مراعاة موقع .، ولكن لم يتم توزيعها بعدالسترداد وإعادة التدويرا
 وقد اختتم .2009بحلول بالكامل  واستخدامها نشر المعداتيتم ومن المتوقع أن  وورش العمل،المدربين الفنيين 
ويتوفر . 2008لمواد المستنفدة لألوزون في نهاية عام تنظيم اع االستشاري النهائي الستعراض وتعديل االجتما
 .2009 في ة سوف يقدم للموافقة عليهلتنظيما مشروع منقح للقواعد اآلن

 تعليقات األمانة

 وظل. 2000 فيجي على اإلبالغ عن استهالك قيمته صفر من الكلوروفلوروكربون منذ عام واظبت -28
 . من بروتوكول مونتريال عند مستوى الصفر7مادة  بموجب ال2007استهالكها من الكلوروفلوروكربون في 

 لكفالة المحافظة على هذا االستهالك الصفري نهائيةوواصلت فيجي تنفيذ األنشطة المحددة في خطة إدارة اإلزالة ال
 . وما بعدها2010من الكلوروفلوروكربون حتى 

 توصية األمانة

 في فيجي نهائيةترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة القد  -29
 .2009والموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام 

 )ألمانيا(اإلزالة الكاملة الستخدام بروميد الميثيل : األردن

 خلفية

االجتماع التاسع والعشرين للجنة التنفيذية مشروعا بالنيابة عن حكومة األردن، قدمت حكومة ألمانيا إلى  -30
 وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على المشروع .لإلزالة التامة الستخدام بروميد الميثيل في تبخير التربةاستثماريا 

بناء على شروط محددة ، )مساندة للوكالة بدون تكاليف( دوالر أمريكي 3 063 000بمستوى تمويل إجمالي يبلغ 
 1، لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل بحلول )29/34المقرر (في االتفاق بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية 

 .2015كانون الثاني / يناير

في اجتماعيها الثامن واألربعين والخمسين، نظرت اللجنة التنفيذية في التقارير المرحلية بشأن تنفيذ  -31
 .في األردنمشروع إزالة بروميد الميثيل 

 التقرير المرحلي

منذ أن تمت الموافقة على مشروع اإلزالة، أدخلت تكنولوجيات تعتمد على بدائل لبروميد الميثيل يمكن  -32
 نشاطا 285 ميدانيا و تدليلياعرضا 535 في تبخير التربة عن طريق تطبيقها كتكنولوجيات بديلة لبروميد الميثيل

تم إنشاء عشرة مشاتل زراعية إلنتاج باإلضافة إلى ذلك، .  مزارع7 000، وبمشاركة منأنشطة اإلرشاد الزراعي
 على األقل في وادي األردن 557وحتى اآلن، تم تخفيض عدد مستخدمي بروميد الميثيل من . النبتات المطعمة

ي  وتم إنشاء صفحة على اإلنترنت في المركز الوطن. في كل البلدا مستخدم94فقط، عند بداية المشروع، إلى 
 .للبحث الزراعي ونقل التكنولوجيا

 األنشطة األخرى المزمع القيام بها

 في الجل هذه اإلزالةيل ولكفالة استدامة تشمل األنشطة األخرى المزمع القيام بها إلزالة بروميد الميث -33
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ية  ميدانالتوعية، وزياراتلبناء القدرة و ، وأنشطة إضافيةالطويل ستة أنشطة تدليلية إضافية، وأنشطة إرشادية
 العاملين الفنيين من أجل تبادل المعلومات والخبرات التي ستساعد على استدامة وجوالت دراسية للمزارعين وهيئة

.  عمل إقليميةبخبراء وطنيين لعقد حلقات  النخيل عن طريق االستعانةوتحسين تقنيات تخزين تمرالمشروع؛ 
 .2014الكاملة لبروميد الميثيل بنهاية عام وسوف يتم تنفيذ هذه األنشطة من أجل تحقيق اإلزالة 

 تعليقات األمانة

 من بروتوكول 7 من بروميد الميثيل الذي أبلغت عنه حكومة األردن بموجب المادة 2007كان استهالك  -34
 طن من قدرات استنفاد 102.0 طنا من قدرات استنفاد األوزون، يقل بالفعل بمقدار 39.0مونتريال، والبالغ 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون ويقل بمقدار 141.0لحد األقصى المسموح به لذلك العام والبالغ األوزون عن ا
 طنا من قدرات 40.5  والبالغالستهالكل طن من قدرات استنفاد األوزون عن الحد األقصى المسموح به 1.5

فإن االستهالك التقديري البالغ ك، وباإلضافة إلى ذل. استنفاد األوزون في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية
 كان هو نفسه مستوى االستهالك المحدد في 2008 طنا من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل في 27.0

 .االتفاق لذلك العام

كومة ألمانيا إلى أن أصلح أشارت حردا على أسئلة عن التكنولوجيات البديلة التي أدخلت في األردن،  -35
وبصفة خاصة في التشميس والتبخير األحيائي في إنتاج الطماطم والخيار، ستدامة هو ها قابلية لالالبدائل وأكثر

أما البدائل . إنتاج الحقل المفتوح في إنتاج البطيخ بنظام ت هو أصلح البدائل وتطعيم النبتا.الزراعة المحمية
ة للتطبيق من الناحية التقنية، ولكن توزيعها  والبذر المباشر، فهي تعتبر قابلاالستنبات خارج التربةاألخرى، مثل 

 .محدود نظرا الرتفاع تكاليفها

 صرف الشرائح التمويلية

).  دوالرا أمريكيا499 930(من المشروع ) واألخيرة(تطلب حكومة ألمانيا صرف الشريحة الرابعة  -36
 إثبات أن أهداف إزالة يلية إال بعد يمكن صرف شريحة تموال لالتفاق مع اللجنة التنفيذية، وتالحظ األمانة أنه، وفقا

، أكد وفي هذا الصدد). 2008 طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام 27أي، (المحددة قد تحققت بروميد الميثيل 
 طنا 27.0 و39.0 من بروميد الميثيل والبالغين 2008 و2007تقريرا تحقق قدمهما مراجع مستقل أن مستويي 

 . أو في نفس مستواهانا أقل مما هو محدد في االتفاق، كى الترتيب قدرات استنفاد األوزون علمن

 توصية األمانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -37

   تنفيذ اإلزالة الكاملة الستخدام بروميد الميثيل في األردن؛اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن  )أ (

 بعة من المشروع؛ دوالرا أمريكيا للشريحة الرا499 930السماح لحكومة ألمانيا بصرف مبلغ   )ب (

أن تطلب من حكومة ألمانيا أيضا أن تواصل رصد إزالة بروميد الميثيل في األردن وترفع   )ج (
 .تقاريرها بصورة منتظمة إلى اللجنة التنفيذية

 )التقرير المرحلي (لرابع كلوريد الكربون نهائيةخطة اإلزالة ال: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  اجتماعها الخامس والخمسين تقرير الحالة عن تنفيذ إزالة رابع كلوريد الكربونة فيناقشت اللجنة التنفيذي -38
 وفي . ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية2.8مجمع مصانع فينالون في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 
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 المعدات المطلوبة الحظت اللجنة التنفيذية أنه قد تم شراء بعض أصناف، 12/55 مقررها المتصل بذلك رقم
  للمعاهدة الدولية لألسلحة الكيميائية،غير أنه رئي أن هذه األصناف تخضع لقيود االستعمال المزدوج وفقاللتحويل 

طلبت اللجنة التنفيذية إلى منظمة وعلى هذا األساس، . والتي لم تلتزم بها بعد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 .وتعرض الفقرات التالية للتقدم في كل نشاط.  تنفيذ عدد من األنشطةناعيةاألمم المتحدة للتنمية الص

طلبت اللجنة التنفيذية إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بيع أصناف المعدات المعنية وأن ترفع  -39
بما فيها تكلفة ، لدفعات التي تم صرفها حتى اآلنمع تقديم تقرير مالي عن كل اتقاريرها إلى اللجنة التنفيذية، 

عطاءات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية األمانة بأنه تم تحديد مشتر عن طريق عملية وأخطرت  .التخزين
 دوالر أمريكي 50 000وعرض المشتري من مصر مبلغا إجماليا قدره . 2009شباط /  في أوائل فبرايرعامة

وخاطبت منظمة .  دوالر أمريكي400 000صلية للمعدات هي  وكانت التكلفة األ. وأن يدفع تكلفة النقلللمعدات،
،  وفي ظل هذه الظروف. لتقرير ما إذا كان ينبغي الشروع في بيع المعداتاألمم المتحدة للتنمية الصناعية األمانة

ات  على مشتر لمعدمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قد حققت إنجازا بنجاحها في العثورتعتبر األمانة أن 
 . على وجه التحديد هذا التطبيق، ومحدودة االستخدام خارجالكيميائي لتشغيلمتوسطة الجودة مصنوعة خصيصا ل

كما طلبت اللجنة التنفيذية أيضا إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تواصل تنفيذ كل العناصر  -40
 استخدام أي أموال متبقية مرتبطة بأنشطة إزالة  بدوناألخرى في خطة اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الكربون،

وقدمت منظمة األمم .  ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية2.8رابع كلوريد الكربون في مجمع مصانع فينالون 
المتحدة للتنمية الصناعية تقريرا مرحليا إلى األمانة، تضمن معلومات تشير إلى أن األنشطة األخرى المزمع 

/ سوف يكتمل تنفيذها بنهاية أبريلالخطة بالتحديد، ورشة عمل وجولة دراسية وإدارة الخطة، تنفيذها بموجب 
 .2009نيسان 

كوريا الديمقراطية الشعبية أيضا أن ترسل خطابا إلى حكومة جمهورية  وطلبت اللجنة التنفيذية من األمانة -41
بون إذا لم يكتمل تنفيذ كل األنشطة المقترحة في  باإللغاء المحتمل لخطة اإلزالة النهائية لرابع كلوريد الكريبلغها

 ومجمع سينويجو 2.8الخطة أو برامج العمل السنوية الموافق عليها، بما فيها تلك المتصلة بمجمع مصانع فينالون 
ورية كوريا  هذا حكومة جمه وأخطرت األمانة بناء على.2009نيسان /  أبريل30لأللياف الكيميائية، بحلول 

 .2008آب /  أغسطس11خطاب بتاريخ  الشعبية في الديمقراطية

 من إتمام في حال لم تتمكن ،جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةة التنفيذية اإلمكانية مفتوحة لتركت اللجن -42
لتتقدم مرة أخرى، في موعد ال    ومجمع سينويجو لأللياف الكيميائية،2.8تنفيذ تحويل مجمع مصانع فينالون 

ى أساس علويكون هذا . ع والخمسين للجنة التنفيذية، بطلب لتمويل تحويل المؤسستين التاس االجتماعيتجاوز
 إمكانية إيجاد نهج بديل قابل للتطبيق من الناحية التقنية وصالح اقتصاديا، وأن البلد سوف يحقق في كل األحوال

 .يالاالمتثال للجدول الزمني إلزالة رابع كلوريد الكربون بموجب بروتوكول مونتر

، وال تتضمن خطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام حتى اآلنهذا الطلب لم تتلق األمانة  -43
ت األمانة وأبلغ.  برابع كلوريد الكربونتتعلقمتوقعة  في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أي مشاريع 2009

ال يستهان بها في تحقيق  قد توجد صعوبات منظور تقني، أنهيبدو، من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بأنه 
 قادرة االستخدام المزدوج هو أن تسليم معدات تشغيلويبدو أن المقصود بمسألة . مثل هذه الطريقة البديلة للتحويل
الصفة المميزة للمنتجات التي تصنعها الشركتان ولكن  .ة هو أمر محظورَرعلى التعامل مع مكونات مكلَو

 .ةَر، وهو ما يستلزم استخدام المكونات المكلَوها على الكلورؤيميائيتان هي احتواالك

 توصية األمانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -44
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  مالحظة التقرير المرحلي المقدم من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛  )أ (

تماع الثامن والخمسين للجنة أن تطلب إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تقدم إلى االج  )ب (
 .، بما فيها تكلفة التخزينالدفعات التي تم صرفها حتى اآلنالتنفيذية تقريرا ماليا عن 

  )تقرير تحقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( للكلوروفلوروكربون نهائيةخطة إدارة اإلزالة ال: وترينيداد وتوباغ

 خلفية

 قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، باعتباره الوكالة الرئيسية، تحققا بالنيابة عن حكومة ترينيداد وتوباغو، -45
نص على  قد )د(54/45 كان المقرر و. 2007بشأن استهالك الكلوروفلوروكربون في ترينيداد وتوباغو في 

 الجاريالنهائية  على عينة يتم اختيارها عشوائيا من خطط إدارة اإلزالة ةتحقق سنويعملية ضرورة إجراء 
 20 000وأضيف مبلغ  في االجتماع الحادي والخمسين،  ترينيداد وتوباغو لهذه العملية للتحقق واختيرت.تنفيذها

كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت في و .دوالر أمريكي إلى برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تلك السنة
ة في ترينيداد وتوباغو، لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك اجتماعها األربعين على خطة إدارة اإلزالة النهائي

 ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تمويل .2008كانون الثاني /  يناير1الكلوروفلوروكربون بحلول 
 دوالر أمريكي لبرنامج األمم 34 500 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة قدرها 460 000إجمالي قدره 

 وتم صرفه في شريحتين في االجتماعين األربعين والتاسع واألربعين للجنة ،)55/40المقرر (المتحدة اإلنمائي 
 .التنفيذية

 تقرير التحقق

وإحصائيات رسمية   والقواعد المنظمة لها؛سياسات المواد المستنفدة لألوزون: تضمن التحقق استعراض -46
 مقابل الحصة نات الجمارك ومقدار الحصة الصادرةمقارنة بيان لادرات المواد المستنفدة لألوزوعن واردات وص

 ة الفنيوأنشطة المساعدة؛ 2007ت المواد الكلوروفلوروكربونية في ة المطبقة؛ وإجمالي مبيعات واستعماالالفعلي
وزعة إعادة التدوير الم/  وحالة واستخدام معدات االسترداد؛2007 المنفذة أثناء على مستويات الحاصلين عليها

 لم يكن هناك أي استهالك للكلوروفلوروكربون في 2007 إلى أنه منذ  التحقق وانتهى.على ورش العمل المستفيدة
ذلك من بين جملة  خطة إدارة اإلزالة النهائية، ويعود الفضل في أكدت استدامة التقدم المحرز بموجبوقد ت. البلد

؛ هذه المواد المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تعمل ب القانوني القائم المتصل بوارداتأشياء إلى اإلطار
 في السوق  المواد الكلوروفلوروكربونيةوتناقص المتوفر منونظام ترخيص استيراد المواد المستنفدة لألوزون؛ 

أهداف بروتوكول مونتريال؛ والتزام كل أصحاب المصلحة بوالسعر الباهظ للمخزون المتبقي؛ المحلي والدولي، 
 .التوعية العامةواستمرار حملة وحدة األوزون للرصد و

 من معدات التبريد التجارية التي تعتمد على إمكانية بقاء عدد كبيرالحظ التقرير أيضا  -47
وأعرب قطاع التبريد الرسمي عن قلقه إزاء تأثير القطاع غير الرسمي، . الكلوروفلوروكربون العاملة في البلد

 .ريبا إضافيا لهذا القطاعواقترح أن تقدم الحكومة تد

 تعليقات األمانة

 2007من المواد الكلوروفلوروكربونية في عام  يأبلغت حكومة ترينيداد وتوباغو عن استهالك صفر -48
 وأوضح برنامج األمم المتحدة للبيئة أن المستوى التقديري الستهالك . من بروتوكول مونتريال7بموجب المادة 

 .2009 صفر وأنه واثق من أن هذا المستوى سيظل كما هو في  هو2008الكلوروفلوروكربون في 
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ناقشت األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعض االقتراحات التي تقدم بها المراجع من أجل تحسين  -49
كم  ال وشملت هذه االقتراحات.أو اآلليات القائمة المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون في ترينيداد وتوباغو/ النظم و

الهائل من معدات التبريد التجارية التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون التي التزال عاملة؛ وتدريب الفنيين في 
حصول وحدة األوزون على بيانات الجمارك ات على إطار العمل القانوني، كالقطاع غير الرسمي؛ وإدخال تحسين

للسوق بهدف تجنب التحايل وزون، والرصد المستمر  المواد المستنفدة لألاستخدام أجهزة كشفوبصورة منتظمة؛ 
 أجهزة التبريد التجارية ىكمج األمم المتحدة اإلنمائي أنه قد تم إسداء النصح  لمال وذكر برنا.من أجل االستيراد

بإعادة تجهيز معداتهم، خاصة مع ندرة التي مازالت عاملة التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون 
.  التبريد ووحدة األوزون هذا األمرفي الوقت نفسه، يتابع اتحاد صناعاتو.  في السوق12-الكلوروفلوروكربون

 وقد صدر مؤخرا قرار .وتسعى وحدة األوزون أيضا إلى جذب الفنيين في القطاع غير الرسمي لتلقي التدريب
نات من الجمارك ، إلى الحصول على البيامن بين أشياء أخرى، يهدف) 2009كانون الثاني /  يناير22(وزاري 

 وتعديل القائمة السلبية بحيث على أساس ربع سنوي، والتوسع في رصد المواد المستنفدة لألوزون في الموانئ،
 . المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتدرج فيها

أخيرا، أوصى التقرير بأن مجموعة المؤسسات التي كان لها دور في تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية البد  -50
 بهدف المحافظة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،ن تشارك في أي مبادرة تتعلق بأ

وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن كل المؤسسات .  وااللتزام بأهداف بروتوكول مونتريالمستوى الكشف
 . للمساعدةعلى استعدادبونية وأنها نشاط خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب قد احيطت علما

 توصية األمانة

 من امتثال ترينيداد وتوباغو لشروط إزالة استهالك ترغب اللجنة التنفيذية في افحاطة بالتحقق الناجحقد  -51
 .2007الكلوروفلوروكربون بموجب خطة إدارة اإلزالة النهائية في 

_____  
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