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 موجز تنفيذي
 2004 بيانات 5 دولة من البلدان العاملة بمقتضى المادة 120، أبلغت 2005أآتوبر / تشرين األول13حتى  •

 تم استخدام بيانات 7 التي لم تقدم بيانات المادة 5 دول من بلدان الماّدة 5ة إلى وبالنسب. 7عمًال بالمادة 
 . دولة18 الخاصة بـ 2003لتناول جميع الدول، يستخدم هذا التحليل بيانات  .برنامجهم القطري

 :توصل إلى. 5يضم الجزء األول تنسيق جديد لجداول البيانات ويتناول جميع بلدان الماّدة  •
o  لدى جميع البلدان التي يخشى أال تفي بتحقيق تجميد يتوافرCFC مشاريع % 50 وخفض بنسبة

باستثناء % 85ينطبق نفس الشيء على نسبة الخفض . تمت الموافقة عليها لتحقيق هذه التدابير الرقابية
 .الصومال وتونس التي تم تقديم بيانات بشأنها إلى االجتماع السابع واألربعين

o اجة التخاذ إجراءات لتحقيق تجميد هالونات في قيرغيزستان، ليبيا، سيراليون، ربما تكون هناك ح
وقد وافقت جميع البلدان األخرى . 2005لعام % 50الصومال إضافة إلى رومانيا لتحقيق خفض بنسبة 

 يتم تقديم المشاريع إلى االجتماع السابع. التي يخشى من عدم وفاءها بالتجميد على أنشطة تخزين الهالون
 .واألربعين بالنسبة إلى جميع البلدان باستثناء رومانيا وسيراليون

o من عدم وفاءها بتجميد بروميد الميثيل، باستثناء فيجي، وليبيا   يتوافر لدى جميع البلدان التي يخشى
دابير التي تم تقديم بيانات بشأنها إلى االجتماع السابع واألربعين مشاريع تمت الموافقة عليها لتحقيق هذه الت

سنغافورة أيًضا من البلدان التي يخشى من عدم وفاءها بالتجميد بيد أنها ال تسعى إلى طلب . الرقابية
إضافة إلى هذه الدول، فإن أرمنيا وجنوب أفريقيا يخشى من عدم وفاءها بتخفيض . مساعدة الصندوق

 .بيد أن هناك قضايا تتعلق بتمويل مرفق البيئة العالمي% 20نسبته 
o  في مادة رابع آلوريد % 85جميع البلدان التي يخشى من عدم وفاءها بتحقيق خفض نسبته  تلقت

نيبال، سيراليون، زيمبابوي، قبرص : الكربون الدعم من الصندوق متعدد األطراف باستثناء البلدان التالية
 . المساعدة من الصندوق لإلزالة التدريجيةسعى إلى طلبوهي البلدان التي لم ت

o بتحقيق تجميد آلوروفورم الميثيل أو تخفيض  من عدم وفاءهادى جميع البلدان التي يخشى يتوافر ل 
 .  مشاريع تمت الموافقة عليها أو إعدادات جارية لتحقيق هذه التدابير الرقابية2005في % 30 نسبته

الذي يطالب XVI/32  الخاضعة لمقرر 5 دولة من بلدان الماّدة 31 دول من 5تشير الوآاالت المنفذة إلى أن  •
  .األطراف بتنفيذ نظم التراخيص، قد وافقت على نظم التراخيص ونفذتها

، والبلدان التي امتثالهايقدم الجزء الثاني معلومات عن دول مقررات االمتثال، والبلدان التي يخشى من عدم  •
 :قد تحتاج إلى إجراءات إضافية والتي من بينها

o مواد الكربون الكلورية الفلورية(، جزر مارشال )د الميثيلبرومي(، فيجي )الهالون(لكاميرون ا(، 
اعتماًدا على بيانات ) الهالون( سيراليون ،)مواد الكربون الكلورية الفلورية(رينادين غسانت فنسنت وجزر 

 ؛ و7المادة 
o لبوسنة والهرسك اCFC/ TCA)( البحرين ،)ليبيا )الهالونات(قيرغيزستان ) بروميد الميثيل ،

 .اعتماًدا على تنفيذ بيانات البرنامج القطري) بروميد الميثيل/ونالهال(
 التي قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري تناول 5 دولة من بلدان الماّدة 96 من بين هيحدد الجزء الثالث أن •

 . ODP طن 12,609.8الصندوق متعدد األطراف جميع البيانات باستثناء ما يتعلق باالستهالك الذي يبلغ 
 وتقديرات برامج 46/39ويناقش القسم الثالث أيًضا بيانات تنفيذ البرنامج القطري اإلضافية عمًال بمقرر  •

 . اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون
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 ةـمقدم
 
 :تتألف هذه الوثيقة من ثالثة أجزاء -1

 طلب إلى األمـانة إعـداد الذي, 46/4، والمقرر )ب (32/76ّم إعداد الجزء األول استجـابة للمقـرر ت •
 لتدابير الرقابة لبروتوآول مونتريال آما ورد في الجزء األول 5تحـديث سنوي لحالة امتثال بلدان الماّدة 

والذي يضم تنسيق منقح وبيانات متوافرة عند  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/38من الوثيقة 
 . الطلب من التقارير المستقبلية حول تنفيذ البرامج القطرية

 الذين يزيد أحدث معدالت استهالآهم 5يضم الجزء الثاني تحديث لوضع التنفيذ القائم في بلدان الماّدة  •
 . على تدابير الرقابة الحالية والبلدان التي يخشى من عدم امتثالها بتدابير الرقابة المستقبلية

يانات استهالك المواد المستنفذة ب يقدم الجزء الثالث بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية، بما فيها تحليل •
مج ا، وقسم عن التنفيذ الجديد لبيانات البرنامج القطري التي تتناول خصائص بر حسب القطاعلألوزون

 .اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون، والتقييم النوعي ألداء هذه البرامج

صة في هذه الوثيقة تّمت دون المساس بحالة االمتثال التي حددها إن التحليل الذي تّم القيام به واالستنتاجات المستخل -2
 .  السلطة الوحيدة المخولة للقيام بذلكيشكلاجتماع األطراف الذي 

 تستخدم على وجه الحصر لتحديد حالة االمتثال على أساس سنوي، وأن 7بما أن البيانات المبّلغ عنها عمال بالمادة  -3
ًا من البيانات المبّلغة إلى أمانة الصندوق بشأن تنفيذ البرامج القطرية لمختلف فترات التحليل الجاري يستخدم مزيج

االمتثال، وعلى افتراض تنفيذ اإلزالة التدريجية من المشروعات الجارية، فإن هذه الوثيقة ال تحدد االمتثال في حد 
ى تحقيق االمتثال لواحد أو أآثر من تدابير  عل5ذاته، ولكنها تعمل على تقييم توقعات قدرة بلد عامل بمقتضى المادة 

 . الرقابة لبروتوآول مونتريال

 
 تحليل حالة االمتثال :الجزء األول

 
يضم الجزء األول وصف بالتغييرات التي أدخلت على تنسيق جداول البيانات، يليه وصف للمنهجية المستعملة،  -4

 الكربون الكلورية الفلورية، والهالونات، وبروميد الميثيل،  بشأن مواد5توقعات امتثال بلدان الماّدة / وتحليل وضع
 .  ورابع آلوريد الكربون،وآلوروفورم الميثيل

 
 التغييرات التي أدخلت على التنسيق

 
توقعات تقارير /في اجتماعها السادس واألربعين واستجابة إلى طلب األمانة بعمل تعليقات حول تنسيق وضع  -5

قررت اللجنة التنفيذية مطالبة األمانة بإعادة تنسيق التقرير بحيث يرآز على االحتمالية االمتثال في المستقبل، 
، 2007 في المائة من مواد الكربون الكلورية الفلورية في 85 نسبتهوالواقعية في قضايا االمتثال، لتناول تخفيض 

  ).46/4مقرر  (5وإلعداد تقرير حول جميع بلدان الماّدة 
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يتم تنظيم جداول البيانات من جانب الدولة لتضم بيانات . تلمقرر، أعادت األمانة تنسيق جداول البيانالتناول هذا ا -6
تم إضافة أعمدة جديدة لتحديد أي مقرر امتثال . CFCعن عام بيانات آخر االستهالك ومصدره وبيانات خط أساس 

يمكن استخدامها في تحديد وضع بيانات  التي 2004ذات صلة تم اتخاذه إضافة إلى أي هدف من أهداف خطة عمل 
بدًال من ترتيب البلدان بالنظر إلى وضع االمتثال لهذه الدول، تم تحديد  .آخر استهالك بالنسبة إلى االمتثال بخطة العمل

فعلى سبيل المثال، في حالة ما إذا زاد آخر . بيانات االمتثال وفًقا للنسب المئوية التي تزيد على مستوى الرقابة
وعلى  . في المائة20إلى النسبة " امتثال التجميد" في المائة يشير عمود 20ستهالك على خط أساس التجميد بنسبة ا

تأآيد على مدى خطورة عدم االمتثال على الرقابات المستقبلية، يتم تحديد النسبة المئوية التي يتضح لنحو مماثل، ول
 .من خاللها زيادة آخر استهالك على تدابير الرقابة

ولمزيد من تبسيط جداول البيانات تم إضافة أعمدة جديدة بحيث توضح أية مشاريع تحت التنفيذ واألنشطة المتبقية  -7 
يشير العمود األخير في هذه الجداول إلى . ن في شكل أطنانفي خطة األعمال بدًال من تقديم المواد المستنفذة لألوزو

يشير هذا العمود إلى الحد الذي يمكن أن تصل إليه األنشطة التي  . التنفيذيةاإلجراءات التي تم اتخاذها من جانب اللجنة
ينبغي أن تمكن االمتثال، فعلى سبيل المثال، في حالة اتفاقية إزالة تدريجية تامة أو خطة إدارة لإلزالة التدريجية 

 .التامة

 البيانات اإلضافية المتوافرة عند الطلب
 
 .توقعات االمتثال السابقة/ إعداد جميع البيانات التي آانت مدرجة في نسخ وضعسوف تستمر أمانة الصندوق في -8

يتم توفير هذه البيانات عند الطلب ويتم استخدامها ألغراض تحليلية من جانب األمانة، وتقديم المعلومات الذي تم 
 .  التالي1الكشف عنها بشأن مواد الكربون الكلورية الفلورية في جدول 

 1جدول 
 

 ات إضافية متوافرة عند الطلببيان
 

 ةالكمي الحالة منطقة
الالزمة 
لتحقيق 
 التجميد

خفض 
نسبة 

من % 50
CFC 

الكمية 
الالزمة 
لتحقيق 
خفض 

من % 50
CFC 

خفض نسبة 
من % 85

CFC 

الكمية 
الالزمة 
لتحقيق 
خفض 

من % 85
CFC 

المتفق  اإلزالة
عليها وغير 
منفذة حتى 

تشرين (اآلن 
أآتوبر/األول

2005( 

د إآمال ميعا
المشروعات 

المتفق 
 عليها

 إزالة
ODS 

في نهاية 
خطة 
أعمال 
2005 

RMP 
الموافق 
 عليها

RMP   في
البلدان ذات 

اإلنتاج 
المنخفض 
لتحقيق 
خفض 

من % 85
CFC 

 
 

 المنهجية
 
وبروميد والهالونات  CFCقدم هذا القسم وصفًا للمنهجية المستعملة في عمليات تحليل االمتثال لتدابير رقابة مواد ي -9

ولم تحدد مشروعات على أنها تتصدى لمواد . (TCA)وآلوروفورم الميثيل  (CTC)الميثيل ورابع آلوريد الكربون 
؛ ولهذا لم تنظر اللجنة التنفيذية ولم تمول مشروعات تتصدى لهذه المواد التي تخضع لخفض خط أساس 1 -المرفق باء

 تحليل حالة االمتثال أن آخر بيانات االستهالك المبّلغ عنها قد ويفترض. 2003 في المائة ابتداء من عام 80بنسبة 
بحلول شهر آانون و. أخذت في االعتبار اإلزالة التدريجية من المشروعات المنتهية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية

 188 وCFCمن إنتاج مواد  ODP طن29 414بما في ذلك ODP  طن 218 938، تّم إزالة 2004ديسمبر / األول
، وذلك من المشروعات المنتهية التي تبلغ  CTCمن إنتاج  ODP طن 2638من إنتاج الهالونات و ODP طن 31

  . مليار دوالر أمريكي1.2قيمتها حوالي 
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 البيانات
 

 دولة من 120 تأبلغ:  بيانات إلى الصندوق وأمانات األوزون وهي آما يلي5 دولة من بلدان المادة 143أبلغت  -10
 دول بيانات عام 5 ت؛ وأبلغ)2005أآتوبر / تشرين األول8حتى  (7 عمًال بالمادة 2004 بيانات عام 5 المادة بلدان

وبالنسبة للدول التي .  بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج القطرية17/34 إلى أمانة الصندوق عمال بالمقرر 2004
يفترض .  دولة18 في 2003يشمل هذا استخدام بيانات . ستهالك، تم استخدام آخر بيانات لال2004لم تقدم بيانات عام 

  .عدم زيادة آخر استهالك للمواد المستنفدة لألوزون المبّلغ عنه

أبلغت الوآاالت المنفذة والوآاالت الثنائية متعددة األطراف في تقاريرها المرحلية السنوية المقدمة إلى االجتماع  -11
أن حالة تنفيذ جميع األنشطة والمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في السادس واألربعين عن بيانات بش

 . 2004نهاية عام 

 من خطة األعمال الجامعة للصندوق متعدد 2005تّم الحصول على بيانات بشأن الموافقات المحتملة خالل عام  -12
 .2007 -2005األطراف لألعوام 

 قطاع اإلنتاج
 

 8من أصل و. حليل قطاع اإلنتاج ألن اللجنة التنفيذية أعدت عملية محددة لمشروعات قطاع اإلنتاجلم يتّم القيام بت -13
 يتوفر لدى حكومات األرجنتين والصين والهند وجمهورية ،CFC التي لديها مرافق إنتاج مادة 5دول من بلدان المادة 

 وأشارت البرازيل أنها .يضات ذات جداول زمنيةآوريا الديمقراطية الشعبية والمكسيك وفنزويال اتفاقات قائمة لتخف
 هي جمهورية آوريا، CFCالبلدان الباقية التي يتوافر لديها مرافق إنتاج و .ستقوم باإلزالة التدريجية بمفردها

 CFCيقوم اليونيدو بإعداد مشروع لإلزالة التدريجية في قطاع اإلنتاج في رومانيا التي سوف تعالج . ورومانيا
وبالنسبة إلى إنتاج الهالون، فإن الصين لديها اتفاق جار، وتسلمت . لميثيل، وإنتاج رابع آلوريد الكربونوبروميد ا

  .واحدة لغلق مرافقها التي تستخدم في إنتاج الهالونالالهند منحة المرة 

 أساس إنتاج خط) البرازيل، الصين، الهند، جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، ورومانيا(لدى خمسة دول  -14
CTC. في قطاعي اإلنتاج رابع آلوريد الكربون تمت الموافقة من جانب اللجنة التنفيذية على مشاريع اإلزالة الكاملة ل

الصين، الهند، جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، حيث يبلغ إجمالي خط أساس اإلنتاج (واالستهالك في ثالثة دول 
 . ويتم تقديم مشروع إلى االجتماع السابع واألربعين بشأن رومانيا) ODP طن 42,205.5 رابع آلوريد الكربون ل

 .تم تقديم مشروع قطاع إنتاج بروميد الميثيل في الصين إلى االجتماع السابع واألربعين -15

 
 )المرفق األول( تحليل االمتثال لمواد الكربون الكلورية الفلورية

 
بلغ مجموع آخر و . دولة اآلن في حالة امتثال139ك المبلغ عنها، تعتبر اعتماًدا على آخر بيانات االستهال -16

 لبالغاالبلدان ذه هأقل من مستوى خط أساس  ODPن ط ODP 94,098ن ط 69,694البلدان استهالك مجمع لهذه 
  . ODPن ط163,792

طط إدارة غازات التبريد  منها دعمًا لخ89، تلقت بلدان ذات استهالك منخفضهي البلدان  دولة من هذه 96إن  -17
  لتحقيق خفض بنسبةمن البلدان ذات االستهالك المنخفض دولة 63من الصندوق متعدد األطراف، بما في ذلك دعم 

 .2007 في المائة في عام 85
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دول يزيد آخر استهالك لها عن تجميد خط األساس ودول ُيخشى من : تم تصنيف البلدان إلى ثالثة مجموعات  -18
قها مزيد من الرقابات في المستقبل بسبب زيادة آخر استهالك في هذه البلدان عن الخفض الذي يقدر بنسبة عدم تحقي

 .  في المائة85 في المائة أو بنسبة 50

 دول يزيد آخر استهالك لها عن تجميد خط األساس ) أ(

األخرى في حالة البلدان جميع يبدو أن  .البلدان ذات االستهالك المنخفض دول من 4تتكون هذه المجموعة من  -19
 .  لتحقيق االمتثال على أساس آخر بيانات استهالآهاإضافيةإلجراءات البلدان قد تحتاج هذه  .امتثال

بيد أنه تم تقديم الدعم إلى ثالثة من هذه الدول، البوسنة والهرسك، ميكرونيزيا، ترآمانستان لتمكينهم من االمتثال  -20
  :وهو على النحو التالي

لمواد المستنفدة لألوزون مع اللجنة التنفيذية ووافق  ليوجد لدى البوسنة والهرسك اتفاق لإلزالة التدريجية •
 آانون 31اجتماع األطراف على خطة عمل تسمح باالنتهاء من إزالة مواد الكربون الكلورية الفلورية قبل 

 .2007ديسمبر /األول

 .في البلد  CFCسوائل التبريد للقضاء الكامل على تلقت ميكرونيزيا دعما من خالل خطة إدارة و •

 خطة إزالة تدريجية تم تمويلها من خالل مرفق البيئة العالمية عندما آانت البلد ليست ضمن ترآمانستانلدى  •
 .إن خطة اإلزالة التدريجية في ترآمانستان تخضع حالًيا إلى التنفيذ. 5بلدان المادة 

يمتثل مستوى استهالآها في . رينادينغزات التبريد في سانت فنسنت وجزر  غاتمت الموافقة على خطة إدارة -21
 .XVI/ 30 مع خطة العمل المعتمدة في المقرر2004عام 

  في المائة50دول ُيخشى من عدم تحقيقها خفض في خط األساس بنسبة ) ب(

إضافي يبلغ  CFCزالة إحتاج إلى ذات استهالك منخفض، قد ت ولةد 37بما في ذلك  ولةد 49تتألف هذه الفئة من  -22
 دولة 13 دولة، تلقت 49من أصل  .في المائة 50 ه لالمتثال لهدف خفض نسبت2005حلول عام ب ODP  طن6,432

 .2005مشاريع مدرجة في خطط األعمال لعام 

تهالك غير  دولة، وافقت اللجنة التنفيذية على خطط إدارة غازات التبريد ألربع دول من دول االس49من أصل  -23
 دولة حصلت فًعال إما على خطة إدارة غازات 31االستهالك المنخفض بما في ذلك بلدان  دولة من 31المنخفض و

وتعتبر واليات  . في المائة أو اتفاقية وطنية لإلزالة التدريجية85 في المائة و نسبته 50التبريد لتحقيق تخفيض نسبته 
لإلزالة التدريجية منخفض لديها اتفاقات الستهالك االبلدان من بلدان ثالثة  ميكرونيزيا الموحدة وباالو وجزر سليمان

  . بلدان جزر المحيط الهاديإستراتيجيةآجزء من التنفيذية مع اللجنة 

 هناك خمسة بلدان من بلدان االستهالك المنخفض لم تحصل على موافقة على خطط إدارة غازات التبريد، ولكن -24
ألبانيا وأرمنيا والبوسنة والهرسك واإلآوادور : هذه البلدان تتضمن. ة لإلزالة التدريجيةلديها اتفاقيات وطني

 .وترآمانستان

 في المائة هي 50المتبقية التي قد تحتاج إلى إجراءات إضافية على ما يبدو لتحقيق خفض بنسبة التسعة البلدان  -25
لمملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، قبرص، إيران، جمهورية آوريا، ليبيا، المكسيك، نيجريا، ا

 إيران، ليبيا، المكسيك، نيجريا، وفنزويال واللجنة التنفيذية تضم في CFCبيد أن هناك اتفاقية وطنية إلزالة . وفنزويال
من جدول زمني لإلزالة التدريجية يتماشى مع أهداف بروتوآول مونتريال ولم تطلب البلدان األخرى مساعدة 

الصندوق متعدد األطراف باستثناء المملكة العربية السعودية التي تم تأجيل النظر في التمويل الذي سيقدم لها حتى 
 ). 46/26مقرر (االجتماع الثامن واألربعين 
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  في المائة85دول ُيخشى من عدم تحقيقها خفض في خط األساس بنسبة ) ج(

إضافي  CFC دولة ذات استهالك منخفض، قد تحتاج إلى إزالة 79ك  دولة بما في ذل117تتألف هذه الفئة من  -26
 من بين هذه البلدان البالغ . في المائة85لالمتثال لهدف خفض نسبته  2007حلول عام ب ODP  طن45929يبلغ 
  .2005 دولة مشاريع مدرجة في خطط األعمال لعام 36 دولة، تلقت 117 عددها

 من دول االستهالك غير ةدول 18لـ ة التنفيذية على خطط إدارة غازات التبريد  دولة، وافقت اللجن117من أصل  -27
 دولة حصلت فًعال إما على خطة إدارة غازات 76االستهالك المنخفض بما في ذلك بلدان  دولة من 71والمنخفض 

وتعتبر واليات  .جية في المائة أو اتفاقية وطنية لإلزالة التدري85وأ في المائة 50التبريد لتحقيق تخفيض نسبته 
لإلزالة التدريجية منخفض لديها اتفاقات الستهالك االبلدان من بلدان ثالثة ميكرونيزيا الموحدة وباالو وجزر سليمان 

  . بلدان جزر المحيط الهاديإستراتيجيةآجزء من التنفيذية مع اللجنة 

ة على خطط إدارة غازات التبريد، ولكن  هناك ستة بلدان من بلدان االستهالك المنخفض لم تحصل على موافق-28
لديها اتفاقيات وطنية لإلزالة التدريجية، هذه البلدان هي ألبانيا وأرمنيا والبوسنة والهرسك واإلآوادور وبابوا وغينيا 

 .الجديدة وترآمانستان
 

 يبدو لتحقيق خفض بنسبة التي قد تحتاج إلى إجراءات إضافية على ما دولة و22التي يبلغ عددها البلدان المتبقية  -29
 دولة هي األرجنتين، البرازيل، آولومبيا، قبرص، الهند، إندونيسيا، إيران، جمهورية 22 في المائة والتي تبلغ 85

سود، ، المملكة العربية السعودية، صربيا والجبل األنالفليبيآوريا، لبنان، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، المغرب، نيجريا، 
يتوافر لدى جميع البلدان المؤهلة في المرحلة الحالية .  تونس، اإلمارات العربية المتحدة، وفنزويالند،الصومال، تايل

 مع اللجنة التنفيذية، تضم جدول زمني CFCلتلقي مساعدة الصندوق باستثناء الصومال وتونس اتفاقيات وطنية إلزالة 
رنامج القطري المقرر النظر فيه في االجتماع السابع الب. لإلزالة التدريجية تماشًيا مع أهداف بروتوآول مونتريال

ويتم أيًضا تقديم خطة لإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون إلى االجتماع واألربعين هو برنامج الصومال، 
 . CFCالسابع واألربعين بشأن دولة تونس التي ينبغي أن تتصدى إلى الكمية المتبقية من استهالك 

 
 )المرفق الثاني(متثال للهالونات حليل االت
 

بلغ مجموع آخر استهالك و.  دولة اآلن في حالة امتثال65بناًء على آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها، تعتبر  -30
 البالغهذه البلدان  أقل من مستوى خط أساس ODP طن ODP 37,588في المجمل  طن 8,177البلدان مجمع لهذه 

  . ODPنط 45765

 من البلدان عن خط 2ولم تبلغ . 2004 و1995 دولة في ما بين 74 اإلبالغ عن عدم وجود استهالك في تم -31
 . األساس أو آخر بيانات االستهالك

 دولة دعًما ألنشطة تخزين الهالون أو اتفاقيات اإلزالة التدريجية بما فيها تلك البلدان التي تشارك في 46تلقت  -32
 يفترض في تخزين الهالون أن يكون آخر األنشطة التي يتم تمويلها في قطاع استهالك .مخازن الهالون اإلقليمية

الهالون في معظم البلدان بيد أن هناك بعض أنشطة إزالة تدريجية للهالون التي هي جزء من اتفاقيات اإلزالة 
 . التدريجية متعددة القطاعات

يد آخر استهالك فيها عن تجميد خط األساس ودول ُيخشى دول يز :تم تصنيف البلدان إلى ثالثة مجموعات وهي -33
 .  في المائة50 بسبب زيادة آخر استهالك فيها عن نسبة الخفض وقدرها 2005من عدم تحقيقها الرقابة لعام 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/6 
 
 

8 

 دول يزيد آخر استهالك فيها عن تجميد خط األساس ) أ(

قد تحتاج إلى إجراءات إضافية ) ن، والصومالقيرغيزستان، ليبيا، سيراليو( دول 4تتكون هذه المجموعة من  -34
. لتحقيق االمتثال للتجميد ODP طن  92وتحتاج هذه البلدان إلى قضاء على مجموع   .لتحقيق االمتثال بهدف التجميد

ولدى ليبيا وسيراليون أنشطة مخططة . لم تتلق أي من تلك البلدان دعًما لتخزين الهالون من الصندوق متعدد األطراف
يتم  .2005ا نشاط مخطط في خطة أعمال عام مليس لديهوالصومال  بينما قيرغيزستان 2005طة األعمال لعام في خ

تقديم المشاريع إلى االجتماع السابع واألربعين في جميع هذه البلدان باستثناء سيراليون آما تم سحب مشروع 
 .في الصومال في االجتماع السابع واألربعينالصومال برغم أنه من المقرر أن تنظر اللجنة في البرنامج القطري 

  في المائة50دول ُيخشى من عدم تحقيقها خفض في خط األساس بنسبة ) ب(

 دول، التي قد 5 دولة، بما فيها البلدان ذات االستهالك المنخفض البالغ عددهم 12تتكون هذه المجموعة من  -35
 تماشًيا مع أهداف الخفض 2005في الهالون بحلول  ODP طن922تحتاج إلى تحقيق إزالة تدريجية إضافية تبلغ 

 دول منها على 5وحصلت . جمهورية آوريا هي الدولة الوحيدة التي ال تطلب مساعدة الصندوق.  في المائة50بنسبة 
البوسنة والهرسك والمكسيك (دعم ألنشطة الهالون من الصندوق متعدد األطراف بما في ذلك تخزين الهالون 

 في 50 التي قد ال تحقق أهداف الخفض بنسبة 7من أصل البلدان المتبقية البالغ عددهم ). باآستان وسورياونيجيريا و
تم اإلبالغ عن استهالك البلدان .  ODP أطنان10المائة، آانت مستويات استهالك قيرغيزستان ورومانيا أقل من 

 ODP طن 18.45(، سيراليون ) ODP طن 714.5(بيا ي، ل) ODP طن 36.2(جورجيا  :المتبقية على النحو التالي
 ).  ODP طن 23.37(، والصومال )

 دولة هي في حاجة محتملة إلى تحقيق إزالة تدريجية إضافية لالمتثال ألهداف خفض بنسبة 12 دول من أصل 8 -36
 بما في ذلك 2005 في المائة للهالون تلقت مساعدة من الصندوق متعدد األطراف أو األنشطة المخطط لها في عام 50

تم تقديم المشاريع الخاصة  .ريا، باآستان، سيراليون، سوريايالبوسنة والهرسك، جورجيا، ليبيا، المكسيك، نيج
 دول لم تتلق مساعدة، يتوافر لدى قيرغيزستان مشروع 4من أصل . بجورجيا، وليبيا إلى االجتماع السابع واألربعين

قد ترغب اللجنة التنفيذية . ن ولم تطلب جمهورية آوريا المساعدة من الصندوقتم تقديمه إلى االجتماع السابع واألربعي
في النظر في طلب الوآاالت المنفذة لبحث إمكانية تضمين األنشطة في خطط األعمال المستقبلية في البلدان التي لم 

انيا، الصومال، إذا ، بما فيها روم2005توافق على تخزين الهالون أو الدخول في أنشطة مخططة في خطط أعمال 
 . توافرت الظروف لنشاط مستدام

 
 )المرفق الثالث( لبروميد الميثيل االمتثالتحليل 

 
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع البيانات المبّلغ . يقدم هذا القسم تحليًال لالمتثال لتدابير الرقابة على بروميد الميثيل -37

 .دام الخاضع للرقابة فقط، أي، يستثني الحجر الصحي وما قبل الشحنعنها والمستخدمة في هذا التحليل تتعلق باالستخ

 دولة ببيانات آاملة لخط 124 التي صدقت على تعديل آوبنهاجن، أبلغت 5 دولة من بلدان الماّدة 128من أصل  -38
  . دولة عن صفر في خط األساس وآخر استهالك42 دولة من هذه الدول، أبلغت 124من بين . األساس

أو مشروعات، / من الصندوق متعدد األطراف ألنشطة بروميد الميثيل و5 دولة من بلدان الماّدة 93لقي الدعم ت -39
 دولة من هذه البلدان واإلزالة 39بما في ذلك المشروعات التي ستؤدى إلى اإلزالة التامة على بروميد الميثيل في 

 . دولة إضافية16الجزئية في 

دول يزيد آخر استهالك فيها عن تجميد خط األساس ودول ُيخشى من عدم تحقيقها : تينتقسم البلدان إلى مجموع -40
يحدد المرفق الثالث تلك .  في المائة20 بسبب زيادة آخر استهالك فيها عن نسبة الخفض وقدرها 2005الرقابة لعام 

 . البلدان التي لم تصدق على تعديل آوبنهاجن
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 جميد خط األساس دول يزيد آخر استهالك فيها عن ت) أ(

تحتاج هذه .  دولة قد تحتاج إلى إجراءات اضافية لتحقيق االمتثال بهدف التجميد11تتكون هذه المجموعة من  -41
 . لتحقيق االمتثال بالتجميد ODP طن 264البلدان إلى إزالة ما مجموعه 

غندا اتفاقيات إزالة تدريجية أو  دولة، يتوافر لدى البوسنة والهرسك، وشيلي، وآوت دي فوار، وأو11من أصل  -42
. مشاريع تمت الموافقة عليها في مجال اإلزالة التامة الستهالك بروميد الميثيل في ظل الصندوق متعدد األطراف
 .أوغندا هي الدولة الوحيدة التي يتوافر لديها خطة عمل لخطة اإلزالة التامة تماشًيا مع أهداف بروتوآول مونتريال

ت جواتيماال وهندوراس على مشاريع اإلزالة الجزئية لبروميد الميثيل إضافة إلى خطة عمل تمت عالوة عليه، وافق
بيد أن ).  ODP طن492(مع متطلبات خطة العمل )  ODP طن 484.2(يتفق استهالك جواتيماال . الموافقة عليها

جل في خطة العمل ال يتفق مع المستوى المطلوب والمس)  ODP طن340.8 (2005استهالك هندوراس لعام 
 . دول إلى أنشطة إضافية5ينتج عن هذا أنه قد تحتاج ).  ODP طن 306.1(

 
 بلدان قد تحتاج 5 قدم الصندوق متعدد األطراف تمويال لمشروعات بروميد الميثيل وأنشطة أخرى لبلدين من  -43

 لدى فيجي .2005 في خط أعمال توافر لدى فيجي، وليبيا أنشطة في بروميد الميثيل مدرجة. إضافيةإلى إجراءات 
وآان لتونس مشروع خاص . وليبيا مشروعات استثمار لبروميد الميثيل تم تقديمها إلى االجتماع السابع واألربعون

ببروميد الميثيل آان يتم تمويله ولكن ال تتوافر حالًيا بدائل لالستخدام الهادف لنخيل البلح الذي يحتوي على نسبة عالية 
 طن 1.2(وعلى ذلك، تلقت آل البلدان التي يخشى عليها من عدم تحقيق التجمد مساعدة فيما عدا أرمنيا . من الرطوبة

ODP ( وسنغافورة)طن 25.57 ODP .( وال تسعى سنغافورة إلى مساعدة مالية في حين تم تصنيف أرمنيا حديًثا
 .5ضمن بلدان المادة 

 
 في المائة 20بنسبة دول ُيخشى من عدم تحقيقها خفض في خط األساس ) ب(

 بلدان ذات استهالك منخفض، قد تحتاج إلى تحقيق إزالة 10 دولة بما في ذلك 22تتألف هذه المجموعة من  - 44
CFC  طن1,046إضافي يبلغ  ODP 18 وقد تلقت . في المائة20 لالمتثال ألهداف خفض نسبته 2005حلول عام ب 

 من هذه البلدان 11يتوافر لدى . يثيل من الصندوق المتعدد األطراف دولة دعًما ألنشطة بروميد الم22دولة من أصل 
ند، أوغندا، فوار، إندونيسيا، الفليبين، تايلريكا، آوت دي ااألرجنتين، البوسنة والهرسك، شيلي، الصين، آوست(

هندوراس، واتيماال، غمصر، ( دول 5 اتفاقيات إزالة تدريجية لتحقيق اإلزالة التامة، ويتوافر لدى) وايغأورو
  . في المائة في خط األساس20مشاريع لإلزالة الجزئية لتحقيق خفض بنسبة ) المكسيك، والمغرب

من .  في المائة20لتحقيق خفض بنسبة  ODP طن 168 إلزالة مجموع 6وتحتاج البلدان المتبقية البالغ عددهم  -45
  .بين هذه الدول، تلقت ليبيا وتونس مساعدة من الصندوق

 20قت جميع البلدان التي هي في حاجة محتملة إلى تحقيق إزالة تدريجية إضافية لالمتثال بأهداف خفض نسبته تل -46
 - باستثناء سنغافورة التي ال تسعى إلى طلب مساعدة الصندوق- دولة22في المائة في بروميد الميثيل والبالغ عددها 

تتلق هذه البلدان دعًما في أنشطة بروميد الميثيل من الصندوق مساعدة باستثناء أرمنيا، فيجي، وجنوب أفريقيا حيث لم 
 الخاص باالجتماع الرابع عشر XV/49 مقرر) (أو مرفق البيئة العالمي في حالة جنوب أفريقيا (متعدد األطراف 

، وقدمت فيجي مشروع استثمار في بروميد 2005بيد أنه تم تخطيط المشاريع في فيجي في خطط أعمال ). لألطراف
 . الميثيل للنظر فيه في االجتماع السابع واألربعين

 
 )المرفق الرابع ((CTC)ابع آلوريد الكربون ر
 

تجدر مالحظة أن جميع البيانات المبّلغ . يقدم هذا القسم تحليال لالمتثال لتدابير الرقابة على رابع آلوريد الكربون -47
تعلقة باالستخدام الخاضع للرقابة فقط، أي باستثناء المواد عنها والمستخدمة في هذا التحليل هي تلك البيانات الم
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م يتّم التمييز بين استهالك رابع آلوريد الكربون المبّلغ عنه من حيث االستخدامات مثل المذيبات وعوامل ل. األولية
  .التصنيع

ساس وآخر  دولة صفر في آًال من خط األ82 دولة أبلغت عن بيانات خط األساس، أبلغت 141من أصل  -48
 . استهالك

 بسبب زيادة آخر استهالك في 2005يتناول التحليل تلك البلدان التي يخشى من عدم تحقيق تدابير الرقابة لعام  -49
 . يحدد المرفق الرابع تلك البلدان التي لم تصدق على تعديل لندن.  في المائة85هذه البلدان عن نسبة الخفض وقدرها 

وتحتاج هذه البلدان إلى إزالة . 2005 في المائة بحلول عام 85المتثال بخفض نسبة  دولة ا25قد ال تحقق  -50
 12وتم اإلبالغ عن زيادة استهالك . 2005 في المائة بحلول 85لتحقيق خفض نسبته  ODP طن 25,368مجموع 

، ) ODP طن7459(، الهند ) ODP طن20020(الصين : بما في ذلك ODP أطنان 10 دولة عن 25دولة من أصل 
، ) ODP طن752(، باآستان ) ODP طن2169(، إيران ) ODP طن2199(جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية 

، ) ODP طن 27(، سري النكا ) ODP طن167(ريا ي، نيج) ODP طن177(، رومانيا ) ODP طن222(البرازيل 
 ). ODP طن 11(اطية ، وجمهورية الكونغو الديمقر) ODP طن12.1(، مصر ) ODP طن16.5(إندونيسيا 

 في المائة لرابع آلوريد الكربون بحلول عام 85 دولة قد ال تحقق االمتثال ألهداف خفض بنسبة 25من أصل  -51
الديش، غالبحرين، بن وهي، 2005 دولة أي أنشطة مخططة لها في خطط أعمال عام 19، لم يتوافر لعدد 2005

آوادور، مصر، الهند، إندونيسيا، جمهورية آوريا الديمقراطية شيلي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، اإل
 .وايغوأورو، رومانيا، سيراليون، سري النكا، السودان، باراغوايريا، يالشعبية، موريشيوس، نيبال، نيج

,  دولة25 دولة من 20دم الصندوق متعدد األطراف التمويل لمشروعات رابع آلوريد الكربون وأنشطتها في ق -52
الديش، شيلي، الصين، غالبحرين، بن(ابع آلوريد الكربون  منها مشروعات تمت الموافقة عليها إلزالة ر17 تلقت

واي، غريا، باآستان، بارايآوبا، مصر، الهند، إندونيسيا، جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية، موريشيوس، نيج
نغو الديمقراطية تمويالت إلعداد وورية الكلقت البرازيل وجمه ت).وايغمانيا، سري النكا، السودان، أورورو

 .ابع آلوريد الكربونر مشروعات في قطاع

 
: وعليه فإن جميع البلدان التي صدقت على تعديل لندن مؤهلة لتلقي مساعدة الصندوق متعدد األطراف باستثناء -53

 تسعى إلى طلب مساعدة  قبرص هي الدولة الوحيدة التي ال.قبرص، اإلآوادور، نيبال، سيراليون، وزيمبابوي
 .الصندوق

 
 )المرفق الخامس ((TCA)لوروفورم الميثيل آ
 

 . يقدم هذا القسم تحليال لالمتثال لتدابير الرقابة على آلوروفورم الميثيل -54

 .  دولة عن صفر في خط األساس، وآخر استهالك83 دولة أبلغت عن بيانات خط األساس، أبلغت 141من أصل  -55

دول يزيد آخر استهالك فيها عن خط أساس التجميد ودول ُيخشى من عدم تحقيقها الرقابة : بلدان إلى فئتينتقسم ال -56
يحدد المرفق الخامس تلك البلدان .  في المائة30 بسبب زيادة آخر استهالك فيها عن نسبة الخفض وقدرها 2005لعام 

 . التي لم تصدق على تعديل لندن
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 يها عن خط أساس التجميد ول يزيد آخر استهالك فد) أ(

. 2003 دول قد تحتاج إلى إجراءات اضافية لتحقيق االمتثال بهدف التجميد لعام 3تتكون هذه المجموعة من  -57
تلقت هذه البلدان مساعدة من  .لتحقيق االمتثال بالتجميد ODP طن 381تحتاج هذه البلدان إلى إزالة ما مجموعه 

إن آمية اإلزالة المطلوبة لتحقيق تجميد  .ع اإلزالة التدريجية لكلوروفورم الميثيلالصندوق متعدد األطراف في مشاري
 378.13(وإيران )  ODP طن 1.49(؛ اإلآوادور ) ODP طن 0.89(البوسنة والهرسك : هي آما يلي2003عام 
 .تلقت اإلآوادور وإيران تمويالت إلعداد مشروعات في قطاع آلوروفورم الميثيل ). ODPطن 

  في المائة30دول ُيخشى من عدم تحقيقها خفض في خط األساس بنسبة  )ب(

 2005حلول عام ب ODP  طن534 دول قد تحتاج إلى تحقيق إزالة إضافية تبلغ 6 تتألف هذه المجموعة من -58
البوسنة والهرسك، إآوادور، أندونيسيا، ( دول 6 دول من 5تلقت  و. في المائة30لالمتثال ألهداف خفض نسبته 

 6 توافر لدى ثالثة دول من .دعًما ألنشطة إزالة آلوروفورم الميثيل من الصندوق متعدد األطراف) ريايإيران، نيج
ل، فإن آمية بالنسبة إلى هذه الدو.2005مشروعات واردة في خطة عمل ) البوسنة والهرسك وإآوادور وإيران(دول 

 1.36(البوسنة والهرسك  : هي آمـا يلي2005 في المائة بحلول 30اإلزالة المطلوبة لتحقيق االمتثال بخفض بنسبة 
؛ جمهورية ) ODP طن 380.73(؛ إيران )ODP طن 1.41(؛ إندونيسيا ) ODP طن 2.09(؛ إآوادور ) ODPطن 

ت جميع البلدان التي يخشى من عدم تحقيق خفض في تلق).  ODP طن 8.3(ريا ي؛ نيج) ODP طن 139.71(آوريا 
 في المائة دعم من الصندوق باستثناء إآوادور وإيران التي تلقت تمويالت إلعداد مشروعات 30خط األساس نسبته 

 .في قطاع آلوروفورم الميثيل
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 اعتماًدا 2005لول عام  في المائة بح30يمكن لجميع البلدان التي لم تصدق على تعديل لندن تحقيق خفض بنسبة  -59
ألبانيا وأثيوبيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تلقتا مساعدة من الصندوق . على آخر استهالك مبلغ عنه في هذه الدول
  .متعدد األطراف ألنشطة آلوروفورم الميثيل

 
بلدان التي حالة التنفيذ في البلدان الخاضعة إلى مقررات األطراف بشأن االمتثال وال: الجزء الثاني

 يخشى عدم امتثالها
 وسوف يتناول الجزء الثاني البلدان .سيتم إصدار ملحق للجزء الثاني قبل االجتماع السابع واألربعون للجنة التنفيذية[

 .]التي يخشى عليها من عدم االمتثالالخاضعة لمقررات األطراف الممتثلة والبلدان 
 
 

 بيانات تنفيذ البرامج القطرية: الجزء الثالث
 

تقدم بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق في . يتكون الجزء الثالث من بيانات تنفيذ البرامج القطرية -60
يقدم . عيضم بيانات استهالك المواد المستنفذة لألوزون بما فيها بيانات القطا.  مايو من آل عام1الموعد المحدد في 

أيًضا معلومات إضافية يمكن استخدامها في تقييم توقعات االمتثال اعتماًدا على خصائص البرنامج القطري إلزالة 
يضم الجزء الثالث قسم عن بيانات استهالك المواد المستنفذة لألوزون حسب القطاع، . المواد المستنفذة لألوزون

 . 46/39جديدة للبرنامج القطري عمًال بمقرر إضافة إلى وجود أقسام عن تنفيذ قاعدة بيانات 

 
 بيانات استهالك المواد المستنفذة لألوزون حسب القطاع

 
 5تقدم بيانات استهالك المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع إلى أمانة الصندوق سنوًيا من جانب بلدان الماّدة  -61

ر والثالث عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين والتاسع امتثاًال لمقررات اجتماعات اللجنة التنفيذية الحادي عش
 . والعشرين والثالثين

 تشرين 15 دولة حتى 96 من 2004تسلمت األمانة تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية عن عام  -62
سابقة للدول وقامت األمانة بتجميع هذه البيانات في الشكل المطلوب وأدخلت بيانات من تقارير . 2005أآتوبر/األول

 2002 تقارير من عام 2 و2003 تقرير من عام 23وبناًء عليه، ورد أيًضا . 2004التي لم تبلغ عن بيانات عام 
 . 5 دولة من البلدان العاملة بمقتضى المادة 122 في البيانات المتعلقة بـ 2001وتقرير واحد من عام 

طري على موقع ويب أمانة الصندوق توجد قاعدة البيانات الخاصة ببيانات البرنامج الق -63
)org.multilateralfund.www(  97وإنترانيت في برنامج جدول البيانات، مايكروسوفت إآسل . 

انات المبلغ وبالرغم من أن االستهالك الذي تم تسجيله هو من سنوات مختلفة، وقد ال يتماشى بالضرورة مع البي -64
.  من بروتوآول مونتريال، توفر البيانات آخر تقييم قطاعي حسب الدولة وآذلك على أساس شامل7عنها عمال بالمادة 

 المعنية واللجنة التنفيذية آذلك في جهودها لتقييم ما تبقي إلزالته على 5ينبغي أن تساعد هذه البيانات بلدان الماّدة 
 . أساس قطاعي



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/6 
 
 

13 

 
 مجموع االستهالك المتبقي من المواد المستنفدة لألوزون التي يتعين إزالتها حسب القطاع بعد 3ول يعرض الجد -65

يشمل أيًضا مجموع االستهالك، اإلزالة التدريجية من . أخذ المشروعات الموافق عليها وغير المنفذة في عين االعتبار
 . القطاع للرصيد الذي يتعين إزالتهالمشروعات الموافق عليها وغير المنفذة، والنسبة المئوية حسب 

 3جدول 

 مجموع االستهالك المتبقي من المواد المستنفدة لألوزون حسب القطاع
النسبة المئوية 

للرصيد إلى مجموع 
 االستهالك

اإلجمالي الموافق  الرصيد
عليه ولكن غير 

 المنفذ

النسبة المئوية من 
  االستهالكإجمالي

 القطاع  االستهالكإجمالي

 إيروسول 2,769.50 2.7% 658.40 2,111.10 76.2%
 رغاوي 16,738.42 16.5% 11,382.05 5,356.37 32.0%
 مذيبات 11,364.08 11.2% 3,050.52 8,313.56 73.2%
 التبريد 33,193.33 32.8% 7,498.06 25,695.27 77.4%
 الهالونات 6,762.68 6.7% 3,102.60 3,660.08 54.1%
 غاز تبخير 7,165.71 7.1% 2,941.47 4,224.24 59.0%
 عامل تصنيع 22,599.60 22.3% 4,636.00 17,963.60 79.5%
 التبغ 620.00 0.6% 400.00 220.00 35.5%
 مادة تعقيم 0.00 %0.0 24.30 24.30 - غير متاح
 اإلجمالي 101,213.32 100.0% 33,693.40 67,519.92 66.7%

 

 اإلزالة الموافق عليها من حيث المبدأ 3إلزالة وغير المنفذ المحدد في الجدول ال يشمل اإلجمالي الموافق عليه ل -66
. في االتفاقات متعددة السنوات أو اإلزالة المتوقع حدوثها نتيجة تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد تخزين الهالون

لى مشروعات قطاعية ووطنية لإلزالة باإلضافة إلى اإلزالة التي يتم تمويلها، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ع
 . التدريجية تم بشأنها إطالق شرائح سنوية على أساس تحقيق التخفيضات المجدولة

وفضال . 3ستتناول اإلزالة من الشرائح السنوية المستقبلية آمية آبيرة من االستهالك المتبقي المحدد في الجدول  -67
 في 15بلدان ذات االستهالك المنخفض جميع الكميات المستهلكة عدا عن ذلك، وتحسب خطط إدارة غازات التبريد الل

المائة من استهالك خط األساس لهذه البلدان، وال تحسب البيانات في المشروعات الموافق عليها وغير المنفذة جميع 
عض استهالك الهالون  على ب3ال تشتمل أيًضا اإلزالة التدريجية الموافق عليها وغير المنفذة في الجدول . هذه األطنان

 االستهالك المتبقي حسب المادة التي لم تتناولها 4ولهذا، يمثل الجدول . للدول التي تلقت مشروع تخزين الهالونات
اللجنة التنفيذية حتى اآلن بعد األخذ في االعتبار االتفاقات متعددة السنوات وخطط إدارة غازات التبريد اللبلدان ذات 

 .خزين الهالوناالستهالك المنخفض وت
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 4جدول 
 

مجموع االستهالك المتبقي من المواد المستنفدة لألوزون حسب المادة استناًدا إلى بيانات البرامج القطرية 
 على خطط إدارة غازات التبريد بعد األخذ في االعتبار الموافقات من حيث المبدأ 

 لبلدان ذات االستهالك المنخفض وتخزين الهالونل
 

بقي من المواد المستنفدة االستهالك المت
 لألوزون 

 )ODPطن (

 المادة الكيميائية

4,563.78  CFC 
2,443.75  CTC  

 الهالونات  813.55
4,393.90  MB 

394.77  TCA 
 اإلجمالي  12,609.8

 
متبقية يتعين  ODPطن 13526.7وتجدر اإلشارة إلى أن التقييم في االجتماع السادس واألربعين أشار إلى وجود  -68

يرجع . تناولها على أساس آخر بيانات البرنامج القطري، مع أخذ المشروعات الموافق عليها وغير المنفذة في االعتبار
إلى موافقات االجتماع السادس واألربعين وبيانات االستهالك  ODP طن 916الفضل في انخفاض االستهالك بنحو 

 . فيها في االجتماع السادس واألربعينالمحدثة منذ إصدار الوثيقة للنظر

 
 التنفيذ الجديد لبيانات البرنامج القطري

 
آما هو موضح أعاله، تضم بيانات البرنامج القطري ليست بيانات االستهالك حسب القطاع فحسب ولكن أيًضا  -69

 . 5اّدة معلومات تحدد خصائص برامج اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون في بلدان الم

تعتمد غالبية هذه المعلومات على التعديل الذي أدخل على تقرير بيانات البرنامج القطري الحالي الذي اختاره  -70
سيتم إدراج المعلومات اإلضافية في قاعدة البيانات التي ستتاح عند . 46/39االجتماع السادس واألربعين عمًال بمقرر 

 موجز بالبيانات اإلضافية المقرر 5يقدم الجدول . 2006من واقع بيانات عام  2005سيتم تقديم بيانات عام . الطلب
 .  في ما يتعلق بخصائص برامج اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون46/39تقديمها عمًال بمقرر 
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 5جدول 
 

  نموذج لقاعدة البيانات ـخصائص برنامج اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون
 

2005 
 /االسترداد
 /التدوير

إعادة االستخدام 
)MT( 

 التدريب
 برامج

 متوسط سعر
 التجزئة

 )غآ/ دوالر أمريكي( 

 /حصص التصدير
التراخيص 
 الصادرة

حصص 
التراخيص /االستيراد

 الصادرة

 البلد الوصف

          CFC-11 )أ( 
          CFC-12 )أ( 
          CFC-113 )أ( 
          CFC-114 )أ( 
          CFC-115 )أ( 
          Halon 1211 )أ( 
          Halon 1301 )أ( 
          CTC )أ( 
          TCA )أ( 
          MBR )أ( 
          R-502 )أ( 
          HCFC-22 )أ( 
          HCFC-141b )أ( 
          HFC-134a )أ( 
 )أ( ماركعدد مدربي الج          
 )أ( عدد مسئولي الجمارك المدربين          
 )أ( عدد مدربي الفنيين          
 )أ( عدد الفنيين المدربين          
 )أ( عدد الفنيين المعتمدين          
المسترد  CFC-11 مقدار          

  MLFبآالت ممولة من جانب 
 )أ(

المعاد  CFC-11 مقدار          
مه بآالت ممولة من استخدا
  MLFجانب 

 )أ(

المسترد  CFC-12 مقدار          
  MLFبآالت ممولة من جانب 

 )أ(

المعاد  CFC-12 مقدار          
استخدامه بآالت ممولة من 

  MLFجانب 

 )أ(

 )أ( عدد ماآينات االسترداد العاملة          
عدد ماآينات االسترداد العاملة           

 الممولة
 )أ(

عدد المستخدمين النهائيين           
 الممولين المحولين

 )أ(

عدد المستخدمين النهائيين           
 المعاد تهيئتهم

 )أ(

 
 

من المقرر تقديم البيانات اإلضافية من جانب وحدات األوزون الوطنية بشأن آرائهم حول برنامجهم لإلزالة  -71
 قاعدة بيانات عن الجانب النوعي في أداء برامج اإلزالة 6 يلخص الجدول .التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون
  .التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/6 
 
 

16 

 6جدول 
 

 نموذج لقاعدة البيانات ـ أداء برنامج اإلزالة التدريجية للمواد المستنفذة لألوزون
 

ال
 بلد

 RMPخطط 
 المرحلية

وظيفة 
 التراخيص

وظيفة 
R&R 

االمتثال 
 المتوقع

نظام الحصص 
 المقرر

سجل 
 المستوردين

 الجمارك مسؤولو
 المدربين

 
 

 التوصيـات
 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن -72

 لمبدئيةا في تحقيق االمتثال لتدابير الرقابة 5بلدان الماّدة  توقعات/ن تحاط علما بالتقرير عن حالةأ ) أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/6والوسيطة لبروتوآول مونتريال الوارد في 

أن تطلب من الوآاالت الثنائية والوآاالت المنفذة أن تدرج أنشطة اإلزالة، حيثما يكون األمر مناسبًا،  ) ب(
 والتي لم تتم  وذلك للبلدان اآلتية2008-2006 المؤهل في خطط أعمالها للمدة باالستهالكالخاصة 

  :ف واللجنة التنفيذيةالموافقة لها على التحضير للمشروعات بالتوافق مع مقررات األطرا

الصومال عندما تتوافر ظروف األنشطة : في مواد الكربون الكلورية الفلورية -1
 المستدامة؛

 رومانيا وسيراليون؛ :بالنسبة للهالون -2

 أرمنيا وجنوب أفريقيا؛ و :في بروميد المثيل -3

 .نيبال، سيراليون، وزيمبابوي :CTCي ف -4

 
-------- 
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