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  مقدمة

أحالت يوئنديبي ويونيدو والبنك الدولي تقارير مرحلية عن تنفيذ المشاريع التاليـة ذات شـروط التبليـغ                   . 1
 :المعروضة على النظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والخمسين،  االتفاقاتالمحددة الواردة في

  )البنك الدولي( اإلزالة المعجلة لمركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات في الصين : الصين  )أ(

) المجموعتـان األولـى والثانيـة     (خطة اإلزالة الوطنية بالمواد المشـمولة ألـف         : كولومبيا  )ب(
  )يبييوئند(

 )يونيدو(الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون : المكسيك  )ج(

 11–الخطــة القطاعيــة إلزالــة قطــاع إنتــاج الكلوروفلوروكربــون     : المكســيك  )د(
 )يونيدو (12-والكلوروفلوروكربون

لقد استعرضت األمانة التقارير المرحلية على ضوء مقترحات المشروعات األصلية ومعطيـات المـواد               2.
من بروتوكول مونتريال والمقـررات ذات   7لمستنفدة لألوزون التي بلغت عنها الحكومات المعنية بموجب المادة         ا

  . اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف تبناها كل منالصلة التي

  )البنك الدولي( اإلزالة المعجلة لمركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات في الصين : الصين

 تقريرا مرحليا ، الدولي إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية، نيابة عن حكومة الصينيحيل البنك  . 3
وتفاصـيل التقريـر    .  عن تنفيذ اإلزالة المعجلة لمركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات في الصين         2007لعام  

  .المرحلي غير مرفقة، لكنه يمكن توفيرها عند الطلب

  خلفية

 على اإلزالة المعجلة لمركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات في        2004نة التنفيذية في عام     وافقت اللج    -4
 مليون دوالر أمريكي في إطار البرنـامج الثنـائي للواليـات المتحـدة              10الصين بمستوى تمويل إجمالي قدره      

. ين دوالر أمريكـي    مالي 5 على التوالي صرف مبلغين قدر كل منهما         2005 و 2004وتم في عامي    . األميركية
بيد أن المقادير القصوى المسموح بها إلنتاج واسـتيراد      . ويورد الجدول أدناه األرقام المستهدفة الرئيسية للمشروع      

 من الجدول قد نقحت نتيجة للموافقة على المرحلة الثانية من الخطة القطاعيـة            5رابع كلوريد الكربون في السطر      
  . 2005لرابع كلوريد الكربون في عام 
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  1الجدول 

باألطنان المعادلة لطاقة (األرقام المستهدفة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقا التفاق خطة اإلزالة المعجلة 
  )استنفاد األوزون

  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
الحد األقصى المسموح بـه إلنتـاج       -1

  مركبات الكلوروفلوروكربون 
25300  18750  13500  7400  550  550  0  

 الحد األقصى المسموح به لمجمـوع       -2
  استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون 

25300  18750  13500  7400  550  550  0  

 الحد األقصى المسموح به الستهالك      -3
 فـي قطـاع     11-الكلوروفلوروكربون  

  )البولييوريثان(الرغاوي 

10500  9000  7000  400  0      

الحد األقصى المسموح بـه لصـافي       -4
  *صادرات الكلوروفلوروكربون

  0  50  100  200  400  *غ م  *غ م

 الحد األقصى المسموح بـه إلنتـاج        -5
  واستيراد رابع كلوريد الكربون

54857  38686  28662  22724  12768  13415  12217  

 الحد األقصى المسموح بـه لرابـع        -6
مـادة خامـا    كلوريد الكربون بوصـفه     

  للكلوروفلوروكربون 

39306  28446  21276  11396  847  847  0  

 الحد األقصى المسموح بـه إلنتـاج        -7
  1301-الهالون

2000  2000  1000  1000  1000  1000  0  

 الحد األقصى المسموح به الستهالك      -8
  1301 -وتصدير الهالون

1500  1500  1000  1000  1000  1000  0  

 الحد األقصى المسموح به لصـافي       -9
  1301تصدير الهالون 

  0  100  100  200  200  *غ م  *غ م

 ال 5أكدت اللجنة التنفيذية أن الصادرات المتعلقة باالستخدامات المسموح بها من جانب األطراف للبلدان غير المشمولة بالمادة .  غير محدود-غ م* 
  .يخضع للقيود المنصوص عليها في هذا االتفاق

  وصف المشروع

 في الصين،   2007 – 2004 الجارية من الفترة     تقدم هذه اإلحالة استكماال بشأن كل من الخطط القطاعية         5-
  :وهي كما يلي. استنادا إلى نتائج إجراءات التحقق التي تم االطالع بها بصورة مستقلة في إطار كل منها

  2الجدول 

  الوكالة المنفذة  الخطط القطاعية في الصين
  البنك الدولي   الخطة القطاعية إلنتاج الكلوروفلوروكربون -1
  البنك الدولي  قطاعية للهالونات الخطة ال-2
  البنك الدولي  )11-الكلوروفلوروكربون ( الخطة القطاعية للرغاوي -3
  البنك الدولي  عوامل التصنيع الخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون و-4
  البنك الدولي   الخطة القطاعية إلنتاج ثالث كلوريد اإليثان-5
  يونيدو   الخطة القطاعية للتبغ-6
  يونيدو  ) الكلوروفلوروكربون( الخطة القطاعية لصيانة أجهزة التبريد -7
  يوئنديبي  )11-الكلوروفلوروكربون ( الخطة القطاعية للمذيبات -8
  البنك الدولي  )المرحلة الثانية( الخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون وعوامل التصنيع -9
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وفي حين أنه ال  .  في إطار كل من هذه القطاعات      2008 لعام   وتشمل اإلحالة أيضا برنامج العمل المقترح        -6
حاجة إلى تكرار أي من هذه البيانات هنا، كونها أحيلت بصورة مستقلة إلى اللجنة التنفيذية في إطار برامج العمل                   
لكل خطة من الخطط القطاعية، من المفيد أن نعرض بشكل موجز لما تم إجراؤه في مجـال مراقبـة الـواردات                     

  .ادرات من المواد المستنفدة لألوزون في إطار المشروعوالص

يجري العمل منذ فترة على إعداد تشريع جديد هو التشريع الوطني المتعلق بالمواد المستنفدة لـألوزون،                   -7
وسوف . وهو يتضمن فصلين يعالجان مسألة إدارة واردات هذه المواد وصادراتها والجزاءات المتعلقة بهذه المواد             

هذا التشريع، حال صدوره ودخوله حيز النفاذ، إسهاما كبيرا في تعزيز القدرة القانونية على مكافحة التجارة                يساهم  
 حظر استيراد مركبات الكلوروفلوروكربون، باستثناء 2006وفي إطار السياسة القائمة، تم منذ عام      . غير القانونية 

صر حقوق تصدير مركبات الكلوروفلوروكربون على      وتقت. ما يستخدم منها في صنع أجهزة االستنشاق بالجرعات       
  .منتجي هذه المواد الخمسة وحدهم

، أجرت إدارة الدولة لحماية البيئة جولة تفتيش مشتركة للمينـائين الرئيسـيين             2006نيسان  / وفي أبريل   -8
لجمـارك ووزارة   لشنغهاي ونينغبو، وزارت تجار مركبات الكلوروفلوروكربون في المنطقة برفقة اإلدارة العامة ل           

. وتم تعزيز عملية التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية المسؤولة عن إدارة المواد المستنفدة لألوزون             . التجارة
تنظيم جولة دراسية لموظفي اإلدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وإدارة الدولة            2006آب  / في أغسطس   وتم  

األميركية وكندا والمكسيك لالطالع على تجربة اإلدارة في هذه البلـدان فـي             إلى الواليات المتحدة    لحماية البيئة   
  . صادرات المواد المستنفدة لألوزون/ مجال واردات 

وتم إنشاء شبكة بيانات الكترونية مفتوحة بشأن الواردات والصادرات بين إدارة الدولـة لحمايـة البيئـة                    -9
يص للمواد المستنفدة لألوزون، ووزارة التجارة، والسـلطة المعنيـة          والسلطة المعنية بالموافقة على طلبات الترخ     
ومن خالل هذه الشبكة المفتوحة، يمكن مباشـرة رصـد البيانـات            . بإصدار تراخيص المواد المستنفدة لألوزون    

  .وصادراتها) ألغراض أجهزة االستنشاق بالجرعات فحسب(الحقيقية لواردات تلك المواد 

 تنظيم حلقة عمل في مدينة ووسي لموظفي الجمارك المعنيين بمكافحة التجارة 2006 تموز/ تم في يوليو   -10
غير القانونية بالمواد المستنفدة لألوزون، بمشاركة خبراء من يوئنـديبي ويونيـب ووكالـة التحقيقـات البيئيـة،               

جمـارك التيالنديـة    وعرض موظفو وكالة التحقيقات البيئية وموظفو ال      . والجمارك التيالندية وخبراء من الصين    
المهارات العملية للكشف عن التجارة غير القانونية، فيما قدم الخبير الكيميائي المحلـي معلومـات عـن المـواد                   

تشـرين األول   / وتم عقد حلقتي عمل مماثلتين في مدينتي جوهاي بمقاطعة غوانغدونغ فـي أكتـوبر               . الكيمياوية
فضال عن ذلك، تم تزويد بعض مراكز الجمارك        . 2007 نيسان   / وجانغ جياجييه بمقاطعة هونان في أبريل      2006

  . كاشفا لمركبات الكلوروفلوروكربون50الرئيسية بـ 

رتـق ثقـب    «، اقترح مدير اإلدارة العامة للجمارك الصينية إطالق مبـادرة           2006شباط  / وفي فبراير      -11
 عضوا آخر من    24ي هذا االقتراح بقبول     وحظ.  خالل اجتماع مدراء جمارك بلدان آسيا والمحيط الهادي        »السماء

ويهدف هذا اإلجراء إلى التصدي لعمليات تهريب المواد المستنفدة لألوزون وما           . إدارات الجمارك في مناطق آسيا    
وكان قد تم وضع آلية تنسيق تستند إلى مرجع قائم هو مكتب االتصـال اإلقليمـي لجمـع                  . يرتبط بها من نفايات   

 فـي الصـين     2006أيلـول   /وقد تم إطالق هذا اإلجراء في سبتمبر        . مة الجمارك العالمية  المعلومات التابع لمنظ  
، حيث تم خالل ذلك قطع الطريق على سـت حـاالت للتجـارة غيـر                2007حزيران  /  يونيه   30وإنجازه في   

  .القانونية

 مستوردي  وزودت الصين سائر وحدات األوزون الوطنية في المنطقة، من خالل يونيب، بمعلومات عن              -12
ومقابل ذلك، تلقت الصين أيضا معلومات مماثلة مـن         . المواد المستنفدة لألوزون ومصدريها المسجلين في الصين      

  . بلدان أخرى وأعادت النظر في طلبات التصدير استنادا إلى تلك المعلومات
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ل عـام    وخـال  2007سوف يشمل العمل الذي سوف يجري االضطالع به خالل النصف الثاني من عام                -13
  :  األنشطة التالية2008

إمكانية إدارة واردات الهيدروكلوروفلوروكربون وصادراته، ووضع      : دراسة السياسات وإنفاذها    )أ(
  بعض األمزجة الرئيسية للهيدروكلوروفلوروكربون تحت نظام إدارة الترخيص؛

لمناطق الرئيسـية،   تنظيم حلقة عمل إلدارات الترخيص في وزارات التجارة في ا         : بناء القدرات   )ب(
واستعراض نظام الجزاءات المفروضة على الشركات المتورطة في التجارة الالقانونية بـالمواد            
المستنفدة لألوزون، وتنظيم حلقة عمل تدريبية لمؤسسات االستيراد والتصدير بشأن السياسـات            

  وإجراءات التطبيق وسواها من المواضيع ذات الصلة؛ و

  .ز التعاون الدولي أو اإلقليمياالستمرار في تعزي  )ج(  

  تعليقات األمانة 

 المتعلق بنتائج خطة اإلزالة المعجلة معلومات مفيدة، وال سيما فـي            2007يتضمن التقرير المرحلي لعام        -14
ما يتصل بإدارة الواردات والصادرات من المواد المستنفدة لألوزون والجهود المبذولة من أجل مكافحة التجـارة                

وينبغي تشجيع الصين على مواصلة جهودها من أجل رصـد واردات المـواد المسـتنفدة لـألوزون                 . يةالالقانون
وصادراتها عن كثب، فضال عن رصد التجارة واإلنتاج غير القانونيين لتلك المواد، بعد أن أنجزت الصين خطتها                 

في مجهود االمتثـال فـي المنطقـة    إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات قبل انتهاء المهلة، بما يساهم       
 . والعالم

  توصية األمانة

 المتعلق بخطة اإلزالة المعجلـة،      2007توصي األمانة اللجنة التنفيذية بأخذ العلم بالتقرير المرحلي لعام             -15
وتشجع الصين على مواصلة جهودها من أجل رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون وصادراتها عـن كثـب،                 

  . صد التجارة واإلنتاج غير القانونيين لتلك المواد، بما يساهم في مجهود االمتثال في المنطقة والعالمفضال عن ر

  )يوئنديبي) (المجموعتان األولى والثانية(خطة اإلزالة الوطنية بالمواد المشمولة ألف : كولومبيا

فلوروكربون في اجتماعهـا الحـادي      وافقت اللجنة التنفيذية على الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلورو           -16
وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة كولومبيا بإزالة جميع  مركبات الكلوروفلوروكربون والهالونات            . واألربعين

 مليون دوالر أمريكي    4،5ووافقت اللجنة التنفيذية مبدئيا على صرف مبلغ        . 2010 كانون الثاني    1/ بحلول يناير   
جنة أن وافقت على شريحتي التمويل فـي اجتماعيهـا الحـادي واألربعـين والسـابع                وقد سبق لل  . لتنفيذ الخطة 
  .واألربعين

  تقرير مرحلي

 من برنـامج عمـل كولومبيـا        2007 – 2006تم حتى اآلن إحراز عدد من النتائج خالل فترة السنتين              -17
اع صيانة التبريد، وتـوفير      فني في قط   5000المتعلق بالخطة المذكورة، ويشمل ذلك التصديق على مهارات نحو          

 مركزا للتعليم المهني، وتوزيع معدات لالستعادة وإعادة التدوير علـى زهـاء             40المعدات واللوازم التدريبية لـ     
إلى جانب ذلك، تم تنفيذ عدة      .  ورشة صيانة، وشراء وتوزيع آالت لنفخ الرغاوي لقطاع الصناعات التجارية          230
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زيد من القوانين التي تنظم المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على هذه            أنشطة إعالمية وتوعوية وإعداد م    
  . المواد

وقد تم إعادة تصميم عنصر مشروع مصارف الهالونات لمعالجة مسألة التخلص من مخزونات الهالونات                 -18
سـتعملون النهـائيون   وخلص الم. الموجودة عن طريق تشجيع التجارة مع مصارف الهالونات المنشأة في المنطقة  

للهالونات وموردو هذه المواد إلى أنه ال حاجة بعد اآلن إلى وجود مصرف هالونات محلي في ظل التوقف عـن                    
أضف إلى ذلك أن ثمة مواد بديلة تستخدم في البلد على نطاق واسع             . استخدام هذه المواد في نظم مكافحة النيران      

  . عوضا عن الهالونات

  ع التي تم الموافقة عليهاتوزيع ميزانية المشرو

  ):بالدوالرات األمريكية(يبين الجدول أدناه توزيع ميزانية المشروع التي تم الموافقة عليها    -19

المبـلغ الــذي تـم       عنصر المشروع
  الموافقة عليه

المبلـــــــغ 
  *المصروف

  الرصيد

إزالة  مركبات الكلوروفلوروكربون في قطـاع صـناعات         
  التبريد التجارية

000 450  981 291  019 152  

  473 627  865 193  1 338 820  برنامج الترخيص للفنيين في قطاع صيانة التبريد والتكييف
  9 218  10 782  20 000  تقديم المساعدة الفنية لإلطار القانوني
  )58 468(  138 468  80 000  تقديم المساعدة الفنية لإلعالم والتوعية

  53 286  4 714  58 000  برنامج إدارة مصارف الهالونات
  )207 658(  407 658  200 000  تقديم المساعدة الفنية لعمليتي التنفيذ والرصد

  422 024  1 724 796  2 146 820  المجموع
  . 2007كانون األول / المصاريف المتوقعة اعتبارا من ديسمبر* 

  التحقق المستقل

 وخلـص   2006حقق من االستهالك لعام     ، قام مراجع حسابات مستقل بمراجعة تقرير الت       2007في عام      -20
 المتعلقة بالواردات من المواد المستنفدة لألوزون التي أبلغت عنهـا وحـدة األوزون              2006بيانات عام   «إلى أن   
تتسم بقدر تام من الموثوقية، وأن كولومبيا عاكفة على إنجاز أرقامها المستهدفة المتعلقة باالستهالك الداخلي               الفنية  

عمليتي تدعيم نظام الرقابة علـى الـواردات والصـادرات          «والحظ المراجع أيضا أن     . »ق عليه على نحو ما اتف   
  .»والتوصية هي بالمثابرة على هذا الطريق. والتعزيز المؤسسي جاريتان على قدم وساق

  برنامج العمل الثاني

لومبيـا الوطنيـة     ولغاية موعد إنجازه، سوف يركز برنامج عمل خطة كو         2007اعتبارا من نهاية عام        -21
لإلزالة على تعزيز خطة إدارة التبريد عن طريق التصديق على مهـارات الفنيـين وتـوفير األدوات األساسـية                   

إعادة التدوير، والبحث في شطف النيتروجين وإعداد استراتيجية بشأن مواد التبريد القائمـة             / ومعدات االستعادة   
 المساعدة الفنية والدعم للمستعملين النهائيين الرئيسيين للمـواد         وسوف يوفر البرنامج أيضا   . على الهيدروكربونات 

وأخيرا سوف يسعى برنامج العمل إلـى       . المستنفدة لألوزون ولمركبات الكلوروفلوروكربون في جميع القطاعات      
  .تشجيع التنسيق المؤسسي وتعزيز وحدات التنفيذ والرصد
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  تعليقات األمانة

لي الشامل الحسن الصياغة المتعلق بتنفيذ خطة كولومبيا الوطنية لإلزالـة،           الحظت اللجنة التقرير المرح      -22
إلى جانب الوثائق الداعمة، بما في ذلك تقرير التحقق اإليجابي المتعلق بالمسـتوى الـوطني السـتهالك المـواد                   

  .المستنفدة لألوزون في كولومبيا

 الذي أبلغت عنه حكومـة كولومبيـا        2006 ويأتي مستوى استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون لعام          -23
اد األوزون، أقل بمقـدار     ـة استنف ـ طنا من معادل طاق    661,7 من بروتوكول مونتريال، والبالغ      7بموجب المادة   

ـ            ـ طنا م  442,4 واد لتلـك السـنة     ـن معادل طاقة استنفاد األوزون من المستوى المسموح به الستهالك هذه الم
 السـتهالك مركبـات   2006وانطالقا من مستوى عـام  .  طاقة استنفاد األوزون طنا من معادل104,4 1والبالغ 

 طنا من معـادل طاقـة اسـتنفاد األوزون          330،5الكلوروفلوروكربون، سوف يلزم تحقيق تخفيض إضافي قدره        
لى واستنادا إ.  طنا من معادل طاقة استنفاد األوزون 331,2 والبالغ   2007للوصول إلى المستوى المسموح به لعام       

وأشـارت  . 2007ذلك، سألت األمانة يوئنديبي ما إذا كان بوسع حكومة كولومبيا أن تفي بالرقم المستهدف لعـام                 
المسموح بـه   يوئنديبي إلى أن نظام الترخيص للواردات يعمل بشكل ناجح وسوف يضمن الوصول إلى المستوى               

وثمة أيضا نمـو فـي اسـتهالك مـواد التبريـد بخـالف مركبـات                . الستهالك مركبات الكلوروفلوروكربون  
 والهيدروكربونات والبدائل السـهلة     22 –الكلوروفلوروكربون، بما في ذلك مركب الكلوروفلوروكربون المهلجن        

  .اإلحالل

عنصر الرغاوي في القطاع الفرعي لصناعات التبريد       وقد تأخر تنفيذ مشروع االستعادة وإعادة التدوير و          -24
وقد أخفقت عدة ورش صيانة     . التجارية بسبب صعوبة إجراء التسليم الذي كان يتعين على حكومة كولومبيا اتباعه           

إعادة التدوير في الوفاء بالشروط التي حددتها الحكومة لذا         / صغرى كان من المفترض أن تتسلم معدات استعادة         
وعلى هذا األساس، التمست األمانة تفسيرا من يوئنديبي عن كيفيـة دعـم           .  االنسحاب من المشروع   اضطرت إلى 

وأشارت يوئنديبي إلى أن حكومة كولومبيا تواصل أيضا التزامها بمعالجة مسـألة اسـتهالك              . ورش الصيانة هذه  
 مختلفة تشمل توزيع أدوات     الشركات الصغرى والفنيين المستقلين لمركبات الكلوروفلوروكربون من خالل أنشطة        

  . الخدمات األساسية ألغراض الممارسات الرشيدة

والحظت األمانة أيضا أنه لم يتم إيالء أي اهتمام لوضع إجراءات تشجع استيراد بدائل سـهلة اإلحـالل                     -25
 ال تـتمكن    ففي غياب إجراء يسهل العمل ببدائل سهلة اإلحالل لمواد التبريد، قـد           . لمركبات الكلوروفلوروكربون 

/  ينـاير  1 وإنجاز عملية اإلزالة بحلول      2007كولومبيا من الوفاء بالحد المفروض على رقابة هذه المواد في عام            
وأبلغت يوئنديبي بأن تشجيع اللجوء إلى بدائل سهلة اإلحالل لمواد التبريد لم يكن مدرجا في               . 2010كانون الثاني   

وطنية؛ بيد أنه لوحظ في اآلونة األخيرة أن اسـتهالك مـواد التبريـد            االستراتيجية المعروضة في خطة اإلزالة ال     
 ومـواد التبريـد     22 –بخالف مركبات الكلوروفلوروكربون يتزايد بتزايد استهالك الكلوروفلوروكربون المهلجن         

 ويجري العمل بمواد التبريد هذه على أيدي الموردين أنفسـهم علـى أنهـا مـواد               . القائمة على الهيدروكربونات  
  .كلوروفلوروكربون بل إن استخدام الفنيين لها قد ازداد

  توصية األمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أخذ العلم بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الخطة الوطنيـة إلزالـة مـواد                     -26
  .2007 – 2006الكلوروفلوروكربون في كولومبيا بما يغطي الفترة 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/14 
 
 

8 

  )يونيدو(لة الكلوروفلوروكربون  الخطة الوطنية إلزا: المكسيك

وافقت اللجنة التنفيذية على خطة المكسيك الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون فـي اجتماعهـا الثـاني                 -27
وكانت حكومة المكسيك تعتزم من خالل هذه الخطة .  دوالر أمريكي500 794 8واألربعين بمستوى تمويل قدره 

 1,1، و 2006 في المئة من خط أساسها في عام         3,2روكربون يصل إلى    تحقيق تخفيض في استهالكها للكلوروفلو    
 أطنـان مـن   403 4، بدءا بمستوى استهالك قدره 2009 وإزالـة كامـلة بحلول عام 2007في المئة في عام 
 مليون دوالر 4,5 مبلغ صووافقت اللجنة التنفيذية مبدئيا على تخصي. 2004 األوزون في عام نفادمعادل طاقة است

 ا وكانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على جميع الشرائح في اجتماعاته          .من خطة اإلزالة الوطنية   ثالث شرائح   نفيذ  تل
  .سابع واألربعين والحادي والخمسينالحادي واألربعين وال

  تقرير مرحلي

 وهـذا . 2007 وخالل األشهر التسعة األولى من عـام         2006تم االضطالع بعدد من األنشطة في عام          -28
 300 مجموعة أدوات، وتوزيع المجموعات الـ 100 2 فني، وشراء 2000 مدرب وأكثر من 100يشمل تدريب 

 الممارسات الرشيدة في قطـاع      بشأنورفع مستوى عشرة مراكز تدريب ألغراض تنظيم دورات دراسية          األولى،  
معدات الالزمة جاريـة علـى قـدم       وعملية المناقصة على ال   ،  وقد تم اختيار عشرة مراكز إلعادة التدوير      . التبريد

 تم استبدال المبردات خالل     ،وفي إطار البرنامج الفرعي للمبردات    . وساق مثلما هو جار اإلعداد لتدريب الموظفين      
  .فترة التبليغ

  النفقات وميزانية المشروع المتبقية

فضال عـن   ،  كافة الثالث   يعرض الجدول التالي ميزانية المشروع التي تم الموافقة عليها بالنسبة للشرائح            -29
  . الشرائح الثالث التي تم أصال الموافقة عليهاسوى االتفاق يتوخولم . النفقات واألموال المتبقية

 األموال التي تم الموافقة عليها  الشرائح
  )بالدوالرات األمريكية(

  النفقات
  )بالدوالرات األمريكية(

  األموال المتاحة
  )بالدوالرات األمريكية(

  2 139  3 514 861  3 517 000  1الشريحة 
  1 519 034  2 958 966  4 478 000  2الشريحة 
  271 744  27 756  299 500  3الشريحة 

  مجموع المشروع
  )3 و 2,1الشرائح (

500 294 8  583 501 6  917 792 1  

  

  التحقق المستقل

ثت عملية التحقق في    وقد بح . 2006قام محقق مستقل بالتحقق من بيانات استهالك عام         ،  2007في عام     -30
 من البيانات المتعلقـة بـالواردات       ت المعلومات والمسؤوليات، وتحقق   تفاصيل هيكل التصدير واالستيراد، وتدفق    

 أطنان مـن معـادل طاقـة اسـتنفاد األوزون مـن             -508وجاءت النتيجة استهالكا سلبيا بمقدار      . والصادرات
قـد خفضـت لتغطـي االسـتخدام        كانت  لوطنية الكبيرة   ، حيث أن المخزونات ا    2006الكلوروفلوروكربون لعام   
  .سليما تماما مركبات الكلوروفلوروكربون  ومراقبةواعتبر هيكل رصد. والتصدير على السواء
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  برنامج التنفيذ السنوي

،  عددا من األنشطة المتصلة بإدارة المشاريع، من قبيل تدابير التوعية          2008ة لعام   قررتشمل األنشطة الم    -31
وموازاة لذلك، سـوف    . ستهالك الوطني للكلوروفلوروكربون والتحقق منه، وسير عمل مكتب التنسيق        ورصد اال 

وفـي برنـامج    . يد الواردات من مركبات الكلوروفلوروكربـون     مة تنفيذ المرسوم الحكومي الذي يق     ترصد الحكو 
 / 2006 السـنوات    خـالل  حلقة عمـل     250التدريب الخاص بفنيي الصيانة الوطنيين، يجري التخطيط لتنظيم         

وفي إطـار برنـامج     . 2008 بحلول عام    5000 ؤهلينالمبحيث يصبح مجموع عدد فنيي صيانة التبريد        . 2008
 وسوف يتواصل برنامج    .االسترداد وإعادة التدوير، سوف يجري تركيب مراكز إضافية لالسترداد وإعادة التدوير          

  .لاستبدال المبردات من خالل تنفيذ مشروع واحد على األق

  تعليقات األمانة

 ويظهـر أنـه حقـق       ،األخيرةأحرزت خطة المكسيك الوطنية لإلزالة نجاحا ال بأس به خالل السنوات              -32
وبسبب كميات التخزين الكبيرة المتأتية من إقفال قطاع اإلنتاج         . خفوضات هامة في استخدام الكلوروفلوروكربون    

 حالة االستخدام في قطاعـات االسـتهالك        2006يا في عام    ال يعكس رقم االستهالك الذي كان سلب      في المكسيك،   
ومن الناحية المالية، يبدو المشروع أيضا في حالة جيدة حيث تبلغ نفقاتـه             . بسبب استخدام مخزونات البلد الكبيرة    

وهذا يبين سرعة في التنفيذ مـع إفسـاح         . من األموال التي تم الموافقة عليها في الشرائح الثالث         في المئة    78,4
ويبدو العمل الذي تم االضطالع به حسن التخطـيط والتنفيـذ           . ات مالية كبيرة بما فيه الكفاية     يالمجال أمام احتياط  

  .من جانب المحققواتسمت عملية التحقق بالدقة مما ينم عن التزام . والتنسيق

صوص عليها في   من هنا، يمكن القول إن خطة اإلزالة الوطنية في المكسيك قد وفت بجميع الشروط المن                -33
حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية، حيث أتى مستوى االستهالك أدنى بكثيـر مـن             المعقود بين   االتفاق ذي الصلة    
 أي شرائح تمويل أخـرى، لكنهـا        وال تتوخى خطة اإلزالة الوطنية في المكسيك      . ذي تم تحديده  الرقم المستهدف ال  

 وبرامج التنفيذ السنوية المسـتقبلية      2008لتنفيذ السنوي لعام     صرف األموال المتبقية في إطار برنامج ا       واصلست
  .وفقا الحتياجات خطة اإلزالة الوطنية

  توصية األمانة

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أخذ العلم بتقرير التحقق والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنيـة إلزالـة                    -34
  .2008على برنامج التنفيذ السنوي لعام مركبات الكلوروفلوروكربون في المكسيك، والموافقة 

 12- والكلوروفلوروكربون11– الخطة القطاعية إلزالة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون: المكسيك

قدمت حكومة المكسيك، عن طريق يونيدو، التقرير الخاص بالتدقيق الفني والمالي لعملية وقف إنتاج   - 35
  .  في المكسيكQuimobaasicos  في مصنع كويموبازيكوسكلوروفلوروكربونال
  

  خلفية
  

، من ناحية المبدأ، مبلغا إجماليا قيمته 2003اعتمدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها األربعين في عام   -36
 في المكسيك، وبموجبه كلوروفلوروكربون مليون دوالر أمريكي لتنفيذ االتفاق الخاص بقطاع إنتاج ال31.85

 كلوروفلوروكربون مزدوج يقضي بأن يكون الحد األقصى لمستوى اإلنتاج الكلي للالتزمت حكومة المكسيك بشرط
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، على أال يتجاوز اإلنتاج الحد األقصى المسموح به والمحدد 2005-2003 طن متري في الفترة 22 000هو 
تطاعت ، اس2005-2003وبفضل التنفيذ الناجح لبرامج عمل الفترة . في االتفاق لكل سنة من السنوات الثالثة

 في مصنع 2005 في أغسطس كلوروفلوروكربونحكومة المكسيك، بالتعاون مع يونيدو، وقف إنتاج الـ 
وقد قدمت يونيدو تقرير التحقق بشأن . كويموبازيكوس وحققت بذلك كل شروط العقد قبل موعد االستكمال المقرر

 وتلقت الشريحة 2005لجنة التنفيذية في  إلى االجتماع السابع واألربعين ل2005 عام كلوروفلوروكربونإنتاج ال
  .  مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم ذات الصلة11.85النهائية وقيمتها 

طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة المكسيك ويونيدو مواصلة رصد إغالق عمليات إنتاج   - 37
وينبغي .  من استمرارية اإلغالق للتأكد2009-2006 في مصنع كويموبازيكوس في الفترة كلوروفلوروكربونال

  : على عمليات التدقيق المقبلة أن تركز على ما يلي

  . كلوروفلوروكربون إلى المصنع بعد تاريخ إغالق إنتاج الCTCعدم دخول أي   )أ(

  . HCFC-22 ألغراض الـ HFالتحقق من المخزون ومشتروات واستخدام الـ   )ب(

  . ويموبازيكوسالتحقق من حالة اإلنتاج في مصنعي ك  )ج(

، وانخفاض هذه الكمايت CFC-12 و CFC-11التحقق من مخزون الكميات الموجودة من   )د(
  .على مر السنين

– ألغراض إنتاج هيدروكلوروفلورو كربونHFالتحقق من معايير استهالك الكلوروفورم والـ   )هـ(
22) HCFC-22.(  

  . ة والتعديالت على المعدات، والتغييرات التي أجريت في المصنع والمعدات اإلضافي  )و(

  . أي مراجعات أخرى مطلوبة للتأكد من االمتثال الكامل  )ز(

وعلى هذا األساس، قامت يونيدو بتدقيق فني ومالي لمصنع كويموبازيكوس للتأكد من أنه لم يكن هناك   - 38
  . HCFC-22 إلنتاج  وأن المصنع قد أعيد تحويله بصفة نهائية2006 في عام كلوروفلوروكربونإنتاج للـ 

  في مصنع كويمومازيكوس في المكسيك كلوروفلوروكربونالتدقيق الفني والمالي لوقف إنتاج ال

 للخدمات االستشارية، Ess Joy وقام بها شركة 2007 أغسطس 31 و 30تمت عملية التحقق يومي   - 39
 وقد قام الفريق، الذي تكون من .2006-2003وهي نفس الشركة التي كانت قد أجرت عملية التحقق بين أعوام 

استشاري فني ومحاسب، بإجراء عملية التدقيق متبعا نفس اإلجراءات التي تم اتباعها عند القيام بالتحقق في 
السنوات السابقة، كما بحث الفريق عن أية عالمات ومؤشرات قد تقنعه بحدوث الوقف الدائم إلنتاج 

  . كلوروفلوروكربونال

  : ققون منوقد تحقق المد  - 40

  .  إلى المصنعCTCجلب مواد خام أساسية مثل الـ   )أ(

  ). عن طريق فحص بعض العينات (2، 1اإلنتاج الجاري في المصنعين   )ب(
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، والتخصيص عن طريق البيع حتى CFC-11 ،CFC-12المخزون من السلع الجاهزة من الـ   )ج(
  ؛ و 2006نهاية ديسمبر 

  . صنع، إذا كانت هناك أي تعديالتالتعديالت التي أدخلت على الم  )د(

  
 وحصل CFC-11/12 في المصنع بعد وقف إنتاج الـ CTCتأكد المدقون من عدم شراء أو تلقي أي   - 41

 CTCالمدققون على نسخة من رسالة حكومة المكسيك التي تعلن فيها أنها لم تصدر أية تراخيص الستيراد الـ 
  . 2006إلى مصنع كويموبازيكوس في عام 

  
 ومخزونه ومبيعاته المقدمة من المصنع عن كلوروفلوروكربونأكدت عملية التحقق صحة بيانات إنتاج ال  - 42

.  فقطHCFC-22وتنتج المصانع اآلن .  أدناه1 كما هو مبين في الجدول رقم 2006الفترة من يناير إلى ديسمبر 
  . كبيرة من المنتج النهائيكما أنه لم يجر اإلبالغ عن وقوع أية حوادث أو حاالت فقدان كميات 

  
 CFC-11 من مصنع مجهز إلنتاج 2أكد التدقيق أن المشروع قام بتنفيذ تغييرات لتحويل المصنع رقم   - 43
ووجد المدققون أن التعديالت مرضية وتحققوا من أنشطة التعديل . HCFC-22 إلى مصنع إلنتاج CFC-12 و

لميداني كفاية األنشطة التي تقوم بها الحكومة والمشروع من أجل وقد أكد التحقق ا. الجارية حتى تاريخ التدقيق
  الوقف الدائم إلنتاج الفلوروكربون 

  
  1الجدول رقم 

  -12كلوروفلوروكربون و -11كلوروفلوروكربونملخص تدقيق إنتاج 
  مالحظات  البيانات  البند  
   اإلنتاجإنهاء  0  )طن متري (2006الحد األقصى المتفق عليه لإلنتاج في عام   لفأ

    0  )طن متري (2006اإلنتاج الفعلي في عام   اءب
    0  طن متري (-+/الفرق   يمج
    16 738  طن متري (2004، 2003اإلنتاج الفعلي في عام   الد
    21 939  طن متري (2005-2003إجمالي اإلنتاج في الفترة   اءه
طن  (2005-2003الحد األقصى المسموح به لإلنتاج في الفترة   اوو

  بموجب االتفاق) يمتر
  )وفقا لالتفاق(  22 000

في " الحد األقصى المتفق عليه لإلنتاج"الحصة غير المستخدمة من   ايز
  )طن متري (2005-2003الفترة 

61    

    3 001  )طن متري (2006 يناير 1المخزون في بداية المدة اعتبارا من   اءح
    0  إضافات أخرى  اءط
طن  (2006دة اعتبارا من أول يناير إجمالي المخزون في بداية الم  اءي

  )متري
  )طاء+ حاء (  3 001

    صفر  )طن متري(اإلنتاج اإلجمالي   افك
تحسب فواقد الحشو على أنها   31  )طن متري(الحشو وفواقد أخرى   مال

تنقص للمخزون ويجري 
حسابها خصما من المخزون 

  الختامي
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الفواقد إجمالي اإلنتاج ناقص   0  )طن متري(صافي اإلنتاج   يمم
  )  ل–ك (

    565  )طن متري(المبيعات الداخلية   ونن
    339  )طن متري(مبيعات الصادرات   ينس
  )ل+ ف + ن (  935  )طن متري(إجمالي المبيعات بما فيها الفواقد   ينع
+ المخزون في بداية المدة   2 066  )طن متري (2006المخزون في نهاية المدة اعتبارا من ديسمبر   اءف

 المبيعات –لصافي اإلنتاج ا
  )ع+ م + ي (

  
 طن متري، الموجودة في 48.4 ومقدارها CTC أن كمية الـ CTCأثبت التحقق من مخزون الـ   - 44

  . CTCوتمت مراجعة فاتورة بيع الـ . 2006المصنع، كان قد تم التصرف فيها بالبيع في يونيو 
  

  2الجدول رقم 

  2006 ديسمبر 31   2005 ديسمبر 31  
  0   طن متري48.4   في نهاية المدةCTCمواد الخام من الـ مخزون ال

   طن متري120   طن متري248   في نهاية المدة11-كلوروفلوروكربونالموجودات من الـ 
   طن متري1 946   طن متري2 753   في نهاية المدة12-كلوروفلوروكربونالموجودات من الـ 

  
  تعليقات األمانة

  

 للجنة التنفيذية 47/29دقيق بشأن وقف إنتاج الكلوروفلورو كربون، وفقا للمقرر قامت اليونيدو بإجراء الت  - 45
وتم تنفيذه امتثاال للمبادئ التوجيهية للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون والمعتمدة من قبل اللجنة 

يموبازيكوس بعد إغالق اإلنتاج في وقد أكدت النتائج أنه لم يتم إنتاج الكلوروفلورو كربون في مصنع كو. التنفيذية
 وقد أعادت النتائج تأكيد اإلجراء الذي HCFC-22، وأن المصنع قدتم تحويله إلى إنتاج الـ 2005أغسطس 

كانت حكومة المكسيك قد اتخذته لضمان استمرار إغالق إنتاج الفلوروكلورو كربون، بما في ذلك إلغاء ترخيص 
  . ، الذي هو المادة األولية إلنتاج الفلوروكلورو كربونCTCاالستيراد الممنوح للشركة لشراء 

  
  توصية األمانة

  : توصي األمانة الجنة التنفيذية بأن  - 12
  

 47/29توجه التحية إلى حكومة المكسيك ويونيدو على الجهد الطيب الذي بذاله لالمتثال للمقرر   )أ(
لورو كربون في مصنع كويمازيكوس في وتنفيذ التدقيق للتأكد من الوقف المستمر إلنتاج الفلوروك

  المكسيك؛ و 
  

تطلب إلى حكومة المكسيك ويونيدو مواصلة رصد عملية إغالق إنتاج الكلوروفلورو كربون في   )ب(
  . 2009، و 2008مصنع كويميازيكوس فيما بين 

  

  


