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 مقدمة

 بيئـةوبرنامج األمـم المتحـدة لل)نديبيئيو(قدمت حكومة اسبانيا، وكذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-1
تقارير مرحلية عن تنفيذ المشاريع التالية التـي)يونيدو(دة للتنمية الصناعية األمم المتحومنظمة)يونيب(

محددة، وذلك للعرض على اللجنة التنفيذية في االجتماع الثانيتبليغترد في االتفاقات الخاصة بها شروط
 :والخمسين

 )ينديبئيو(إزالة بروميد الميثيل في التبغ وأحواض البذور غير المحمية:األرجنتين )أ (

). ويونيبينديبئيو(تنفيذ مشروع لخطة إدارة غازات التبريد:بروني دار السالم  )ب (

؛ والتحقـق مـن واردات وصـادراتلوروكربـونخطة قطاعية إلزالة انتاج الكلوروف:صينال  )ج (
).البنك الدولي (2006لعامالكلوروفلوروكربون

يروسول المسـتخدم فـي مـواد في تصنيع مواد األ12 –ورمتورلإزالة الكلوروف: كوت ديفوار )د (
 فـي–ة لأليروسـول باسـتخدام الهايـدروكاربونى مواد دافعـالتجميل عن طريق التحويل إل

).يونيدو (أبيدجان)Copaci(يالكوباس

)يونيدو(تخدم في البساتين وتبخير السلعاإلزالة الوطنية لبيروميد الميثيل المس:مصر)ه(

 فـي المسـتخدمكلوروفلور الكربون ة لمشروع إزالة استهالك الالزمالتكنولوجياتوفير:مصر  )و (
).يونيدو(أجهزة االستنشاق ذات الجرعات المقننةتصنيع

هور ونباتات الزينة والفراولةإزالة بروميد الميثيل في زراعة الشمام والطماطم والز:واتيماالغ  )ز (
).يونيدو(

).يونيب ديب ويون (تبريد غازات ال مشروع خطة إدارةتنفيذ:هايتي  )ح (

 لبروميـد الميثيـل فـيتبقيةتقرير مرحلي عن تنفيذ مشاريع إزالة كل االستخدامات الم:لبنان  )ط (
زالة بروميد الميثيل المستخدم فـيإ، و)يوئنديبي(التربة، والمستخدم في انتاج زهور الزينة والتبغ

).يونيدو(تبخير التربة في انتاج الفراولة

خطة إزالة استيراد واالستهالك الصافي للهالونات في قطاع إطفـاء:يبيةالجماهيرية العربية الل  )ي (
).يونيدو(الحرائق

).يونيب ويونيدو(روع لخطة إدارة غازات التبريدتنفيذ مش:ارنمميا  )ك (

مـع تركيـز المساعدة في دعم عملية إزالة بروميد الميثيـل: والكاريبيمنطقة أمريكا الالتينية  )ل (
)حكومة اسبانيا(هوندراسواتيماال و غخاص على

 المشروعات األصلية، وبيانات المواد المسـتنفدة التقارير المرحلة في ضوء مقترحاتاألمانةاستعرضت-2
 من بروتوكول مونتريـال والمقـررات ذات7لألوزون التي أبلغت بها الحكومات المعنية بموجب المادة

.الصلة للجنة التنفيذية واجتماع األطراف
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ةبنية الوثيق

ة حسب القطاعات، وفي داخل كل قطاع، حسـب المسـائليالمرحل  بتجميع التقاريرالعامةقامت األمانة-3
 :وبناء على ذلك تم تقسيم الوثيقة الى األقسام التالية.الرئيسسية المقدمة في التقارير

هـايتيتقارير مرحلية عن تنفيذ خطط إدارة غازات التبريد فـي برونـي دار السـالم و :القسم األول
 ).متابعة المقررات المعتمدة في االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية(ارنموميا

 طلبات محددة موجهة الى اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ مشاريع إزالة بروميد الميثيـل فـي :القسم الثاني
مريكـاواتيماال ولبنان، وبرنامج المساعدة في إعداد السياسات فـي أغاألرجنتين ومصر و

 .الوسطى

 في قطاع االنتاج في الصـين،2006ات وصادرات الكلوروكربون في عامدالتحقق من ور:القسم الثالث
واعادة استخدام معدات االيروسول المشتراة لمشروع تم الغاؤه فـي جمهوريـة مقـدونيا

 لأليروسـول فـي كـوت ديفـوارياسوباليوغسالفية السابقة لالستفادة منه في مشروع ك
 المطلوبـة الزالـة اسـتهالك الكلورومكروكربـونللتكنولوجيا الجهة المقدمةرير عنوتق

ة االستنشاق ذات الجرعات المقننة في مصر؛ والخطة المنقحـةزالمستخدم في صناعة أجه
 .وامكانية استمرارية مشروع بنك الهالونات في الجماهيرية العربية الليبية

 

 .إدارة غازات التبريدالتقارير الخاصة بتنفيذ خطط :أوال

 .تنفيذ خطة إلدارة غازات التبريد:بروني دار السالم 

يونيب تقريرا مرحليا عن تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريد في برونـي دار السـالم إلـىقدمت-4
 وفي ذلك االجتماع أحاطت اللجنـة التنفيذيـة. للنظر فيها في االجتماع الحادي والخمسينالتنفيذيةاللجنة

 على أي من تعديالت بروتوكول مونتريال وكذلك بطء معـدلبعدعلما بأن بروني دار السالم لم تصادق
 44 األنشــطة الــواردة فــي خطــة إدارة غــازات التبريــد المعتمــدة فــي االجتمــاع الـــتنفيــذ

)UNEP/OzL.Pro/EXCOM/44/30(ررت اللجنة، ضمن جملة أمور، أن تطلـب مـن برنـامجوق
استعراض استراتيجية وخطة عمل اإلزالة المقترحة المقدمة في المشروع االنمائي، ويونيباألمم المتحدة

ونـي دار السـالمراألصلي لخطة إدارة غازات التبريد، وأن يواصل يونيب جهوده لالتصال بحكومـة ب
ل ابريـ23وفـي)).د(51/16المقـرر(ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز إلى االجتماع الثاني والخمسين

البيئة التابعة إلدارة البيئة والحدائق والمتنزهات فـي األمانة رسالة رسمية إلى رئيس وحدةت بعث2007
 .بروني دار السالم يبلغها فيها بالشروط الواردة في هذا المقرر

 يونيب التقرير المقدم من يونديبي و 

 خطة إدارة غازات التبريد إلـىتم إرسال مشروع مذكرة التفاهم بشأن العناصر التي يتوالها يونيب في-5
 ومنذ ذلك الحين تم فقـط التوقيـع علـى2005األوزون الستعراضها والتعليق عليها في فبرايرمسئول

أما مذكرات التفاهم بشـأن.2007مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج التدريب في مجال الجمارك وذلك في أبريل
ولـم يجـر.هي في مرحلة التوقيع من جانب الحكومةالمكونات األخرى من خطة إدارة غازات التبريد ف
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 وبغير هذا التوقيع ال تسـتطيع–بروني دار السالم ويونديبيبعد التوقيع على وثيقة المشروع بين حكومة
 .يونديبي تنفيذ مشروع االسترداد والتدوير

 :تعليقات األمانة

صـادقت علـى أي مـن تعـديالت ، لم تكن حكومة بروني دار السالم قد2007 مارس3اعتبارا من-6
وذكر يونيب أن وحدة األوزون طلبت من مكتب رئيس الوزراء المصـادقة علـى.بروتوكول مونتريال

.2007 سبتمبرغايتهتعديالت بروتوكوالت مونتريال في موعد

 من بروتوكول مونتريـال ، كـان7وفقا للتعليمات المبلغة من حكومة بروني دار السالم بموجب المادة-7
طن من قدرات استنفاد األوزون أدنى من المستوى 0.1 هو2005ستهالك الكلوروفلوروكربون في عاما

واستنادا الـى مسـتوى). طن من قدرات استنفاد األوزون39.1وهو(األقصى لالستهالك في تلك السنة
إن برونـي دار عدم تنفيذ إدارة غازات التبريد فن من استهالك مكروكاربون وآخذا في الحسبا2005عام

 2006واعتبارا من ديسـمبر.االزالة في مجال2010 ،2007السالم قد تواجه خطر عدم تنفيذ أهداف
ية لتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد،ذ دوالر أمريكي المعتمدة من قبل اللجنة التنفي496,000فإن مبلغ الـ

.صرفها يونيبدوال ر أمريكي 27,100لم ينفق منه سوى مبلغ

إذا أخذنا في االعتبار أن وثائق المشروع ذات الصلة بين الحكومة والوكاالت لم توقـع، وأن األنشـطة-8
ئنديبي لم يتمكنا من تعديل األنشطة فيالمقترحة في خطة إدارة غازات التبريد لم تبدأ بعد وأن يونيب ويو

ع خدمات التبريد فـي الـبالد،خطة إدارة غازات التبريد المعتمدة وذلك لمعالجة الموقف الجاري في قطا
  بـاقي النظر في إعداد مشروع خطة إلدارة االزالـة النهائيـة للتعامـل مـعمستصوبفقد يكون من ال

االستهالك في البلد من الكلوروفلوروكربون، بدال من تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريد كمـا هـي
ة وتقديمه إلى اللجنة التنفيذيـة للنظـر فيـه فـيويمكن إعداد مشروع خطة إدارة اإلزالة النهائي.معتمدة

وقد ذكرت يونيب أن وحدة األوزون تفضل تنفيذ مشروع خطة ادارة غازات.اجتماعها الثالث والخمسين
كذلك أبلغت وحدة األوزون أنها تتابع عملية التوقيع على مذكرات.التبريد قبل خطة إدارة اإلزالة النهائية

 .ب رئيس الوزراءالتفاهم المعلقة مع مكت

 توصيـة األمـانة

قدم تقريرا مرحليا عن حالة تنفيذ مشـروع خطـةيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من يونيب أن-9
 .التبريد في بروني دار السالم إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذيةإدارة غازات

 تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد:هايـتي 

  لكـيفـي هـايتي.د يبي ويونيب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريدقدم يو ن-10
وفي ذلك االجتماع أحاطت اللجنة علما بأنه منذ. في إجتماعها الحادي والخمسيننفيذيةتنظر فيه اللجنة الت

حـدثت)UNEP/OzL.Pro/EXCOM/39/32 (2003اعتماد خطة إدارة غازات التبريد فـي عـام
ولهذا قررت اللجنة أن تطلب. في قطاع خدمات التبريد في هايتيCFCتغيرات كبرى في استعمال الـ

المقدمة في مشروع خطـة إدارة غـازاتإلزالةامن يونديبي ويونيب استعراض استراتيجية وخطة عمل
م خطـة العمـلالتبريد األصلي، وأن تطلب من يونيب رفع تقرير إلى اللجنة حول التقدم المحرز في تقيي

 ).)هـ (16 /51المقرر(الى االجتماع الثاني والخمسين
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 الملحقة بوزارة البيئة الوطنية بعثت األمانة رسالة رسمية إلى مدير وحدة األوزون2007 أبريل23في-11
 .في هايتي تبلغها باشتراطات ذلك المقرر

 التقـرير المقدم من اليو نديبي ويونيب

ت التبريد الخاصة بهايتي في االجتماع التاسع والثالثين للجنة التنفيذيـة وكـاناعتمدت خطة إدارة غازا-12
السبب في تأخير تنفيذ هذا المشروع هو صعوبة إدارة األنشطة المخططة نتيجـة لسلسـلة مـن القالقـل

 هـايتي منـذشهدتالسياسية، والسيطرة العسكرية لألمم المتحدة على البالد، والتغيرات في الحكومة وقد
. استقرارا في الحكم2006منتصف

 وقع يونيب مذكرة تفاهم مع حكومة هايتي لتنفيذ برنامج التدريب لهيئة العاملين في قطاع2003في عام-13
كما قامت يونيب بشراء معدات لبرامج التدريب وصلت إلى البالد فـي عـام.التبريد وموظفي الجمارك

وقـد رؤي. مشتركا48 بمشاركة2007دربين في أبريلوتم تنظيم أول حلقة تدريبية لتدريب الم.2005
أنه من األهمية بمكان تنظيم حلقة واحدة على األقل لتدريب المدربين في كل مدينة من المدن الرئيسية في

.ولم تبدأ بعد عملية استرداد وتدوير مكونات خطة إدارة غازات التبريد.هايتي

 تنقيحتي فإن اليو ند يبي ويونيب ساعدا حكومة هايتي علىعلى أساس نتائج عمل البعثة التي زارت هاي-14
وقد تم اقتراح عدد.خطة عمل خطة إدارة غازات التبريد في ضوء الوضع الحالي لقطاع خدمات التبريد

 : الفوري تشملللتنفيذمن األنشطة

 على األقل فني300 في مجال التبريد وتدريبلقات من حلقات تدريب المدربين للفنيينتنظيم ثالث ح )أ (
 .للتبريد، واستخدام مواد التبريد البديلة واعادة تجهيز نظم التبريد على الممارسات الجيدة

 من المسئولين االساسيين على اكتشـاف ورصـدمتدريب موظفي الجمارك وغيرهلتنظيم برنامجين )ب (
 ، وCFC  باستخدام الـملةازون والمعدات العواالبالغ عن التجارة في المواد المستنفدة لألو

توزيع أدوات الحدمة االساسية على الفنيين من العاملين في قطاع خدمات التبريـد، وانشـاء مركـز  )ج (
.تجريبي واحد لتدوير نظم التبريد ومركزين للتدوير لوحدات تكييف الهواء المتحركة

شروع يمكن، كمCFC المستخدمة الـحاليةم الدعم الالزم العادة تجهيز نظم التبريد القييسوف يجري ت-15
 .ة خطة إدارة االزالة النهائية في هايتيغإعداده في إطار صيا

 تعليقـات األمـانة

 في هايتي قد تم خفضـهCFC الذي قدمه اليو ند يبي ويونيب أن استهالك الـالمشتركورد في التقرير-16
ألوزون طن من قدرات اسـتنفاد ا50.5إلى 2002 االوزون في عامنفاد طن من قدرات است181.2من

وقد تم تقدير هذا المستوى لالستهالك على أساس المعلومات التي قدمها مسـتوردو الــ.2006في عام
CFCوقد ذكرت يونيب أيضا أن خطة العمل المنقحة.حديثو منسق ألنه ال يوجد في البالد نظام تدوين

االبـالغين عملياتتضمنت أنشطة لمساعدة موظفي الجمارك وغيرهم من األطراف األساسية على تحس
.عن واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون ورصدها

 في هايتي سوف يجري تنظيمها عـن طريـق مرسـومCFCوقد الحظت األمانة أن عملية إزالة الـ-17
 ، وسعت إلى الحصول على مزيد من الشرح للحالـة وأبلغـت2007حكومي يتم إصداره في شهر مايو

والحظت األمانة أن خطـة العمـل .2007دم إلى وزير البيئة في نهاية أبريلبأن مشروع المرسوم قد ق
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المنقحة لحظة إدارة غازات التبريد تؤكد بشكل أكبر على تدريب الفنيين وتوفير أدوات خـدمات التبريـد
ماكينات عديدة لالسـترداد والتـدويرومع ذلك فإن.بأكثر من تركيزها على عمليات االسترداد والتدوير

.معدات مساعدة وقطع غيار يجري اقتراح توفيرها في إطار الخطة المنقحـة إلدارة غـازات التبريـدو
وبالنظر الى األثر الضئيل جداً الذي سيترتب على االسترداد والتدوير بالنسبة لتخفـيض اسـتهالك الــ

CFCسـعر الحـالي للــ نظم أجهزة التكييف المتحركة ، والحياة والفترة الزمنية القصيرة المتبقية من
CFCدوالر أمريكي على سعر الــ10 وهو يزيد بمقدار HFC-12) المـواد الهيدروفلوركربونيـة(،

اقترحت األمانة أن ينظر اليو ند يبي ويونيب في إمكانية اللجوء الى منهج مختلف حتـى يمكـن تـوفير
 يستهدف المسـاعدة فـيالتقنية ويمكن أيضا إعداد برنامج للمساعدة.األدوات لعدد أكبر من فئتي التبريد

وقـد وافـق. وإدخال مواد تبريد بديلة أرخصCFCعمليات التحويل واعادة التجهيز للنظم العاملة بالـ
 علـى ممارسـاتي التبريدنيوعلى وجه التحديد سيكون تدريب ف.يونيب ويوند يبي على اتباع هذا النهج

د حجر الزاوية في مشروع خطة إدارة غـازات التبريـد بديلة جديدة وإعادة تجهيز نظم التبريخدمة جيدة
 .المنقحة، وسيجري توفير األدوات الالزمة لعدد أكير من الفنيين المشاركين في حلقات التدريب

 يـه األمـانةصتو

 :قد ترغـب اللجنة التنفيذية في-18

نديبي ويونيـبئوأن تحيط علما بخطة العمل المنقحة لخطة إدارة غازات التبريد لهايتي المقدمة من ي ) أ(
 نيابة عن حكومة هايتي، و

نديبي ويونيب التعجيل بتنفيذ خطة إدارة غازات التبريد في هايتي وتقديم تقرير عـنئأن تطلب إلى يو ) ب(
 .الرابع والخمسين للجنة التنفيذيةالتقدم المحرز في التنفيذ الفعلي لألنشطة إلى االجتماع

 يدتنفيذ خطة إدارة غازات التبر:ارنم ميـا

ار الـى اللجنـةنمـقدمت يونيب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريد فـي ميا-19
وحتى ذلك االجتماع، الحظت اللجنـة أن تنفيـذ. االجتماع الحادي والخمسين ذلكالتنفيذية للنظر فيها في

ــين ــامي واألربعـ ــاع الخـ ــي االجتمـ ــدة فـ ــد المعتمـ ــازات التبريـ ــة إدارة غـ خطـ
)UNEP/OzL.Pro/EXCOM/45/39(وقررت اللجنة، ضمن جملة أمور، أن تطلب من.لم يبدأ بعد

نديبي استعراض استراتيجية وخطة عمل االزالة المقترح في المشروع األصلي لخطـة إدارةئيونيب ويو
غازات التبريد وطلبت من يونيب أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وحالـة أنشـطة

 بعثت األمانـة2007 أبريل23وفي)).و(51/16المقرر(نفيذ الفعلي الى االجتماع الثاني والخمسينالت
 .ار يبلغه فيها باشتراطات المقررنمرسالة رسمية الى مدير اللجنة الوطنية لشئون البيئة في ميا

 يونيدو التقـرير المقدم  من يونيب و

ميانمـاربعد التوقيع على مـذكرة التفـاهم بـين حكومـة لم يكن قد تم2007اعتبارا من أواحر يونية-20
 ،2006 قد ذكرت أن معدات االسترداد والتدوير قد تم شراؤها وتسليمها في عامدو وكانت يوني.ويونيب

 وحيث أنه ال توجد أنشطة أخرى مخططة، فإن2007وأن التدريب على استخدام المعدات قد تم في بداية
.2007العنصر من عناصر المشروع في يوليوالمتوقع االنتهاء من هذا
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 تعليقـات األمانة

 من بروتوكول مونتريال ، فقـد انخفـض7بموجب المادةميانماروفقا للبيانات التي أبلغت بها حكومة-21
 طـن مـن14.80 إلى2003 طن من قدرات استنفاد األوزون في عام51.00 منCFCاستهالك الـ

 طن من قدرات اسـتنفاد12.35 بمقدار2005ونقص استهالك.2005امقدرات استنفاد األوزون في ع
). طن مـن قـدرات اسـتنفاد األوزون27.15وهو(األوزون عن المستوى األقصى المسموح به للسنة

في االعتبار أن تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد لـم تبـدأ بعـد، فـإناخذا و2005واستنادا الى بيانات
.2010 ،2007طر عدم تحقيق أهداف االزالة ألعوامقد يتعرض لخميانمار

 الحظت األمانة أن التقرير المرحلي الذي قدمه يونيدو الى االجتماع الثاني والخمسين ورد فيه أن معدات-22
 تمويل العناصر التالية بعد أن يكمـل يونيـبطلبوأنه سوف يتم.يونيدواالسترداد والتدوير قد اشتراها

 تم2006واوضح التقرير المرحلي أيضا أنه، اعتبارا من ديسمبر.استخدام المعداتعملية التدريب على
 دوالر أمريكي المعتمدة لعنصر االسترداد80,000 دوالر أمريكي فقط من مبلغ الـ4,900صرف مبلغ

.والتدوير

ولم يبدأ.كيب لفنيي التبريد وموظفي الجمارخطة إدارة غازات التبريد المعتمدة، ال يتضمن عناصر تدر-23
بعد تنفيذ عناصر خطة إدارة غازات التبريد المناطة بيونيب، وبالتالي، فإنـه ال يمكـن تنفيـذ مشـروع

االضافة الى ذلك فان يونيب ويونيدو لم يتمكنا من تعديل األنشـطة الـواردة فـيبو.االسترداد والتدوير
واذا.طاع خدمات التبريـد فـي الـبالدالموقف الحالي في قخطة إدارة غازات التبريد المعتمدة لمعالجة

 إدارةاخذنا كل هذه العناصر في االعتبار فقد يكون من المستصوب النظر في إعـداد مشـروع لخطـة
 المشروع الذي يمكـن اعـدادههو في البالد؛ وCFCاالزالة النهائية يعالج كل ما تبقى من استهالك الـ

الجتماع الثالث والخمسين وقد ذكرت يونيب أن وحدة األوزونوتقديمه الى اللجنة التنفيذية للنظر فيه في ا
 .تفضل بدء تنفيذ مشروع خطة إدارة غازات التبريد قبل مشروع خطة االزالة النهائية

 :تـوصيـة األمـانـة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من يونيب تقديم تقرير مرحلي حول حالة تنفيذ مشـروع خطـة-24
 .الى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذيةميانماريد فيإدارة غازات التبر

 مشـاريع بروميد الميثيل:ثـانيـاً

 .إزالة بروميد الميثيل في التبغ وأحواض بذور الخضروات غير المحمية:االرجنتيـن 

لـي عـن المرح2006 عن حكومة األرجنتين تقريرنيابة)نديبيئيو(قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-25
ور الخضروات غير المحمية لكي تنظـر فيهـاذبووأحواض حالة مشروع إزالة بروميد الميثيل في التبغ

.2007اللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني والخمسين وتضمن التقرير ايضا خطة التنفيذ السـنوية لعـام
التمويلية األخيرة من المشروعةيحوكانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت في اجتماعها الثاني واألربعين الشر

. دوالر أمريكي467,000والبالغة

 طن من قدرات اسـتنفاد األوزون مـن بروميـد الميثيـل331يونيدو أيضا بتنفيذ مشروع الزالةيقوم-26
وكانت اللجنة التنفيذية قد اعتمدت هذا المشـروع.المحمية المستخدم في الفراولة والزهور والخضروات

 .2015الثالثين ومن المقرر االنتهاء من تنفيذه بالكامل في عامفي اجتماعها
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 تقــريـر مرحـلي

 طـن مـن56.5 نفذ فريق المشروع الشريحة السادسة من المشروع التي تستهدف ازالة2006في عام-27
وقد تم تنفيـذ.قدرات اتنفاد األوزون من بروميد الميثيل من التبغ وأحواض بذور الخضروات في الحقول

 الفالحـين والفنيـينتدريب بما في ذلك اجتماعات لألطراف المعنية، و2006عديد من األنشطة في عامال
 الـىالتقنيـةوكذلك تقـديم المسـاعدة) فنيا163ً فالحا و1,025(على استخدام بدائل بروميد الميثيل

. ونشر الوعي من المزارعين باالضافة الى التشجيع على استخدام بدائل بروميد الميثيل12,000

.بذل فريق المشروع جهودا مستمرة لضمان استمرارية تخفيض بروميد الميثيل الذي تحقـق حتـى االن-28
في اقليمـين وصاعدا سوف يتم حظر استخدام بروميد الميثيل بالنسبة لكل المحاصيل2007واعتبارا من

وقد تم ضبط االتجاه نحـو زيـادة.رئيسيين من أقاليم االنتاج باالضافة الى محصول التبغ في إقليم آخر
 التنفيذ الصارم لنظام تراخيص االستيراد بحيث اعيد حجم االسـتهالكنتيجةواردات بروميد الميثيل وذلك
.الى أنماط االستهالك السابقة

 طن من قدرات استنفاد األوزون فقط6.42وبرغم كل األنشطة التي تم تنفيذها، نجح المشروع في ازالة-29
 المنصوص عليها في طن من قدرات استنفاد األوزون56.5لميثيل، وهي أقل بكثير من الـمن بروميد ا

ومع ذلك، انخفض االستهالك الكلي في القطاع للسـنة الخامسـة علـى التـوالي،.الشروط المتفق عليها
اماتوينتظر أن يؤدي المشروع، نتيجة العتماد اللوائح الجديدة، الى تخفيض كبير فيما تبقى مـن اسـتخد

.2007بروميد الميثيل في القطاع خالل عام

 دوالر أمريكي المتاحـة للتمويـل580,195 كان قد تم تخصيص مبلغ الـ2006اعتبارا من نهاية عام-30
 .بتنفيذ أنشطة ازالة حتى نهاية المشروع

 خطـة العمـل

 50.0زالةوإاضافي، مزارع200برامج التدريب لـ :2007من المقرر تنفيذ األنشطة التالية في عام-31
طن اضافية من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل، ومواصـلة التنسـيق مـع أمانـات البيئـة
والزراعة لتصميم األنظمة الالزمة لضبط الواردات من بروميد الميثيل، ومواصلة االجـراءات لخفـض

يا البالسـتيك لتقليـل اآلثـار البيئيـة، نظام األطباق العائمة وتدوير بقاتكلفة المدخالت لنظام تكنولوجيا
 .واستمرار أنشطة نشر الوعي، واعداد مواد ومطبوعات تدريب اضافية

 تعليقـات األمـانة

وقـد كـان.نديبي نيابة عن حكومة األرجنتـينئالحظت األمانة الطبيعة الشاملة للتقـرير المقدم من يو-32
 طن من قدرات اسـتنفاد األوزون أعلـى270.9 وهو2006استهالك بروميد الميثيل المبلغ به عن عام

 طن من قدرات استنفاد األوزون عن المستوى األقصى السـتهالك بروميـد الميثيـل وهـو6.1بحوالي
ومنـذ.المحددة في االتفاق الموقع بين الحكومة واللجنة التنفيذية  طن من قدرات استنفاد األوزون264.8
مت ازالتها أدنى من تلك المنصوص عليها في االتفاق، األمـر ظلت كميات بروميد الميثيل التي ت2004

 طن من قدرات اسـتنفاد األوزون بـدال مـن128.8مكن إزالته هوأالذي أدى الى أن يكون اجمالي ما
 ، ومع ذلك هنالك مزارعون لم يلجـأوا2006 ،2002ما بين طن من قدرات استنفاد األوزون156.0

ولهذا فان االرجنتين تواجه موقفا يصبح فيه من الضـروري وضـع.ختلفةالى استعمال بدائل ألسباب م
وقد ذكر اليونديبي أيضا أن كثيرين من مزارعي التبـغ هـم أيضـا.تنظيم لتشجيع التحويل الى البدائل

 استخدام بروميد الميثيل اعتبارا مـنفمنتجون لخضروات محمية، األمر الذي أدى الى صعوبات في وق
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.2015بعده بالنسبة للتبغ، بينما استخدامه في المحاصيل األخرى مسـتمر حتـى عـامما و2007عام
وكذلك فان مسألة االعفاءات الحرجة المخصصة للبلدان من غير بلدان المادة الخامسة له تأثير على ازالة

.خرىبروميد الميثيل وخاصة في قطاع التبغ، حتى لو كانت هذه االعفاءات هي لالستخدام في قطاعات أ

قبـوهو الحظـر المط( المشروع أن آثار حظر استخدام بروميد الميثيل في أربعة مقاطعاتفريقيتوقع-33
يثيل عنمالى جانب استخدام الئحة تحظر استخدام خالئط تزيد فيها نسبة بروميد ال)2007من أول يناير

 ، ويمكـن أن2007 في تبخير األرض وهو الحظر الذي سيتم انفاذه في النصف الثاني من عـام70%
.يؤدي الى خفض استهالك بروميد الميثيل الى المستوى المسموح به بموجب االتفاق مع اللجنة التنفيذية

 الزالة استخدام بروميد الميثيل في شتالت التبغ همـا نظـامتنفيذهما اللتان يجريديلتان البناتالتكنولوجي-34
ئج الجيدة التي تحققت حتى االن فـي السـيطرة علـى النتاوفي ضوءائمة وصوديوم الميثام،طباق العاأل

كت فـي امكانيـةالوقت الحالي، فان االمانة شكّ  أنه البديل األكثر شعبية فيحقيقةاآلفات، باالضافة الى
نـديبي أن اغلبيـة مزارعـي التبـغ الـذينئيووقد ذكر. العائمة في المستقبلاستمرارية نظام االطباق
على أن كبار المـزارعين الـذين يزرعـون.قد اعتمدوا نظام االطباق العائمةيستخدمون البدائل بالفعل

مساحات كبيرة يفضلون استخدام صوديوم الميثام في بعض مناطق االنتاج مما أدى إلى أن يبدو مسـتوى
 .االستخدام مرتفعا ومع ذلك فإن عدد المزارع الذي يستخدم صوديوم الميثام أقل نسبياً

  األمــانـةةتوصيـ

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في-35

أحـواض بـذور التبغ وأن تأخذ علماً بالتقرير المرحلي حول تنفيذ مشروع ازالة بروميد الميثيل من )أ (
 .الخضروات غير المحمية

عـاملان تالحظ مع القلق ان مستويات استهالك بروميد الميثيل التي ابلغت عنها حكومة األرجنتـين )ب (
درات استنفاد األوزون أعلى من الحد األقصى الستهالك بروميـد طن من ق6.0 كانت حوالي2006

الميثيل المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، و

ان يستمرا في تنفيذ أنشطة ازالة بروميد الميثيل المقترحةويوئنديبي ان تطلب من حكومة األرجنتين )ج (
ة االزالة للجنة التنفيذية في اجتماعهـافي المشروع وأن يقدما تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ أنشط

 .الرابع والخمسين

 )يونيدو(ستنة وتبخير السلعباالزالة الوطنية لبروميد الميثيل في زراعات ال:مصــر

قدمت يونيدو تقريرا مرحليا عن تنفيذ مشروع االزالة الوطنيـة لبروميـد)5)(ج (48/16عمال بالمقرر-36
 .ر السلع في مصر الى االجتماع الثاني والخمسينالميثيل في زراعات البستنة وتبخي

 خلفـيــة

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثالثين على المشروع الوطني لمصر الزالة بروميد الميثيـل-37
دعـم الوكالـةزائد تكاليف دوالر أمريكي2,750,592بمبلغ) طن من قدرات استنفاد األوزون377.7(

ليونيدو، على أساس أن مصر سوف تفي بتجميـد اسـتهالك بروميـددوالر أمريكي 312,565بمقدار
 طن مـن قـدرات190.4 ليصل المستوى االجمالي لالستهالك الى2004 و2003الميثيل خالل عامي
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 شريطة الموافقة على2009لة بحلول عاممكما التزمت مصر أيضا بتحقيق االزالة الكا.استنفاد األوزون
 ).41/38المقرر) ( دوالر أمريكي2,259,408التمويل المتفق عليه(ني من المشروعالجزء الثا

 التقــرير المرحـلي

 تركزت األنشطة اساساً على ازالة بروميد الميثيـل المسـتخدم كمبخـر2005تشرين أول/منذ أكتوبر-38
وبنهايـة.لبروميد الميثيلللتربة مع ايالء األولوية لمحاصيل الفراولة والمشاتل، مما يمثل أعلى استهالك

، ومبلـغ)من اجمالي التمويل المعتمد%30ما يعادل( دوالر أمريكي830,383، تم صرف2006عام
 .2007 دوالر أمريكي اضافي تم اعتمادها لعام302,900

 طلبـات التحـويل لتكنولوجيـات بديلة مختـارة

 :منذ أن تم اعتماد المشروع-39

والتي اقترحت في)ينر مخلوط بالكلوروبيكبينصوديوم الميثام وديكلوروبرو(واد الكيماوية البديلةالم )أ (
 .المشروع المقترح لم تكن قد سجلت بعد في مصر

عند إعداد المشروع، وجد أن البخار يعتبر تكنولوجيا قعالة من حيث التكلفة لتحـل محـل بروميـد  )ب (
 جعلت هذه التكنولوجيـا غيـر قابلـةإال أن تكاليف الوقود الحالية.الميثيل كمبخر في قطاع الزهور

تدامة في مصر؛سلال

 التكنولوجيات األخرى البديلة التي لم تدرج في المشروع أصبحت يعتمد عليها وفعالـة مـن حيـث )ج (
.التكلفة ويمكن أن تتكيف مع الظروف المحلية في مصر

علـى التكنولوجيـات ادخال التغييرات التاليـةة الرئيسية األطراف المعنيتفي ظل هذه الظروف، طلب-40
:المختارة في المشروع األصلي كما يتبين في الجدول التالي

 

 التغييرات في التكنولوجيا التكنولوجيات المختارة في البداية قطـاع فرعي

 التشميس بدون تربة أعشاب طبية

 التشميس بدون تربة الخـس

 ةالعوامل البيولوجية المضاد+بدون تربة البخـار زهور الزينة

 العوامل البيولوجية المضادة+بدون تربة العوامل البيولوجية المضادة+التشميس الفراولة

 المواد الكيماوية البديلة العوامل البيولوجية المضادة+البخار فراولة المشاتل

  التطعيم الخيار

 التطعيم بدون تربة الفلفل

 تطعيم والتشميسال العوامل البيولوجية المضادة+التشميس الطماطم

  الفوسفين تبخير السلع

  فلوريد السلفوريد تبخير هيكلي
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اقترحت تكنولوجيا الزراعة بدون تربة باستخدام قش األرز لكي تحل محل تكنولوجيا البخار في قطـاع-41
كما اقترح التطعـيم لمحاصـيل.ويتطلب تنفيذ هذه التكنولوجيا شراء ماكينات تجميع القش.زهور الزينة

من حيث التكلفة ويمكـن اسـتدامته فـي المغـربوالذي ثبت أنه فعال)اساسا الفلفل والطماطم(بستنةال
. هذه التكنولوجيا بناء خمس وحدات تطعيم صغيرة النتاج الشتالت المطعمةذويتطلب تنفي.وتركيا

ن قـدرات طن اضافي مـ54.3ومن خالل التغييرات المقترحة التزمت الحكومة المصرية بتحقيق إزالة-42
وبالتالي فـان اسـتهالك.استنفاد األوزون من بروميد الميثيل في اطار نفس المستوى من التمويل المعتمد

 طن مـن قـدرات اسـتنفاد131.4بروميد الميثيل المتبقي والمؤهل للحصول على تمويل سيكون مقداره
يثيل التـي سـتتم ازالتهـاميد البرومويرد توزيع كميات.األوزون متى تم تنفيذ المشروع الحالي بالكامل

:مقسمة تبعا للمحاصيل واالستخدامات في الجدول التالي

 

 

 المشروع المنقح المشروع األصلي
طن من(بروميد الميثيل قطاع فرعي

 )قدرات استنفاد األوزون
المساحة

 )هكتار(
طن من(بروميد الميثيل

 )قدرات استنفاد األوزون
المساحة

 )هكتار(

4.9116.42.68.2 الطبيةالنباتات
5.0416.35.316.8 الخـس

28.0495.821.465.3 زهور الزينة
89.08296.9100.5308 الفراولة

32.8109.234.9109.2 فراولة المشاتل
27.993.137.4118.2 الشمـام
10.835.926.883.9 الخيـار
16.153.626.282.1 الفـلـفل
13.143.631.098.3 الطماطم

تبخير السلع
114.0114.0 األساسية

36.032.0 التبخير الهيكلي
377.7761.3432.0890.0 المجموع

 

 أنشطـة أخرى يتوجب إجراؤها

  :2007تم اقتراح األنشطة التالية للقيام بها في عام-43

ة المطلوبة من أجل إزالة بروميدإعداد مواصفات فنية وشراء وتوزيع المعدات المتبقية للوازم الزراع )أ (
 ؛ االساسيةالميثيل في تبخير التربة والسلع
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تنفيذ بعض دورات التدريب الوطنية االضافية لالنتهاء من اسـتراتيجية المشـروع وإبـالغ جميـع )ب (
مستخدمي بروميد الميثيل بالتزامات الدولة بخفض بروميد الميثيل؛ و

 .فالحينلل  االستمرار في تنفيذ برامج تدريبية )ج (

 تعليقـات األمـانة

 أقل من أقصى المستويات المسموح بهـا2005 – 2003كان استهالك مصر من بروميد الميثيل لفترة-44
الحظت األمانة ان إزالة بروميد الميثيل كانت قد تحققتلكنو.في االتفاق وبموجب بروتوكول مونتريال

خدام جرعات مخفضة من بروميد الميثيـل تحـتاساساً من خالل تدابير للسياسات وأنشطة التوعية واست
.غشاء نفاذ فعليا بدال من إدخال تكنولوجيا بديلة

 الصرف كان راجعا الى بدء المشروع بعد عامين من اعتماده من قبل اللجنـةفيأبلغت يونيدو أن البطء-45
 انتقاليـا لخفـضوكان استخدام جرعات أقل من بروميد الميثيل تحت غشاء نفاذ فعليا تـدبيرا.التنفيذية

وباسـتثناء سـيقان الفراولـة .2007االنبعاثات بسرعة إال أن هذه الطريقة سوف ينتهي استخدامها في
الجارية فان استخدام الغشاء النفاذ في جميع المحاصيل األخرى بـدأ يحـل محلـه تكنولوجيـات بديلـة

 جربت هذه التكنولوجيات البديلة فـيوقد).التشميس، والعوالم البيولوجية المضادة والزراعة بدون تربة(
 مليـون دوالر1.7ويمكن تخصيص أكثر من.موسم محصول واحد بنتائج متباينة بين األطراف المختلفة

 لشراء خمس وحدات تطعيم ومعدات أخرى وأدوات ولوازم زراعيـة مثـل المـواد2007أمريكي عام
 تتم الموافقة على التغييرات التكنولوجيـة التـي شريطة أنللفالحينوالتدريبالكيماوية وبرامج التوعية
 .طلبتها الحكومة المصرية

 توصيـة األمـانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في-46

أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ مشروع اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل في البستنة وتبخيـر )أ (
 . األساسيةالسلع

 131.4 المتبقي المؤهل للحصول على تمويل في مصـر سـيكونأن تالحظ استهالك بروميد الميثيل )ب (
 فـان وبالتـاليالحالي بالكامـلطن من قدرات استنفاد األوزون متى تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

مستوى تمويل المرحلة الثانية من المشروع، اذا قدمت، يمكن أن يصـل الـى حـد أقصـى قـدره
 دوالر أمريكي؛ و1,752,735

 بتنفيذ انشطة ازالة بروميد الميثيـل المقترحـة فـيالحكومة المصرية ويونيدو االسراع تطلب الى )ج (
 ).يونيدو( في زراعات الشمام والطماطم والزهور ونباتات الزينة والفراولةالمشروع

ازالة بروميد الميثيل في زراعات الشمام والطماطم والزهور ونباتات الزينـة والفراولـة:غـواتيمـاال
 )يونيدو(

الصادر عن اللجنة التنفيذية، قدمت يونيدو تقريـرا مرحليـا حـول تنفيـذ)1)(أ(48/16عمال بالمقرر-47
مشروع ازالة بروميد الميثيل في زراعات الشمام والطماطم والزهور ونباتـات الزينـة والفراولـة فـي

تنفيذية فـي اجتماعهـاغواتيماال وطلبا العادة النظر في جدول االزالة في المشروع، لتنظر فيه اللجنة ال
 .الثاني والخمسين
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  خلقيـة

 اجتماعها الثامن واألربعين تقريرا مرحليا حول تنفيـذ مشـروع ازالـة فيقدمت يونيدو للجنة التنفيذية-48
 من15 الى6الفقرات من(بروميد الميثيل مع طلب العادة النظر في جدول االزالة المقترح في االقتراح

منوقررت اللجنة التنفيذية، من جملة أمور، أن تطلب).UNEP/03L.Pro/EXCOM/48/18الوثيقة
يونيدو أن تستمر في جدول االزالة بعد مقرر مؤتمر االطراف بناء على طلب غواتيماال العادة النظر في

)).1)(أ(48/16المقرر (34/15المعايير المحددة زمنا الواردة في المقرر

 :البروتوكول أطراف عشر فإنالثامنفي االجتماع-49

 طن مـن522.792أن غواتيماال قد أبلغت عن استهالك بروميد الميثيل مقدارهب القلقما مع علتأخذ )أ (
، مما كان غير متسق مع التزام الدولة الطرف الوارد في المقـرر2005قدرات استنفاد األوزون لعام

 ؛) طن من قدرات استنفاد األوزون360.0اي(34/15

أن جميع األطراف المعنية قد التزمت بازالة بروميد الميثيـل وفقـاذكرتاال غواتيمت علما بأنأخذ )ب (
 التقنيـةلمعايير محددة زمنيا يخفض االستهالك مما وفر للدولة الطرف سنة اضافية لتجاوز التحديات

؛34/15 واالقتصادية والسياسية التي تسببت في ابتعادها عن االلتزامات الواردة في المقرر

، دون المساس بتشغيل الية التمويل للبروتوكول، أنه في إطـار الخطـة المنقحـة فـانما علت  أخذ )ج (
 طـن مـن قـدرات اسـتنفاد709.4غواتيماال التزمت بالتحديد بخفض استهالك بروميد الميثيل من

 طن من عـام361و؛2006 طن من قدرات استنفاد األوزون عام400إلىو؛2002عام األوزون
؛ وازالة جميع استخدامات بروميـد2008 طن من قدرات استنفاد األوزون عام320.56الى 2007

 ).26/18المقرر (2015كانون الثاني/الميثيل الخاضعة للرقابة بحلول أول يناير

 استهالك بروميد الميثيل

يسـتخدمو.2006 الـى2003اصدرت وزارة البيئة في غواتيماال حصص االستيراد التالية للفترة من-50
 . بالمائة من اجمالي استهالك بروميد الميثيل في تبخير محاصيل الشمام95ىحوال

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(استهالك بروميد الميثيل
 السنة

 المجموع تاجر بروميد الميثيل منتجي الشمام

2003514.8013.20528.00

2004484.20-484.60

2005487.8034.80522.60

2006381.0019.80400.80
 

 التقـرير المرحلي

 ، عقد اجتماع رفيع المستوى في غواتيمـاال بمشـاركة وزراء البيئـة والزراعـة2006 ايار/في مايو-51
ونتيجة لهذا االجتماع، عقدت يونيدو اتفاقا مع زارعي الشـمام الزالـة بروميـد.وأطراف أخرى معنية
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واللوجستية التي تمت مواجهتها عند استخدام بـدائل بروميـدالميثيل مع األخذ في االعتبار الحدود التقنية
.الميثيل في البالد

 بالتعاون مع يونيب وبمساعدة استشاري دولي خطة عمل لمساعدة غواتيماال على العـودةيونيدوحددت-52
 :وفيما يلي أهم عناصر خطة العمل.لالمتثال ببروتوكول مونتريال

انهيار" التي تسبب فيهال للمشاكح لمزارعي الشمام لتحديد أوضةالتقنياالستمرار في توفير المساندة )أ (
  التكنولوجيات البديلة القابلة للتطبيق لحل هذه المشكلة؛فضلأواعتماد"الشمام

االستمرار في تكييف تكنولوجية التطعيم من خالل إدارة معززة للشمام المطعم وانتاج البذور وخفض )ب (
تكاليف االنتاج؛

 والمساعدة لصغار منتجي الطماطم والزهور ونباتـات الزينـةالتقنيةتوفير المساندة االستمرار في )ج (
 االزالة الكاملة الستهالك بروميد الميثيل واستدامة استخدام التكنولوجيات البديلـة منلتمكينلوالفراولة
المختارة؛

لمؤهلة للحصـول علـىغير ا( لشركات الشمام ذات الملكية األجنبيةالتقنية توفير بعض المساعدة )د (
في جهودها لخفض استهالك بروميـد الميثيـل وفقـا)المساعدة المالية من الصندوق متعدد األطراف

جدول االزالة للبروتوكول؛ل

 وفقـا10/97 توفير المساعدة للسلطات ذات الصلة في غواتيماال العادة النظر في المرسـوم رقـم)هـ(
 لتنظـيمت عليه األطراف ولتنفيذ نظام إصـدار التـراخيصلجدول ازالة بروميد الميثيل الذي اتفق

استيراد وتجارة بروميد الميثيل؛

 مساعدة حكومة غواتيماال في إعداد وتقديم مشروع الستكمال االزالة النهائية لبروميـد الميثيـل فـي)و(
 .غواتيماال متى تم استكمال المشروع الحالي

 في مسـاعدة حكومـة سيتيباناما في الموجودالمتثالسوف يستمر فريق يونيب لخطة المساعدة على ا-53
غواتيماال على ازالة بروميد الميثيل من خالل تنفيذ أنشطة تتعلق بتطوير السياسات، واستعراض االطـار

وستتم دراسة اجراءات مشاركة يونيب فـي هـذه العمليـة ويـتم.القانوني، وتوعية الجماهير والتدريب
 .ونيدو ويونيبق عليها ثنائيا بين يااالتف

 مـوالـرف األص

وسـوف تسـتخدم.2006كـانون أول/ ديسمبر31 دوالر أمريكي حتى تاريخ2,698,980تم صرف-54
 558,397وهـي( بالتعاون مع حكومة غواتيماال وبالتنسيق مع يونيب المبالغ المتبقيـة المتاحـةيونيدو

ومن المتوقع.2008 في عام2005مللوصول الى مستويات االستهالك المسموح بها لعا)دوالر أمريكي
 سوف تقدم حكومة غواتيماال طلبا الستخدام الشريحة الثانية مـن المشـروع لتحقيـق2008أنه في عام

 .االزالة الكاملة لبروميد الميثيل

 تعليقـات األمـانة

ن مـ7 الذي أبلغت عنه حكومة غواتيمـاال بموجـب المـادة2004 لسنةكان استهالك بروميد الميثيل-55
 طـن7.8وكان هذا االستهالك أقل بمقدار. طن من قدرات استنفاد األوزون484.2بروتوكول مونتريال
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من قدرات استنفاد األوزون من الحد األقصى المسموح به الستهالك بروميد الميثيل والذي التزمـت بـه
 ، سـمحت2005وفي عام). طن من قدرات استنفاد األوزون492وهو (2004حكومة غواتيماال لسنة

 طن من260 طن من قدرات استنفاد األوزون لبروميد الميثيل وهب أعلى بمقدار588الحكومة باستيراد
 360.0وهو (2005قدرات استنفاد األوزون من الحد األقصى المسموح به لالستهالك في غواتيماال عام

 المبلغ عنـه مـن حكومـة2006وكان استهالك بروميد الميثيل لعام).طن من قدرات استنفاد األوزون
 طـن67.3 طن من قدرات استنفاد األوزون وهو أقل بمقـدار333.4 مقداره7غواتيماال بموجب المادة

 العمل المنقحـة المسموح به لالستهالك لذلك العام في خطةمن قدرات استنفاد األوزون من الحد األقصى
.التي وافقت عليها أطراف بروتوكول مونتريال

الحظت األمانة أن خطة العمل التي اقترحتها يونيدو باسم حكومـة غواتيمـاال أخـذت فـي الحسـبان-56
.المناقشات التي أجرتها األمانة مع ممثلين عن حكومة غواتيماال ويونيدو ويونيب

في وقـت اعتمـاد( بالمائة77بية لمزارع شمام زادت منومع مالحظة أن تنفيذ مشروع الملكية األجن-57
 بالمائة، فان األمانة حاولت الحصول على تفسير لمستوى المسـاعدة المقدمـة لهـذا100الى)المشروع
 ا المزارع فإن ما قدم لهـهوأشارت يونيدو الى أنه بسبب التمويل المحدود الذي يمكن توفيره لهذ.المزارع

 المزارع في االعتبار خالل التجهيـز للمرحلـةهوسيؤخذ تغيير ملكية هذ. وتدريبكان فقط مساعدة فنية
 .الثانية من المشروع

 توصـية األمـانة

على ضوء الشروط المتفق عليها لتنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل والجـدول المـنقح المقتـرح مـن-58
بيانات استهالك بروميد الميثيل التـيحكومة غواتيماال في خطة  العمل المقدمة الجتماع األطراف وآخر

 :عنها غواتيماال، قد تنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا كانت ترغب في أبلغت

مـن:26/15اعتماد التعديالت التالية لجدول إزالة بروميد الميثيل لغواتيماال كما اقترح في المقـرر  )أ (
من قـدرات اسـتنفاد األوزون طن400.7؛ إلى2002 طن من قدرات استنفاد األوزون عام709.4

 طن من قـدرات320.56؛ الى2007 طن من قدرات استنفاد األوزون عام361الى <2006 عام
 ؛ وازالة جميع االستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيـل بحلـول2008 استنفاد األوزون عام

  ؛2015كانون ثاني/أول يناير

في حدود مستوى التمويل المتاح في إطـار مشـروعواتيماالاعتماد األنشطة المقترحة من حكومة غ )ب (
إزالة بروميد الميثيل في زراعات الشمام والطماطم والزهور ونباتات الزينة والفراولة في غواتيمـاال

الجاري تنفيذه حالياً ؛ و

 مرحلي حول تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيـل مـن زراعـاتا  تطلب إلى يونيدو أن تقدم تقرير )ج (
الشمام والطماطم والزهور ونباتات الزينة والفراولة في غواتيماال الى اجتماع اللجنة التنفيذية الرابـع

 .والخمسين

لبروميـد الميثيـل المتبقيـةتقرير مرحلي حول تنفيذ مشروعات إزالة جميع استخدامات التربة: لبنـان
 .يل لتبخير التربة في انتاج الفراولةالمستعملة في انتاج زهور الزينة والتبغ وازالة بروميد الميث
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 حول تنفيـذ مشـروعات2006 ويونيدو بالنيابة عن حكومة لبنان التقرير المرحلي لعامقدمت يوئنديبي-59
وازالـة)يوئنديبي(إزالة جميع استخدامات التربة لبروميد الميثيل المستعمل في انتاج زهور الزينة والتبغ

 .للجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين)يونيدو (الفراولة انتاجبروميد الميثيل لتبخير التربة في

        خلفيـة

 دوالر4,421,945 من حيث المبـدأ علـى مبلـغوالثالثينوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع-60
ها مـنالتي سيتم تنفيذ دوالر أمريكي للمشروعات1,821,945 دوالر أمريكي و2,600,000(أمريكي

كإجمالي المبالغ المتاحة لحكومة لبنان لتحقيق االزالة الكاملـة لبروميـد)يوئنديبي ويونيدو بالتواليخالل
 طـن مـن236.5(الميثيل المستخدم كمبخر للتربة في انتاج الخضروات وزهور الزينة والتبغ والفراولة

)قدرات استنفاد األوزون

 دوالر أمريكـي2,510,000ة التنفيذية قد خصصت حتـى اآلنووفقا للشروط المتفق عليها، فإن اللجن-61
 طـن مـن186.0يوئنديبي الزالـة دوالر أمريكي ل275,250باالضافة الى تكاليف دعم الوكالة قدرها

 1,264,450قدرات استنفاد األوزون المستخدمة في انتاج الخضروات وزهور الزينـة والتبـغ، ومبلـغ
 50.0يونيدو الزالـة دوالر أمريكي ل137,291ليف دعم الوكالة قدرهادوالر أمريكي باالضافة الى تكا

.طن من قدرات استنفاد األوزون في انتاج الفراولة

يذوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث واألربعين على تغيير التكنولوجيا في مشروع يونيـدو الـ-62
في انتاج الفراولة وعدلت االتفاق بين حكومة لبنانيغطي إزالة بروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة

.واللجنة التنفيذية

 2006التقرير المرحلي لعـام

 العاملين في قطاعي التبغفالحين وجمعيات الالفالحين مع2006عقدت اجتماعات ومناقشات خالل عام-63
ية الجديدة البديلة التـي تـمووفر خبراء فنيون دوليون تدريبا على استخدام المواد الكيميائ.وزهور الزينة

وخصائص نظام الحقن الواجـب)ينربيك مضاف الى الكلوروD-3 ،1(اعتمادها في قطاع زهور الزينة
استخدامه؛ وتقييم النتاج شتالت التبغ باستخدام نظام األطباق المعلقة في منـاطق انتـاج التبـغ الـثالث

ين في مختبر تحليل الدودة السلكية في المعهـد اللبنـانيالرئيسية في لبنان؛ ودورة تدريبية للمتابعة للعامل
كما تم البدء في عملية العطاءات لشراء المواد الكيميائية البديلة الجديدة، باالضافة الى.لالبحاث الزراعية

وتم صياغة مرسـوم يـنظم واردات بروميـد.صياغة صالحيات شراء نظم الحقن لقطاع زهور الزينة
وأعربت عدد من الوزرات الرئيسية عن رأيهـا.قدم إلى مجلس الوزراء للموافقة عليهالميثيل في لبنان و

 طن من قـدرات اسـتنفاد162.7 ازالةتوحتى اليوم تم.بعدم االعتراض على المرسوم الذي تم تمريره
.في قطاعي الخضروات والتبغمن بروميد الميثيلاألوزون

 طن من قدرات اسـتنفاد األوزون23 ، لم يتم تحقيق إزالة2006تموز/نظرا للحالة في لبنان في يوليو-64
كمـا أن. ذلك ألنه لم يكن ممكنا تقديم بدائل للمزارعين أو تـوفير دورات تدريبيـة2006المقترحة لعام

وقدرت الخسائر الماليـة التـي منـى بهـا.المرسوم المنظم الستيراد بروميد الميثيل لم يتم التوقيع عليه
. دوالر أمريكي57,300ع التبغ نتيجة لهذه األحداث بمبلغالمشروع في قطا

 2006أيلول/آب الى بداية سبتمبر/ولكن تم البدء من جديد في أنشطة مشروع اإلزالة من نهاية أغسطس-65
ومنذ ذلك التاريخ، وبالرغم ممن حاالت توقف متناثرة وقعت بسبب حالة األمن المتـوترة فـي بعـض.

 .وع لم يتوقف عن العملمناطق البالد، فإن المشر
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 طلـب تغيير في الشـروط المتـفق عليـها

نظراً ألثر االحداث األخيرة على تنفيذ مشروعات إزالة بروميد الميثيل في لبنان، تشاورت وزارة البيئـة-66
مع مدير المشروع وأهم األطراف المعنية واتفقوا على أنه من أجل ضمان اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل

 فال بـد مـن) طن من قدرات استنفاد األوزون186.1أي(الستخدامات الخاضعة للرقابة في البالدفي ا
.2008كانون أول/ حتى نهاية شهر ديسمبر شهرا أخرى24تمديد فترة تمديد المشروع لمدة

 :تم اقتراح األنشطة التالية لكي تنفذ حتى يستكمل المشروع-67

لكميات المتبقية من المواد الكيميائية البديلة؛ استكمال عمليـةشراء وتوزيع ا:في قطاع زهور الزينة )أ (
 العطاءات لشراء الحاقنات وتوزيعها على المزارعين؛ تنفيذ برامج التدريب؛

 ائمـةعاألطبـاق الاالستمرار في توزيع معدات وأدوات الزراعة الدخال نظـام:في قطـاع التـبغ )ب (
وتنفيذ برامج تدريب ذات الصلة؛ و

هذادوات الزراعة على المزارعين المهتمين الستخدامها في المواسم التالية لضمان استدامة  توزيع أ )ج (
 .األسلوب الجديد في انتاج شتالت التبغ دون بروميد اليثيل

 دوالر57,300طلبت حكومة لبنان، بشكل استثنائي، أن تدرس اللجنة التنفيذية إمكانيـة اعتمـاد مبلـغ-68
تمـوز/ في البالد في يوليـوحالة الحرجةر التي حدثت بالمشروع نتيجة للأمريكي اضافي لتغطية الخسائ

2006. 

 تعليـقـات األمـانة

قدمت حكومة لبنان تقارير شاملة حول تنفيذ المرحلة الخامسة من مشـروعي ازالـة بروميـد الميثيـل-69
ي األنشـطة في لبنان الى شـلل فـ2006ولقد أدت الحالة الخطيرة في منتصف.الجاري تنفيذهما حاليا

 أنشـطةذاالقتصادية في البالد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي، مما أدى الى تأخير في تنفيـ
.ازالة بروميد الميثيل

 دوالر أمريكـي لتغطيـة الخسـارة57,300 يوئنديبي طلب حكومة لبنان للموافقة علىناقشت األمانة و-70
 علـى مشـروعات2006مرحلة تقدير األثر الشامل ألزمة عامالمالية التي تحملها من الممكن في هذه ال

يوئنـديبي أنوأبلغ.ازالة بروميد الميثيل، اقترحت األمانة أنه يمكن تقديم هذا الطلب الجتماع قادم للجنة
وزارة البيئة يمكن أن تقبل التأجيل وطلب أن تتم اعادة دراسة األمر في االجتماع الرابع والخمسين للجنـة

 .2007ذية، عندما تتاح البيانات التمهيدية الستهالك عامالتنفي

 توصيـة األمانة

 : فيالتنفيذيةقد ترغب اللجنة-71

 حول تنفيذ مشروعات ازالـة اسـتخدامات التربـة مـن2006أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي لعام )أ (
 وازالة بروميـد الميثيـل،يوئنديبيبروميد الميثيل المستعمل في انتاج زهور الزينة والتبغ التي ينفذها

 في تبخير التربة النتاج الفراولة والذي تنفذه يونيدو؛
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ق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية والتي تمت الموافقة عليها من قبـلاان توافق على تنقيحات االتف )ب (
 جـدولاللجنة في اجتماعها الرابع والثالثين وعدلت بعد ذلك في االجتماع الثالث واألربعين، بتمديـد

 : كما يرد في الجدول أدناه2008االزالة حتى عام

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(حصولملليثيلماقصى مستوى الستهالك بروميد ال
 العـام

 مستوى االستهالك اجمالي االزالة الفراولة زهور زينة/تبغ/خضروات

2001236.5

200225.86.031.8204.7

200336.010.146.1158.6

200454.014.268.290.4

200536.011.147.143.3

20060.00.00.043.0

200717.05.022.021.3

200817.34.021.30.0

20090000.0
 

يوئنديبي ويونيدو أن يستمرا في مساعدة حكومـة لبنـان علـى تنفيـذ المشـروعات أن تطلب من )ج (
االستثمارية لالزالة؛

أن تطلب من يوئنديبي ويونيدو أن يقدما تقريرا حول تنفيذ المشروعين مع تقييم للخسارة المالية التي  )د (
التنفيية تنظر فيها اللجنةي لك2006يمكن أن تكون قد حدثت خالل األحداث االستثنائية في لبنان عام

 .في اجتماعها الرابع والخمسين

دة السياسات لدعم إزالة بروميد الميثيل مع التركيز الخاص علـىمساع:منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
 .غواتيماال وهندوراس

تقريرا مرحليا حول تنفيـذ مشـروع)بالنيابة عن حكومة اسبانيا(بناء على طلب من األمانة، قدم يونيب-72
ي تنظـرس لكـارومساعدة السياسات لدعم إزالة بروميد الميثيل مع التركيز الخاص على غواتيماال وهند

 .والخمسينفيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني

  خلفيــة

 دوالر أمريكي باالضافة إلـى80,000وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين على مبلغ-73
 دوالر أمريكي لحكومة اسبانيا لتنفيذ برنامج مساعدة السياسات فـي10,400تكاليف دعم الوكالة مقدارها

).UNEP/OzL.Pro/ExCOM/47/13( من الوثيقة55 الى48الفقرات(لدان أمريكا الوسطىب

ويهدف االقتراح الى توفير المساندة بشأن مسائل السياسات؛ ومساعدة غواتيماال وهندوراس على معالجة-74
ف أيضـاكما يهـد.الصعوبات التي يواجهها بعض المزارعين في تنفيذ البدائل المختارة لبروميد الميثيل
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لزيادة التعاون بين المؤسسات العاملة في القضايا المتعلقة بالبروتوكول في كل بلد بالمساعدة علـى تنفيـذ
استراتيجيات دعم المشروعات االستثمارية التي يغطيها الصندوق وفي الحفـاظ علـى اسـتهالك صـفر

 .لبروميد اليثيل في البلدان التي ليس لها خط أساس لبروميد الميثيل

 لتقـريـر المـرحـليا

تينيـة والكـاريبيطلبت حكومة اسبانيا أن تقوم فرق يونيب لخطة المساعدة على االمتثال في أمريكا الال-75
 :وتم تنفيذ األنشطة التالية.بتنفيذ برنامج مساعدة السياسات بالنيابة عنها

طى فـي غواتيمـاالعقد منتدى اقليمي حول ازالة بروميد الميثيل في قطاع الشمام في أمريكا الوسـ )أ (
واستضاف االجتماع وزارتا البيئة والزراعة في غواتيماال بمشاركة، مـن جملـة).2006ايار/مايو(

 س والمكسـيكوراأمور، ممثلين عن الحكومات ومنتجي الشمام في كوسـتاريكا وغواتيمـاال وهنـد
ية بإزالـة بروميـدومن خالل هذا النشاط تم تعزيز التعاون بين أهم األطراف المعن.وأطراف أخرى

 الميثيل؛

بين األطراف المعنية للعودة الىاعد يونيب، بالتنسيق مع يونيدو، الحكومة في التوصل الى توافقـس )ب (
خطـة عمـل الزالـة في التشريعات ذات الصلة وصياغة والعادة النظر2008االمتثال بحلول عام

تجارب ميدانية لتحديد تكنولوجيات بديلةكما بدأ يونيب أيضا في.بروميد الميثيل كما طلبت األطراف
أخرى لبروميد الميثيل المستخدم في محصول الشمام؛ و

لالزالـة)مرحلة ثانيـة(من يونيب المشاركة في إعداد مشروع استثماري  طلبت حكومة هندوراس )ج (
ها الخمسـينووافقت اللجنة التنفيذية على هذا المشروع في اجتماع.الكاملة لبروميد الميثيل في البالد

وهو حاليا قيد التنفيذ من قبل يونيدو؛

مـنخفضال لبلدان أخرى في أمريكا الوسطى ذات االستهالك صـفر أوالتقنية وفر يونيب المساعدة )د (
من بروميد الميثيل حول مسائل تتعلق بالرقابة على واردات بروميد الميثيل ونظـم التعقـب وإبـالغ

 .البيانات

 تعليـقـات األمـانة

 من بروتوكول مونتريـال أو7 آلخر بيانات أبلغتها حكومات منطقة أمريكا الوسطى بموجب المادةوفقا-76
من خالل التقرير المرحلي حول تنفيذ البرنامج القطري، باستثناء هندوراس، يبدو أن كل البلدان في حالـة

 :امتثال بالتزاماتها بموجب البروتوكول كما يوضح الجدول التالي

200120022003200420052006 األساسخط اسم البلد
*342.5390.0280.0337.3288.2258.0251.3 كوستاريكا
--14.8--20.9- السلفادور
400.7786.6709.4527.7484.2522.8234.1 غواتيماال
*259.4510.9412.5366.5340.8315.6291.0 هندوراس
----8.2-0.4 نيكاراغوا

**------ باناما
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 .تم إبالغ األمانة في إطار التقرير المرحلي حول تنفيذ البرنامج القطري*

 لم يتم اإلبالغ عنه بعد**

فيما يتعلق بهندوراس، قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخمسين، من جملة أمـور، أن توافـق مـن-77
يثيل لهندوراس باالضافة الى الشـروط المتفـق عليهـاحيث المبدأ على الخطة الوطنية إلزالة بروميد الم

ومن خالل هذا المشروع وافقت حكومة هندوراس علـى).50/30المقرر(لتحقيق إزالة بروميد الميثيل
فـي عـام( طن من قـدرات اسـتنفاد األوزون295.8 لبروميد الميثيل2006اال يتجاوز استهالكها لعام

 التقرير المرحلي حول تنفيـذ برنامجهـا القطـري اسـتهالكها أبلغت حكومة هندوراس في اطار2006
 ). طن من قدرات استنفاد األوزون291.0راقدملبروميد الميثيل ب

 توصيـات األمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي حول برنامج مساعدة السياسات لدعم إزالـة-78
 على غواتيماال وهندوراس والذي قدمه يونيب بالنيابـة عـن حكومـةبروميد الميثيل مع التركيز الخاص

 .اسبانيا

 قطـاعـات أخـرى.ثالثا

التحقق من واردات وصادرات الكلوروفلوروكربون:خطة قطاعية إلزالة انتاج الكلوروفلوروكربون :الصين
 .2006لعام

 خلفيـة

 قـدم المقدم لالجتماع الحادي والخمسين،2006كجـزء من التحقق من انتاج الكلوروفلوروكربون لعام-79
إال أن البنـك.50/38البنك الدولي تقريرا حول صادرات الكلوروفلوروكربون في الصين امتثاال للمقرر

 ألن بيانـات الـواردات2006الدولي اعترف بأن هذا ليس تحققا كامال للـواردات والصـادرات لعـام
الحصائيات الرسمية لإلدارة العامة للجمـارك فـي الصـينوالصادرات ينبغي التحقق منها مع بيانات ا

)GAC(وبالتالي قدم البنـك.2007ايار/نيسان ومايو/، والتي لم تكن متاحة حتى فترة متأخرة من أبريل
 2006فـي عـام االجتماع تحقيقا كامال عن واردات وصـادرات الكلوروفلوروكربـونالى هذاالدولي

 :ن التحقق هو التأكد مما يليوالهدف م.51/17بموجب المقرر

 أقل من الهدف المتفق عليه في2006أن يكون االستهالك الوطني الجمالي الكلوروفلوروكربون لعام )أ (
االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف لخطـة اإلزالـة السـريعة لمـواد"

 ؛"ي الصينالكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون والهالونات ف

 في قطاع الرغـاوي البوليوريثـان عـام11-أن يكون االستهالك الوطني لمادة الكلوروفلوروكربون )ب (
االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف" أقل من الهدف المتفق عليه في2006

هالونات في الصين؛ ولخطة االزالة السريعة لمواد الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون وال

 أقل من الهدف المتفق عليـه2006 أن يكون إجمالي صافي الصادرات من الكلوروفلوروكربون لعام )ج (
االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لخطـة اإلزالـة السـريعة لمـواد"في

 ."الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون والهالونات في الصين
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واتخذ المراجـع.اجرى استشاري محلي عملية التحقق كجزء من فريق التحقق من الكلوروفلوروكربون-80
 :الخطوات التالية في القيام بعملية التحقق

 2006تم جمع واستعراض سجالت نراخيص التصدير الصادرة لمـواد الكلوروفلوروكربـون لعـام )أ (
اردات من المواد المستنفدة لـألوزون، وهـوالمأخوذة من قاعدة بيانات مكتب إدارة الصادرات والو

  ووزارة التجارة واالدارة العامة للجمارك؛SEPAجهاز حكومي بمشاركة

تم استعراض معلومات الصادرات التي تم تجميعها من منتجي الكلوروفلوروكربون حـول الكميـات )ب (
مركـي لكـل عمليـة وتاريخ التصدير المسجل من وثائق االقرار الجالصدر اليهاالمصدرة والدولة
؛2006تصدير خالل عام

 تم تلخيص مستويات التصدير لكل منتج تم تسجيله في االقرار الجمركي المقابل له مع التأكـد مـن )ج (
سجل المحاسبات المالية للمنتج؛ و

تم التأكد من جميع معلومات التصدير التي تم جمعها من كل وثائق االقرار الجمركي بالمضاهاه مـع )د (
.لواردة من شبكة وزارة التجارة واالدارة العامة للجماركالمعلومات ا

قدمت الخالصات التي توصل لها المراجع مع بيانات من مكتب إدارة الواردات والصادرات والجمـارك-81
 :كما يلي

 2006 من الكلوروفلوروكربون لعامالوطنيةالواردات
)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(

 

االستيراد الوطني CFC-11CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 CFC-13 مصدر البيانات
CFCمن الـ

مكتب إدارة
الواردات

 والصادرات

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0

 
0 

 0 0 0 0 0 00 إدارة الجمارك

2006االستهالك الوطني من جميع مواد الكلوروفلوروكربون لعام
 )د األوزوناأطنان من قدرات استنف(

تاج الوطني لجميعاالن مصدر البيانات
  *كربوناتالكلوروفلور

االستيراد الوطني لجميع
 الكلوروفلوركربونات

التصدير الوطني لجميع
 الكلوروفلوركربونات

االستهالك الوطني
لجميع

 الكلوروفلوركربونات

مكتب إدارة الواردات
13,079.5670710.87412,368.693 والصادرات

13,079.5670631.21712,448.350 االقرار الجمركي

 ".2006تقرير التحقق لبرنامج إزالة انتاج الكلوروفلوركربون في الصين عام"مأخوذ عن*
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 2006 لعام11-االستهالك الوطني من الكلوروفلوركربون
 "اطنان من قدرات استنفاد األوزون"

 مصدر البيانات
االنتاج الوطني

 11-لكلوروفلوركربونل
*

االستيراد الوطني
11-كلوروفلوركربونلل

التصدير الوطني
11-لكلوروفلوركربونل

االستهالك الوطني
11-كلوروفلوركربونل

مكتب إدارة الواردات
6,959.421074.0306,885.391 والصادرات

6,959.421074.0306,885.391 االقرار الجمركي

 ".2006ون في الصين عامتقرير التحقق لبرنامج إزالة انتاج الكلوروفلوركرب"مأخوذ عن* 

 
 2006صافي الصادرات الوطنية من الكلوروفلوركربون لعام

 "اطنان من قدرات استنفاد األوزون"
 

 مصدر البيانات
الصادرات الوطنية

من
 الكلوروفلوركربون

صادرات
كلوروفلوركربون
الستخدامات أجهزة

المزودةاالستنشاق
 لجرعات المقننةل بمقياس

* 

صادرات
لوركربونكلوروف

الستخدامات المواد
  * *األساسية

الواردات الوطنية
من

 الكلوروفلوركربون

صافي الصادرات
الوطنية من

 الكلوروفلوركربون

مكتب إدارة
الواردات

 والصادرات
71087440074.030256.844

631.21732474.030233.187 اإلقرار الجمركي
لجرعات المقننةالمزودة بمقياس ل أجهزة االستنشاقثني الصادرات للبلدان من غير المادة الخامسة الستخداماتمقرر اللجنة التنفيذية تستبموجب*

 .من صافي الصادرات الوطنية للكلوروفلوروكربون

 .لوروكربونبموجب مقرر اللجنة التنفيذية تستثني الصادرات للبلدان من غير المادة الخامسة من صافي الصادرات الوطنية للكلوروف* *

 

 :ما يليالىخلـص المـراجع-82

 طـن مـن12,448.35 مقـداره2006كان االستهالك الوطني من الكلوروفلوروكربون في الصين لعام )أ (
 طن من قدرات استنفاد األوزون أقل من الحد األقصى من إجمـالي1,051.65قدرات استنفاد األوزون أي

 من قدرات استنفاد األوزون كما حـددن ط13,500هواالستهالك المسموح به من الكلوروفلوروكربون و
االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية الصندوق متعدد األطراف لخطة االزالة السريعة للكلوروفلوروكربـون"

 ؛ و"ورابع كلوريد الكربون والهالونات في الصين

 فـي الصـين2006 في قطاع رغـاوي البـولي يـوريتين عـام11-كان استهالك الكلوروفلوروكربون )ب (
 طن من قدرات اسـتنفاد األوزون أقـل مـن الحـد األقصـى المسـموح بـه السـتهالك6,885.391

 طن من قدرات استنفاد األوزون في قطاع رغاوي البولي يـوريتين7,000 وهو11-الكلوروفلوروكربون
لـة السـريعةاالتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية للصـندوق متعـدد األطـراف لخطـة اإلزا"كما حدده

و"لكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون والهالونات في الصين
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 طن من قدرات استنفاد233.187 من الكلوروفلوروكربون2006 في عام كان صافي الصادرات الوطنية )ج (
 طن من قدرات استنفاد األوزون أقل من اقصى حد مسموح به لصافي صـادرات166.813األوزون أي

االتفاق بـين الصـين واللجنـة" طن من قدرات استنفاد األوزون كما حدده400كربون وهوالكلوروفلورو
التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لخطة اإلزالة السريعة لكلوروفلوروكربون ورابـع كلوريـد الكربـون

 ".والهالونات في الصين

 :ويوصي المراجع بالتالي-83

وخـالل عمليـات التحقـق.ربون الى تحسينالكلوروفلوروك وثائق عمليات تصديرحفظيحتاج )أ (
 أشار مكتب إدارة الواردات والصادرات للمحقـق أن2006لصادرات الكلوروفلوروكربون لعام

 طـن مـن قـدرات اسـتنفاد32المستورد كان قد قدم تصريحا من االتحاد األوروبي لتصدير
 Changshu(والمصدر للمملكة المتحدة، ولكن المكتب113-األوزون من الكلوروفلوروكربون

3F(لم يتمكنا من تقديم الوثائق المكتوبة التي توثق المعاملة. 

 هـو2008 لعـامالكلوروفلوروكربـونالحد األقصى المسموح به لصافي صادرات  نظرا ألن )ب (
مـنالتحقـق" طن فقط من قدرات استنفاد األوزون، كرر المحقق التوصية الـواردة فـي100

حصـصبأن اصـدار"2005وطنية من الكلوروفلوروكربون لعامواردات وصادرات الصين ال
 ينبغي أن يتوقف في أقرب وقت ممكن لتالفي مخـاطر2007تصدير الكلوروفلوروكربون لعام

 .2008تخطي الحد في عام

 تعليقـات األمـانة

ا الحـاديلجنـة التنفيذيـة فـي اجتماعهـالتقدر األمانة الجهد الذي بذله البنك الدولي لالمتثال لمقـرر-84
 .2006 للعامCFCوالخمسين، ومن أجل اجراء تحقيق كامل من واردات وصادرات الـ

 توصية األمـانة

ير بتقرير التحقق مـن واردات وصـادرات الــداللجنة التنفيذية علما مع التقيطتوصي األمانة أن تح-85
CFCالمقدم من البنك الدولي2006 في الصين في عام ،. 

 المستخدم في تصنيع أيروسوالت مواد التجميل عن طريق التحول الىCFC-12ة الـإزال :كـوت ديفـوار
 .يدجانب بايافعة لأليروسول باستخدام الهايدرو كاربون في كوباسدالمادة ال

 المستخدم فيCFC-12يونيدو تقريرا مرحليا عن تنفيذ مشروع ازالة الـبناء على طلب األمانة قدمت-86
لتجميل عن طريق التحويـل الـى المـادة الدافعـة لأليروسـول باسـتخدامصناعة أيروسوالت مواد ا
. بأبيجان، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسينيالهايدروكاربون في كوباس

 خلفيـة

زائد تكـاليف دوالر أمريكي110,428ة في اجتماعها السادس واألربعين على مبلغيوافقت اللجنة التنفيذ-87
وقـد.يليونيدو لتنفيذ مشروع إزالة األيروسـول فـي كوباسـ دوال امريكي9,939عم وكالة بمقدارد

اعتمدت اللجنة التنفيذية المشروع على أن أساس أال تطلب مبالغ أضافية من الصندوق لغرض ازالة الــ
CFCدة اسـتخدامعـااليونيدو بذل كل المحاوالت الممكنةكما طلبت اللجنة من.سولو في قطاع األير
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  فـي جمهوريـة مقـدونيا اليوغسـالفية السـابقةالغـؤهملمعدات المشتراه لمشـروع أيروسـول تـا
)MDN/ARS/32/INV/17(بشكل فعال اقتصاديا يجعل من غير الضروري شـراء معـدات جديـدة 

فيةوفي حالة تعذر استخدام بعض أو كل المعدات المنقولة مـن جمهوريـة مقـدونيا اليوغسـال.اضافية
يونيدو مواصلة محاولـة نقـل المعـداتفي كوت ديفوار، فعلى لأليروسوليبقة في مشروع كوباسالسا

 .الستخدامها في مكان آخر وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية

 تقـرير مرحـلي

لزيارة)KP Aerofill(يونيدو بعثة تفتيش مشتركة مع موردو المعدات نظمت2005في شهر سبتمبر-88
وقد لوحظ أنه فيما عدا خزانين سـعة كـل. األيروسول في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقةمصنع
في الوقت نفسـه أبلغـت.ي طن، فإن كل بنود المعدات األخرى مناسبة لنقلها إلى مصنع كوباس2منهما

.مقدونيا اليوغسالفية السابقةبإمكانية نقل المعدات إليه من مشروع جمهوريةكوباسييونيدو مصنع

 يـدعو2006في ينايركوباسيبناء على إقتراح مورد معدات األيروسول، تم إرسال خطاب الى مصنع-89
لمدة خمسة أيام، للتدريب على تركيب المعـدات وتشـغيلهاأثنين من مهندسيه إلى حضور دورة تدريبية

عن طريـق(وبرغم محاوالت يونيدو.لمتحدةلمملكة اوصيانتها في مصنع يصنع معدات األيروسول في ا
ليونيدو من لقـاء، فلم يتمكن الممثل القطري)وزونيونيدو في أبيدجان والموظف المسئول عن األمكتب

لـيس لـديهاكوباسـي حيث أوضح له المدير الفني أن2006 أكتوبر18إال فيكوباسيالمدير الفني ل
تفضـلكوباسـيوأضـاف أيضـا أن.إلى المملكة المتحدةموظفون فنيون متعلمون ما يكفي الرسالهم

الحصول على معدات أيروسول جديدة، بدال من المعدات التي كان قد تم توفيرهـا لجمهوريـة مقـدونيا
.اليوغسالفية السابقة

بأن المعدات التي كان قد تم تقـديمها الـى جمهوريـة مقـدونياكوباسييونيدو اقناعبعد ذلك، استطاع-90
 30ومع ذلك فإنه فـي.يية السابقة، معدات جديدة يمكن بسهولة ضبطها لكي تعمل في كوباساليوغسالف

يونيدو بأن القنصلية البريطانية في أبيدجان تم اغالقهـا وبالتـالي أصـبح مـن، تم ابالغ2006نوفمبر
 يبعـثوعندئذ اقتـرح أن.لدخول المملكة المتحدةكوباسيالصعوبة بمكان الحصول على تأشيرات لفني

ومع ذلك لـم تقبـل.يلها وصيانتهاتركيب المعدات وتشغ بشأن مفصالاتيبككوباسيصانع المعدات إلى
يونيدو هذا االقتراح ألن الموظفين ذوي الخبرة هم وحدهم الذين يمكنهم أن يضمنوا التركيب اآلمن لخـط

.انتاج أيروسول باستخدام الهايدروكاربون

 المستخدم في صناعة األيروسوالت في كوت ديفوار فـي عـامCFCـالحظت األمانة أن استهالك ال-91
 وأن الشركة تبحث عن إمكانية نقل مرفق االنتاج الى بلد آخر وعلى%60 انخفض بمقدار حوالي2006

والحكومـة بشـأنيونيدو أن يطلب أوال رسالة رسمية مـن الشـركةهذا االساس اقترحت األمانة على
واقترحت األمانة أيضا على يونيدو أن يستكشف أيضا إمكانيـة اسـتخدام.زالةالتزامها بتنفيذ مشروع اال

 شركة هندسية ذات خبرة لتركيب معدات األيروسول المشتراه للمشروع الملغي فـي جمهوريـةخدمات
.يمقدونيا اليوغسالفية السابقة في مصنع كوباس

أشار فيها إلى أن تنفيـذرسالة 2007 أبريل6فيكوباسيكتب وزير البيئة في كوت ديفوار إلى مدير-92
 يمكـن1998 ينـاير28 وأنه وفقا لمرسـوم2007 مايو31المشروع ينبغي استكماله في موعد غايته

الكوباسـيوردا على هذه الرسالة وافق مـدير.إغالق الشركة إذا لم تلتزم بشروط بروتوكول مونتريال
. مشروع االزالةذعلى بدء تنفي
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يروسول في المملكة المتحدة تقديم قائمـةتقترح يونيدو أن تطلب من صانع معدات األعلى هذا األساس،-93
لتحديث الطفيـف لمعـدات األيروسـول المشـتراه لجمهوريـة مقـدونيااأسعار جديدة لفحص واختبار

يونيدو بترتيب نقل المعـداتموسوف تقو.اليوغسالفية السابقة في مقر مصنعه وشحنها إلى كوت ديفوار
هورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة الى المملكة المتحدة، والتعاقد مع شـركة هندسـية ذات خبـرةمن جم

قادرة على المساعدة في تركيب وتشغيل معدات األيروسول وفقا للمواصفات التي يقدمها صـانع معـدات
 .األيروسول

 تعليـقـات األمـانة

العادة استخدام معدات األيروسـوليونيدولذي بذلته بالجهد غير العادي اأحاطت األمانة علما مع التقدير-94
، ، والتعجيـل بتنفيـذالمشتراه لمصنع جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة في مصنع في كوت ديفوار

 .المشروع رغم العقبات الكبيرة

 توصيـة األمـانة

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن-95

 به يونيدو العادة استخدام معدات األيروسول المشـتراهتحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي قامت )أ (
 لمصنع أيروسول في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، في مصنع في كوت ديفوار؛

 المستخدم في صناعةCFC-12 تطلب من حكومة كوت ديفوار التعجيل بتنفيذ مشروع ازالة لـ )ب (
م الهايدروكاربون كمادة دافعة لأليروسولأيروسول مواد التجميل عن طريق التحويل الى استخدا

 من قطاع األيروسول في كوت ديفوار؛CFC، لتكمل بذلك عملية إزالة الـيفي مصنع كوباس

 يطلب الى يونيدو تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين بشأن حالة تنفيذ )ج (
الة إعـادة اسـتخدام معـدات األيروسـولمشروع األيروسول في كوت ديفوار، بما في ذلك ح

 .المشتراه لمصنع تصنيع أيروسول في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

 المستخدم في صناعة أجهزة االستنشاقCFCتقديم التقنية الالزمة لمشروع إزالة استهالك الـ: مصــر
 .المزودة بمقياس للجرعات

  أجهزة المستخدم في صناعةCFCراتيجية وطنية الزالة الـقدمت يونيدو، نيابة عن حكومة مصر، است-96
،)37 الـى1 منفقرات الUNEP/OzL.Pro/EXCom/50/29(االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

وتحويل مصنعي انتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، المملوكين ملكيـة محليـة واللـذين
 ، وذلك لكي تنظر فيـه اللجنـة التنفيذيـة فـيHFC-134ة الـ الى استخدام تقنيCFCيستخدمان الـ

.الخمسيناجتماعها

 المستخدم في صناعة أجهزة االستنشـاق المـزودةCFCوافقت اللجنة على مشروع ازالة استهالك الـ-97
 3ليونيدو، بما في ذلـك دوالر أمريكي5,899,000بمقياس للجرعات في مصر، بتكلفة اجمالية مقدارها

أن تتفـاوض يونيـدو مـع على أساس، دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لنقل التكنولوجياماليين
 قبل االجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية، وأن أية وفورات تتحقق خالل العمليـةحتملينالموردين الم

المقـرر(ة التنفيذيـةيجب إعادتها الى الصندوق المتعدد االطراف في االجتماع الثاني والخمسـين للجنـ
28/50( 
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 التقـرير المقـدم من يـونيدو

راحات وفقا لشـروط مفصـلة اعـدتهالين لنقل التكنولوجيا إلى تقديم اقتتميونيدو سبعة موردين محدعا-98
 لالشتراك في عطاءات دولية ونشـر هـذا الطلـب علـىايونيدو طلبيونيدو، وفضال عن ذلك أصدرت

.جهته الى تلك الشركات التي قد تكون مهمة بتقديم عروض ووموقعها على شبكة اإلنترنت

 فقـط كـل الشـروطلين السبعة، توفر في واحـدةتمتلقت يونيدو عطاءين اثنين، من بين الموردين المح-99
 : دوالر أمريكي مقسمة على النحو التالي3,419,080وكانت اجمالي تكلفة االقتراح هي.المطلوبة

 ) دوالر أمريكي3,157,200(تطوير المنتجات لشركتين )أ (

) دوالر أمريكي132,000( توجيه واشراف على األعمال الهندسية )ب (

) دوالر أمريكي44,980( مصروفات سفر واقامة )ج (

 ). دوالر أمريكي84,900(خطة شاملة للتحقق )د (

 تعليـقـات األمـانة

احا واحدا فقط تـموأن اقتر) مليون دوالر أمريكي3بما قد يصل إلى( تمويل العقدبالنظر الى مستوى -100
يونيدو، سعت األمانة للحصول على ايضاح حول ما إذا كان ينبغي أم القديمه وفقا للشروط التي حددتهات

ينيدو أن لجنة العقود قد وافقت على النظر في العرض المقـدموقد أوضحت.عقد على هذا األساسمنح ال
.والتفاوض على امكانية تخفيض السعر

نيدو تكاليف إعداد الوثائق المطلوبة لتسجيل أجهـزة االستنشـاق المـزودة بمعيـار ناقشت األمانة ويو-101
، وطلبت التوجيه واالشراف على األعمال الهندسية باالضافة الى التمويـلHFAللجرعات والعاملة بالـ

الذي كان قد اعتمد بالفعل لتجهيز وتركيب المعدات، واسهام المصانع التـي قامـت بتصـنيع المعـدات
وقد تم استيضاح كل هذه المسائل، ووافـق مقـدم التكنولوجيـا. الجديدة وعملياتها لدعم المعداتماتبخد

 الواردة فـي الشـروط التـي دوالر أمريكي للقيام بكل األعمال3,146,955على مستوى تمويل بمقدار
 .يونيدووضعتها

 توصيـة األمـانة

كاليف نقل التكنولوجيا لمشروع ازالة اسـتهالك الــقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علما بأن ت -102
CFC3,146,955 المستخدم في تصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في مصـر هـي 

 .دوالر أمريكي

خطة ازالة االستيراد واالستهالك الصافي للهالونات في قطـاع إطفـاء: الجمـاهيرية العـربية الليبية
 .الحرائق

 خلفيـة

ت أمانة الصندوق المتعدد األطراف، في االجتماع السـابع واألربعـين أن خطـة االزالـة فـي الحظ-103
 واقترحت أن22/18 الهالونات تنفيذا للمقررلبنوكمتفقة مع المبادئ التوجيهيةالجماهيرية العربية الليبية

نمتبقية مالمبالغ اليتم معالجة امكانية استمرار العملية كجزء من تصميم المشروع، وأوضحت يونيدو أن
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العادة تصميم البرنامج لضمان استدامته في األجـلال المخصصة العداد المشروع يمكن استخدامهاواألم
ن خطـةمـوالحظت األمانـة أيضـا أن جانبـا اساسـيا.الطويل دون تكلفة اضافية يتحملها المشروع

ة  الى مشاريع مسـتدامة لبنـوكوبعد مناقشة حول الحاج.االستراتيجية يكمن في إيجاد مشروع مضيف
يكمل يونيدو وضـع خطـة لضـمانالهالونات، قررت اللجنة التنفيذية عدم صرف أية مبالغ إال بعد أن

المقـرر(استمرارية المشروع باستخدام األموال المتبقية من عملية اعداد المشروع والتي سبق اعتمادهـا
). المرفق الثاني11/47

يونيدو أنه سوف يتم تقديم خطـة الى االجتماع التاسع واألربعين، أوضحتفي سياق تقريرها المرحلي -104
تدامة بنك الهالونات في الجماهيرية العربية الليبية، الى االجتماع الخمسين للجنة التنفيذية وقد أحاطـتسإل

 وقدمت يونيـدو الـى االجتمـاع الخمسـين وثيقـة).هـ (11/49اللجنة التنفيذية علما بذلك في المقرر
مشروع، لم تتضمن، من وجهة نظر األمانة، الخطة المطلوبة، وبالتالي تم تعـديل خطـة منقحـة الـى

.االجتماع الثاني والخمسين

أنوالحظت. مرفق استرداد وتدوير الهالوناتيستضيف أكدت الخطة المنقحة الحاجة إلى اختيار كيان-105
ن استضافة مرفق استرداد وتدوير الهالونـاتاألطراف المعنية في قطاع اطفاء الحرائق كثيرا ما يعرضو

وقد أوضحت يونيدو أن اختيار الكيان.بغير بحث جاد لقدرة هذه األطراف على تحقق استمرارية العملية
 :المضيف لمرفق الهالونات ينبغي أن يستند الى

ير المعـاد وغااسترداد وتخزين الهالونات المعاد تدويرهمعداتالقدرة على توفير حيز كاف لتركيب )أ (
 .يرهام وذلك من أجل تداتدويره

)مثل الكهرباء والهواء المضغوط والنتروجين السائل(  توفر المنافع الضرورية )ب (

السائلة؛ و وجود موظفين ذوي خبرة في التعامل مع أنابيب الضغط والغازات )ج (

 . االتصال بالمستخدمين النهائيين للهالونات في قطاع إطفاء الحرائق )د (

يـةبيرار هيئة تستضيف فريق استرداد وتدوير وتخزين الهالونات بعد تنظيم حلقـة تدي اختينوي يونيدو-106
 المحتملين كل المعلومات ذات الصلة بشأن الجوانب العامة للعمليـةنشر الوعي حيث يقدم الى المرشحينل

 .بما في ذلك ما تنطوي عليها من تكاليف

 تعلقيـات األمـانة

جراءات التنظيمية التي هي جـزء مـنة خاضعة لمقررات االمتثال بالنسبة لال الجماهيرية العربية الليبي-107
. واجراءات السيطرة على الهالوناتCFCخطط عملها الخاصة ببروميد الميثيل والـ

 إعداد مشروع لبنك الهالونات وما يتبعه من وضع مشروع النشاء بنك للهالونات هي األنشطة الوحيـدة-108
ى أساس التقرير المرحلي ليونيدو والمقدم الى االجتماع الثاني والخمسين فقـد تـمالمعتمدة لذلك البلد وعل

 31 دوالر أمريكي المعتمدة وذلك اعتبـارا مـن25,000 دوالر أمريكي من الـ14,816صرف مبلغ
 10,184 دوالر أمريكي حيث جرى تخصـيص البـاقي وهـو9,935 والباقي هو مبلغ2006ديسمبر

.دوالر أمريكي

وفي االجتماع الحـادي.يونيدو، حاليا، صعوبات في أنشطة التنفيذ في الجماهيرية العربية الليبيةجه توا-109
والخمسين طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الجماهيرية العربية الليبية التعجيل بوضع الترتيبـات الماليـة
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وشـجعت اللجنـة يونيـدو))و (14/51المقرر(حتى يمكن المضي في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي
المقرر( إلى االجتماع الثاني والخمسينCFC من مشروع إزالة الـ2006والحكومة على تقديم شريحة

ومع ذلك لم تستجب الحكومة لهذه الطلبات أو لجهود يونيدو وأمانـة الصـندوق المتعـدد)).ج (15/51
 التعزيـز المؤسسـي وتسـهيل تقـديماألطراف لتذليل الصعوبات والتمكين من نقل األموال إلى مشروع

.CFCتقارير التحقق الالزمة للشريحة التالية من مشروع ازالة الـ

استغلت المبالغ الخاصة باعداد المشـروع في حالة مشروع بنك الهالونات، فإنه ال يونيدو وال الحكومة-110
الونات ولم تبين الخطةالكيان الذي سوف يستضيف بنك الهلكي يدخلوا في تصميم المشروع مسألة اختيار

الواردة في المشروع كيف ستتحقق االستدامة لهذا البنك ألن الجانب األهم وهو استضافة مرفق الهالونات
وبعد اشتراك الحكومة واختيار الكيان المصنف في مرحلة إعداد المشروع، سـوف.لم يجر اختياره بعد

 .تقل احتماالت استمرارية الخطة

 توصيـة األمانة

وحالة تنفيذ المشاريع األخرى، قد ترغب اللجنة التنفيذية في بحث إمكانية الكتابة إلىضوء ما سبقفي -111
 يبلـغ بـهز تقـدماحرجر احكومة الجماهيرية العربية الليبية لكي تبين لها إمكانية الغاء المشروع إذا لم ي
ونات بما في ذلك اختيار كياناالجتماع الثاني والخمسين بشأن وضع خطة الستمرارية مرفق تخزين الهال

.ضيف بنك الهالونات وخطة أعمال يقدمها هذا الكيان المضـيف تؤكـد إمكانيـة اسـتدامة المرفـقستي
 .والمقترح أن تتم المراسالت على أعلى مستوى مناسب


