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ندف التبغ

2010 المجموع
0. 

0. 

6,240,555. 
468,040. 

6,240,555. 
468,040. 

5,598,724. 
419,904. 
641,831. 
48,137. 

للنظر على انفراد خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

641,831. 

تكاليف الدعم 48,137. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 142,130. 122,387. 0. 155,387. 
1,631,831. 0. 2,071,831. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 1,895,062. 
تكاليف الدعم 142,129. 122,387. 155,387. 48,137. 

1,631,831. 2,071,831. 641,831. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 1,895,062. 

تكاليف الدعم 142,129. 122,387. 155,387. 48,137. 
1,631,831. 2,071,831. 641,831. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNIDO              تكاليف المشروع
1,895,062. 

498.4 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

3,262. 1,661. 1,661. 400. 0. 0. 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال 498.4 498.4 1,661.2 1,661.2 CFC 3,322.4 

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

Others

Methyl Bromide 

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

1,028.7

الخدمات الصناعة

1,058.2 29.6

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

-114.4  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNIDO CFC phase out plan

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

Venezuela (Bolivarian Republic of)

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/55 
 

 

3 

  وصف المشروع

قدم اليونيدو لالجتماع السابع والخمسين للجنة ) فنزويال(نيابة عن حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية  .1
كربونية الهيدروكلورو فلوروللخطة الوطنية إلدارة إزالة المواد ) 2007(التنفيذية طلبا بتمويل الشريحة الرابعة 

وهذه .  دوالرا أمريكيا48,137 دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة البالغة 641,831بمبلغ 
 اقترن الطلب بتقرير مرحلي عن التنفيذ في السنتين وقد. الشريحة الرابعة هي الشريحة األخيرة بموجب الخطة

كما قدم اليونيدو . 2008 تتضمن تقريرا مرحليا عن عام اإلتفاق المتعدد السنوات ، وجداول 2007 و 2006
 .2007 و2006 وتقرير تحقق لعامي ،2009برنامج التنفيذ في 

 
  ةـخلفي

خالل االجتماع الثاني واألربعين لوروكربونية الهيدروكلورو فالمواد ووفق على الخطة الوطنية إلزالة  .2
  دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 6,240,555للجنة التنفيذية بقيمة إجمالية تبلغ 

الهيدروكلورو فلورو كربونية  لتقديم الدعم للبلد لتحقيق اإلزالة الكاملة الستهالك المواد  دوالرا أمريكيا 468,040
/ للصندوق المتعدد األطراف في سبتمبر) 2006(وقدمت الشريحة الثالثة . 2010كانون الثاني /  يناير1لول بح

استنادا إلى وبعد ذلك، سحب اليونيدو، بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية في فنزويال التقديم . 2006أيلول 
، أعاد اليونيدو تقديم طلب الشريحة الثالثة 2007شباط / وفي فبراير. إخطار من األمانة بأن التحقق لم يكن كامال

 التنفيذ السنوي بجانب تقرير التحقق عن بيانات  بشأن برنامج2005عن عام ، وقدم التقرير المرحلي )2006(
ووفق على الشريحة الثالثة خالل االجتماع الحادي . الهيدروكلورو فلورو كربونية الخاصة باستهالك المواد 2005

 .والخمسين

. لالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية) 2007(دم اليونيدو طلبا بشأن الشريحة الرابعة وق .3
التحقق غير مقبول في شكله الحالي، وبعد ذلك سحب واستعرضت األمانة الوثائق وأخطرت اليونيدو بأن تقرير 

 2005لعام وكلورو فلورو كربونية الهيدرالمواد والحظت األمانة،  لدى استعراضها للتحقق، أن استهالك . التقديم
استنفاد األوزون عن هدف االمتثال سواء بموجب قدرات ب نا ط 980الذي أبلغ في الوثائق كان يزيد بنحو

كما أبلغت . اللجنة بذلك استنادا إلى البيانات األوليةبروتوكول مونتريال أو االتفاق مع اللجنة التنفيذية، وأبلغت 
.  لالتفاق بين حكومة فنزويال واللجنة التنفيذيةتمتثللم و وفقا للبيانات المتاحة أن فنزويال األمانة اللجنة بأنه يبد

الهيدروكلورو في الشريحة الرابعة لخطة إزالة المواد  إرجاء النظر 56/14وقررت اللجنة التنفيذية بمقررها 
ة، وأن تطلب من اليونيدو استكمال في فنزويال حتى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذيفلورو كربونية 

 وتقديم جميع المعلومات األخرى الالزمة فيما يتعلق باستهالك المواد 2007 و2006عمليات التحقق عن عامي 
  .الهيدروكلورو فلورو كربونية

  2008 و 2007 و2006 التقرير المرحلي عن األعوام

ارسات الجيدة للتبريد وتم تجهيزها، وتلقى جميع  بالكامل البنية األساسية الالزمة للتدريب على الممئتأنش .4
  4,395وحتى اآلن جرى تدريب.  متدربا38 متدربا دوراتهم فضال عن إعادة تدريب 130المتدربين البالغ عددهم 

 في المائة 80، ويشكل ذلك 2008 منهم في نهاية 3,889 اعتماد وجرىخدمة على الممارسات الجيدة للتبريد  فني
. من األهداف األصلية في الخطة على التوالي من األعداد المقررة والتي نقحت وكانت أعلى بكثير  في المائة70و

 فني أنه قد 3,000النتائج باألهداف المحددة في الخطة األصلية حيث كان من المفروض تدريب وقد تبين بمقارنة 
وجرى شراء . توقعا للخطة بأكملها عما كان م2008 في المائة في 46تم تدريب عدد من العاملين يزيد بنسبة 

 600 وبذلك يصل المجموع إلى 2008المعتمدين في نهاية عام مائة وخمسين مجموعة من المعدات للفنيين 
 مجموعة من المعدات لحلقات 50على ذلك، جرى شراء وعالوة .  في المائة من الرقم المقرر80مجموعة أو 
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 العمل من إنشاء وانتهى. ذي الصلة قد تم بلوغه الهدف الشامل  وبذلك يكون 2008العمل الخاصة بالخدمة في 
وأنشئ مركز لإلصالح وبنية . 2007سبعة مراكز في إثنى عشر مركزا إلعادة التدوير بعد أن كانت قد أنشئت 

وتضمنت .  مشاركا120ونظم عدد من حلقات العمل لموظفي الجمارك لما مجموعه . للنقلأساسية ضرورية 
االستثمارية، وضع مفهوم عن مدونة سلوك، واستثارة الوعي العام وإنشاء وتشغيل وحدة رى غير األنشطة األخ

 .للتنسيق والرصد وتنفيذ المشاريع

 في 83.9انفق منه و دوالر أمريكيا ووفق عليه حتى اآلن 5,598,724وتضمنت الشريحة الثالثة مبلغ  .5
  . دوالرا أمريكيا903,115ه  رصيد قدر2009كانون الثاني / المائة، وبقى حتى يناير

  2009برنامج التنفيذ السنوي لعام 

 استكمال التدريب والتحقق للفنيين على ممارسات  فى2009تتمثل األنشطة الرئيسية المتوخاه في عام  .6
 فضال عن لمبردات المبانىوإنشاء برنامج  فني معتمد، 5,500الخدمة الجيدة في قطاع التبريد للوصول إلى هدف 

الرصد ومن المقرر وسوف تستمر حملة التوعية، كما يتوخى تنفيذ أنشطة . لمبردات المبانى توضيحيين مشروعين
  . مدونة السلوك حيز التشغيلإدخال

  تقرير التحقق

 طن 2,641.7 كان يبلغ 2006في الهيدروكلورو فلورو كربونية يذكر تقرير التحقق أن استهالك المواد  .7
 االستهالك عن طن بقدرات استنفاد األوزون 980.5ظ أن هناك فرقا قدره  ويالح.استنفاد األوزون بقدرات 
ويحقق التقرير .  طنا بقدرات استنفاد األوزون1,661المسموح به في االتفاق لذلك لعام والمحدد بمقداراألقصى 
ادرات ومن  بقدرات استنفاد األوزون نتيجة للص طن114.4- بمقدار سالبا الذي كان 2007استهالك عام أيضا في 

 . طن بقدرات استنفاد األوزون400ثم يقل كثيرا عن الحدود المتفق عليها والبالغة 

  

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 
  األنشطة والخطة

أجرت األمانة العديد من االتصاالت مع اليونيدو للحصول على صورة واضحة وكمية للحالة الراهنة  .8
 وقد استكمل العديد من األنشطة الرئيسية بمقتضى الخطة، وحققت أنشطة أخرى .لتنفيذ خطة اإلزالة في فنزويال

وأبلغ . مبردات المبانى وخاصة في قطاع 2009تقدما كبيرا وأثيرت تساؤالت فيما يتعلق باألنشطة المقررة لعام 
 مبردات المبانى قطاع ة المتبقية للمواد الهيدروكلورو فلورو كربونية هو فياليونيدو أن أحد االستخدامات الرئيسي

مبردات  عدد من إلحالل، وأن صندوقا متجددا سوف يستخدم ) بقدرات استنفاد األوزون سنويانا ط80نحو (
 دوالر 710,000 دوالر أمريكي إلدارة الصندوق المتجدد الذي سيحتوي على 40,000وسوف يستخدم . المبانى

 300,000 دوالر أمريكي و200,000دد بعد تتراوح بين أمريكي من الخطة باإلضافة إلى موارد إضافية لم تتح
ل المطلوب للشريحة الرابعة فضال عن بعض األموال  ذلك سوف يخصص المبلغ الكاموعلى. دوالر أمريكي

 .مبردات المبانىالمتبقية من الشرائح السابقة لنشاط 
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  التحقق

 مراجعة البيانات يمكنن األمانة حيث لم لم يكن تقرير التحقق المقدم لالجتماع السادس والخمسين مقبوال م .9
وواجه المحقق . محقق جديد للتحقق، وقدم تقرير جديدوجرى اختيار . المقدمة مع تلك التي تحتفظ بها الجمارك

الجديد مشكالت في االتصاالت مع سلطات الجمارك ومع ذلك، جرى تكثيف عملية جمع البيانات ومن ثم يحتوي 
. قدر أكبر من التفاصيل من المعلومات المستمدة من الجمارك بالمقارنة بالتقرير السابقتقرير التحقق الجديد على 

كانت كافية لتحديد وتصحيح بعض التباينات بين البيانات التي تستخدمها وتبين أن البيانات المستمدة من الجمارك 
ن الموارد الهيدروكلورو فلورو وتجدر المالحظة أيضا أن الواردات م. وحدة األوزون الوطنية وبيانات الجمارك

ونتيجة لما تقدم، ترى األمانة أن . ة وهو رقم يمكن التحقق منه بسهول2007 كانت صفرا في كربونية لفنزويال
أن غير أنه يستحسن .  مقبول2007 و2006التحقق من استهالك المواد الهيدروكلورو فلورو كربونية في السنتين 

ازات التبريد المكونة  البيانات العامة فضال عن ضرورة التفريق بين خالئط غتعالج فنزويال بعض قضايا نوعية
بقدر أكبر من البيانات عن مختلف مجموعات المواد المستنفدة لألوزون  مختلفة لكي تتمكن من أن تبلغ عناصرمن 

 .الدقة في المستقبل

 
  االمتثال لالتفاق

 البالغ 2006د الهيدروكلورو فلورو كربونية لعام المواركما أشير أعاله، فإن االستهالك المتحقق من  .10
 بقدرات استنفاد األوزون عن المستوى طن 980.5  طن بقدرات استنفاد األوزون كان يزيد بمقدار2,641.7

وأبلغت أمانة األوزون أمانة الصندوق بأن البيانات المقدمة من فنزويال . األقصى المسموح به بموجب االتفاق
متري من المادة الهيدروكلورو   طن985.1 جملة أمور، أن انت مصحوبة بوثيقة تبين، ضمن ك7بمقتضى المادة 
 األخرى في اإلقليم خالل الفترة 5 لتلبية احتياجات أطراف المادة 2006 قد أنتجت في  CFC-12فلورو كربونية 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12/Add.1وترد هذه المعلومات في الوثيقة . 2007-2009

 مستوى استهالك يزيد عن االستهالك األقصى المسموح 32/51 اللجنة التنفيذية في مقررها السابق قبلت .11
 في سنة معينة والذي بموجب االتفاق في سنة معينة على أساس أن إنتاج المواد الهيدروكلورو فلورو كربونيةبه 

 من المواد محسوبعن مستوى استهالك  الوسيطة في سنة تالية قد أسفر للمواد يشمل اإلنتاج لالستخدام المحلي 
 الوسيطة للمواد الموادبموجب االتفاق، وأن استخدام  يزيد عن الحدود المحددة الهيدروكلورو فلورو كربونية

وفي .  قبل الموافقة منهقتحقال جرىالهيدروكلورو فلورو كربونية في سنة مقبلة بمقدار يزيد عن الكمية الزائدة 
أن الموافقة كانت على أساس الفهم أنه اليشكل سابقة ألي تقديمات مقبلة الى جنة التنفيذية نفس المقرر، أشارت الل

 بأي مقرر يصدر عن اجتماعات األطراف بشأن قضايا إضراروأنه دون للجنة التنفيذية في حاالت مماثلة، 
 .االمتثال

الصادر عن اجتماع XVIII/17 وقد اتخذ هذا المقرر الصادر عن اللجنة التنفيذية في سياق المقرر  .12
األطراف التي تجاوزت المستوى المسموح به من "والذي أشار إلى أن أمانة األوزون قد أبلغت أن األطراف 

سنة معينة أوضحت في بعض الحاالت أن إنتاجها أو اإلنتاج أو االستهالك من مواد معينة مستنفدة لألوزون في 
 :ت األربعة التاليةاستهالكها الزائد يمثل واحدا من السيناريوها

 أو للتصدير للتدمير  للتدمير محليامخزوناأن إنتاج المادة المستنفدة لألوزون في ذلك العام كان   )أ( 
 ؛في سنة قادمة

 الوسيطة الموادنا لالستخدام في وأن إنتاج المادة المستنفدة لألوزون في ذلك العام كان مخز  )ب(
 ؛ادمأو للتصدير لالستخدام في عام قالمحلية 
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نا للتصدير لتلبية االحتياجات المحلية وأن إنتاج المادة المستنفدة لألوزون في ذلك العام كان مخز  )ج(
  ؛األساسية للبلدان النامية في سنة قادمة

 الموادنة لالستخدام في و المواد المستنفدة لألوزون المستوردة في ذلك العام كانت مخزأن  )د(
 ."سنة قادمةالوسيطة المحلية في 

لجنة التنفيذ خلصت بموجب إجراء عدم االمتثال في بروتوكول مونتريال "واستمر المقرر بأن استذكر أن  .13
وبأن ". كان، على أي حال، يتفق وأحكام بروتوكول مونتريال ومقررات اجتماعات األطراف) د(أن السيناريو إلى 

يها األطراف أن أوضاعها كانت نتيجة التي أوضحت فمن أمانة األوزون االحتفاظ بسجل موحد للحاالت "طلب 
السجل في وثائق لجنة التنفيذ للعلم فقط وكذلك في تقرير األمانة ، وإدراج ذلك )ج(أو ) ب(أو ) أ(للسيناريوهات 

سيناريوهات جديدة لم تخضع " بأن وبأن سلم"  من البروتوكول7بموجب المادة عن البيانات المقدمة من األطراف 
" بواسطة لجنة التنفيذ وفقا إلجراء عدم االمتثال في البروتوكول والممارسات المحددة بمقتضاهللتغطية سوف تعالج 

 مدى عنلألطراف بغض النظر إلى هذه المسألة خالل االجتماع الحادي والعشرين العودة "وأخيرا بالموافقة على 
 ".اإلجراءاتالحاجة إلى مزيد من 

، فإن المقرر الصادر عن اجتماع األطراف قد لألطراف امر متروك وفي حين أن تفسير البروتوكول .14
اإلنتاج أو االستهالك على أساس سنوي، وأن أي استهالك أو إنتاج يزيد عن يعني أنه سيتواصل تحديد مستوى 

في البروتوكول في ذلك العام، والذي يبلغه الطرف المعني بأنه في فئة من الفئات المبينة في المستويات المحددة 
 على هذا النحو من جانب يصدر توجيهما لم ، لن يخضع إلجراء عدم االمتثال للبروتوكول XVIII/17المقرر 

 .االجتماع الحادي والعشرين لألطراف عقب استعراض المسألة

والحظت األمانة من التقارير السنوية المقدمة من اليونيدو، ومن بيانات تقرير التحقق أن فنزويال قد  .15
، وتلقت األمانة للعرض على االجتماعين الثاني 2007 استنفاد األوزون في عام  بقدراتطن 114.4صدرت 

 كربونية لعام ووالثالث والخمسين للجنة التنفيذية عمليات تحقق عن إنتاج المواد الهيدرو كلورو فلوروالخمسين 
 تبلغ كربونية ولور عند مصنعي المواد الهيدرو كلورو ف المتوافرةمخزوناتال أن تحققالتي  في فنزويال 2007
ويمكن تصدير هذه المخزونات في السنوات التالية . 2007 بقدرات استنفاد األوزون في نهاية عام  طن697.1
 هو 2006في األقصى لما يمكن أن تصدره فنزويال من المخزونات المتوافرة ولذا فإن الحد . 2007لعام 

ومع إضافة . وعلى ذلك. 2007المتبقية في نهاية عام  باإلضافة إلى المخزونات 2007الصادرات الفعلية لعام 
 2006 طن بقدرات استنفاد األوزون من استهالك 811.5، اليمكن تصدير أكثر من التى خضعت للتحققاألرقام 

 بقدرات استنفاد طن 980.7، كان استهالك فنزويال يزيد بمقدار 12وكما أشير في الفقرة . 2006بعد عام 
 بقدرات  طنا169.0ويشير إلى أن الكمية البالغة . ك األقصى المسموح به بموجب االتفاقعن االستهالاألوزون 

اليمكن تصديرها على اإلطالق  بحسب المعلومات المقدمة، 2007استنفاد األوزون المتوخاة للتصدير في نهاية 
د قابلة للتطبيق على ع الصادر عن اجتماع األطراف لم تXVIII/17أعاله من المقرر ) ج (12فإن الفقرة ولذا 

 .هذه الكمية

وقد ناقشت اللجنة . لم تمتثل لالتفاق الخاص بخطة اإلزالةولذا فإن اللجنة التنفيذية قد تقرر أن فنزويال  .16
التنفيذية حالة مماثلة خالل اجتماعيها الثالث والخمسين والرابع والخمسين والمتعلقة باالستهالك الذي يتجاوز 

 به بسبب زيادة اإلنتاج عن احتياجات االستهالك في البلد في سنة معينة حيث كانت المستوى األقصى المسموح
المتوخي في  وتطبيق مادة العقوبات على النحو 54/35عن المقرر  وقد أسفر ذلك. أقل مما كان متوقعاالصادرات 

 تطبيق عقوبات 54/34االجتماع، قررت اللجنة التنفيذية في المقرر وفي حالة أخرى في نفس . االتفاق المعني
المعايير من بينها أن البلد قد عاد إلى االمتثال دون مساعدات إضافية من محدودة عندما يستوفى عدد من 
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هي بشأن الحالتين فقط اللتين طبقت فيهما مادة العقوبات على اتفاق االستهالك، والمقررات ذات الصلة . الصندوق
 . الوثيقةوترد كلتا الحالتين في المرفق األول بهذه

بصفته وحدة  (FONDOIN في فنزويال كتب رئيس صندوق إعادة التمويل الصناعي والتكنولوجي .17
 إيضاحاتوقدم هذا الصندوق . 2008تشرين الثاني / إلى أمانة الصندوق في نوفمبررسالة ) األوزون الوطنية

 تصديرها لتلبية احتياجات بلدان المادة  بقدرات استنفاد األوزون التي كان يتعين1 طن173.7بالكمية البالغة "تتعلق 
استيراد تلك الكمية حيث جرى حظر استيراد قد استهلكت داخليا لتلبية االحتياجات األساسية ولتجنب " 2007 في 5

هناك وسيلة  لم يكن"أيضا أنه FONDOIN  وذكر الصندوق". 2005المواد المستنفدة لألوزون إلى فنزويال منذ 
الطلب "وأن " 2007 طن بقدرات استنفاد األوزون التي استهلكت في البلد في 173.7البالغة لإلشارة إلى الكمية 

 طن 400على التصدير كان أقل مما كان متوقعا مما مكنا من تلبية طلباتنا الخاصة في حدود الكمية البالغة 
أشار الصندوق وأخيرا ".  بموجب اتفاق خطة إزالة االستهالك2007بقدرات استنفاد األوزون المسموح بها لعام 

FONDOIN 5 إلى أن الوضع الذي يبدو واضحا تماما وله مايبرره بالنظر إلى وضعنا كبلد من بلدان المادة 
 قد أثار عددا من حاالت سوء 2009 األساسية حتى عام بتفويض باالستمرار في االستهالك لتغطية احتياجاتنا

  تتعلق بكمية المخزوناتFONDOINالحالة التي يذكرها الصندوق  يبدو أن نهأومن رأي أمانة الصندوق " الفهم
 الصادر عن XVIII/17وهذه ليست فئة من الفئات المحددة في المقرر . المكرسة لالستهالك في سنة قادمة

 FONDOINوترد رسالة الصندوق). د(إلى ) أ (12الفقرات اجتماع األطراف على النحو المشار إليه في 
 .فق الثاني بهذه الوثيقةوترجمتها في المر

وأشارت األمانة لليونيدو أنها لن تستطيع، بالنظر إلى هذه الظروف، تقديم توصية إيجابية بالنسبة  .18
إن البلد وقع على اتفاقين مختلفين مع اللجنة التنفيذية احدهما لإلسراع باغالق : وأبلغ اليونيدو مايلي. للشريحة

، أنتج 2006وفي عام .  كربونيةووطنية إلزالة المواد الهيدروكلورو فلورقطاع اإلنتاج واآلخر يتعلق بالخطة ال
 طنا بقدرات استنفاد األوزون مسموح بها بموجب اتفاق 2,913( طن بقدرات استنفاد األوزون 2,876.3البلد 

ستنفاد  بقدرات ا طنا1,895العام، لم يكن يتعين أن يتجاوز اإلنتاج صادرات في ذلك ل، ونظرا ل)قطاع اإلنتاج
 يستندان 2006وكانت خطة اإلنتاج، واإلنتاج في عام . األوزون لكي يظل في حالة امتثال التفاق قطاع االستهالك

 الجهود الكبيرة والناجحة التي بذلها إلى مسح أجرى لالحتياجات المحلية األساسية في اإلقليم، وأشار اليونيدو إلى
كذلك إلى أن وأشار اليونيدو . واد الهيدروكلورو فلورو كربونية الخامالبلد بدعم من الوكالة لخفض الطلب على الم

أن فنزويال صدرت،  بقدرات استنفاد األوزون إالّ طن 400 بموجب االتفاق يبلغ 2007االستهالك المسموح به في 
 من طنا بقدرات استنفاد األوزون 170 طنا بقدرات استنفاد األوزون، واستخدمت نحو 114بدال من ذلك، 

بأن واستنادا إلى ماجاء أعاله، يذكر اليونيدو اعتقاد كل من البلد والوكالة . المخزونات التي سبق إنتاجها للتصدير
ويذكر . 2006وليس بيانات ) 2007أي (من الضروري أن يعتمد االمتثال في كل عام على البيانات الحديثة 

 .2007ثال كاملة في عام مجال للشك بأن البلد في حالة امت اليونيدو كذلك بأنه ال

البلد أنتج بالفعل في  المقدمة من اليونيدو، تود األمانة أن تبلغ اللجنة بأن األرقام بصحةوفيما يتعلق  .19
 طن بقدرات استنفاد 514.4يبلغ  مقدارا 2007الحدود المبينة في اتفاق قطاع اإلنتاج الخاص به، وأنه استهلك في 

 2006ويقابل ذلك االستهالك الزائد المحسوب في عام .  بموجب االتفاقالمسموح بهيقل عن  األوزون وهو ما
 2007وربما يكون هذا الرقم األخير قد زاد منذ نهاية عام . بقدرات استنفاد األوزون طنا 169والذي اليقل عن 

 تتوافر أي معلومات محققة عن المخزونات أولم و. 2008 والمخزونات في نهاية 2008بحسب الصادرات في 
 .إعداد هذه الوثيقة وقت 2008الصادرات في 

                                                      
 . طنا بقدرات استنفاد األوزون169 القيمة الفعلية بموجب حسابات أمانة الصندوق تبلغ  1
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حالة امتثال لالتفاق، يمكن خفض مبلغ التمويل بمقدار وإذا قررت اللجنة التنفيذية أن فنزويال ليست في  .20
يتعين خفض استهالكه، ولم يتحقق في العام مما  دوالرا أمريكيا لكل طن بقدرات استنفاد األوزون كان 11,920

المتبقية واألخيرة التي طلبت الموافقة وتبلغ الشريحة .  أمريكيا دوالرا2,014,480 تبلغ يؤدي إلى قيمة محسوبة
  . دوالرا أمريكيا641,831عليها 

  التوصية

اإلفراج عن الشريحة النهاية من الخطة الوطنية إلزالة المواد قد ترغب اللجنة التنفيذية في مناقشة طلب  .21
  .. أعالهالمقدمةي ضوء المعلومات الهيدرو كلورو فلورو كربونية لفنزويال ف
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  األولالمرفق  

  الصادران عن اللجنة التنفيذية54/35 و 54/34المقرران 
 

  …)فرنسا) (الشريحة الثانية(خطة إدارة إزالة الكلوروفلوروكربون النهائية : كينيا - )54/34(المقرر 
 

 
  : اللجنة التنفيذيةقررت …
  

 في المائة من قيمة الشريحة الجاري 10 االتفاق محسوبة بنسبة أن تطبق العقوبة الواردة في  )أ(
في حاالت عدم االمتثال ألحكام االتفاق بين تقديم طلب بها إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه 

كانت الدولة المعنية من البلدان ) 1: (ة الشروط التاليرتوافعند ومة المعنية، كاللجنة التنفيذية والح
عاد البلد إلى حالة ) 3(كانت المرة األولى لعدم امتثال البلد؛ و) 2(ك المنخفض؛ وذات االستهال

  االمتثال بدون مساعدة إضافية من الصندوق؛
  
 دوالر 33 000أعاله، أن تطبق عقوبة تبلغ ) أ( الفرعية ةوباستخدام الطريقة المبينة في الفقر  )ب(

   لكينيا؛ النهائيةخطة إدارة اإلزالةأمريكي على الشريحة الثانية من 
  
 دوالر 297 000 لكينيا بمبلغ خطة إدارة اإلزالة النهائيةأن توافق على الشريحة الثانية من   )ج(

 وأدخلت في حساب ذلك ، دوالرا أمريكيا38 610أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  . أعاله)ب( في الفقرة الفرعية محسوبة كما جاءالعقوبة 

  
  الخطة الوطنية إلزالة استهالك الكلوروفلوروكربون:   الهند- )54/53(المقرر 

 
 

  . اللجنة التنفيذية ما يليقررت…

 2006أن تحيط علما مع القلق بتجاوز االستهالك من المواد الكلوروفلوروكربونية في العـامين                )أ(
تفـاق   طنا متريا الحد األقصى المسموح به لالستهالك المحـدد فـي اال            2 181 بمقدار   2006و

المبرم بين الهند واللجنة التنفيذية إلزالة االستهالك الوطني للمواد الكلوروفلوروكربونية في الهند            
  ؛42/37مع التركيز على قطاع خدمة التبريد، عمال بالمقرر 

 14 960ألف من هذا االتفاق، يتم خفض مبلـغ         7 والملحق   10أن تحيط علما بأنه، وفقا للمادة         )ب(
 مقابل كل طن من االستهالك يزيد عن حد االستهالك األقصى المقـرر مقـدرا               دوالرا أمريكيا 

  بأطنان قدرات استنفاد األوزون؛

أن تحيط علما كذلك بأن حكومة الهند قد قدمت خطة عمل مقترحة لعودة البلـد إلـى االمتثـال                     )ج(
  ؛2009 و2008لالتفاق في العامين 

متثال بموجب هذا االتفاق قد تكون كبيرة للغاية في حالة          أن تأخذ بعين االعتبار أن عقوبة عدم اال         )د(
  الهند بصفة خاصة؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/55 
Annex I 

 

2 

أن تؤكد مجددا أن اللجنة التنفيذية ترغب في مساعدة الهند في جهودها المبذولة إلزالة استهالك                 )هـ(
  المواد الكلوروفلوروكربونية؛

  :أن تحسب قيمة العقوبة على النحو التالي  )و(

 طنا  1 228 دوالر أمريكي متأتية من تصدير       4 178 600قدرها  مكاسب  الحرمان من     )1(
متريا من المخزونات الحالية من المواد الكلوروفلوروكربونية إلى األسواق الدولية بدال           

  من بيعها بالداخل؛

 مليون دوالر أمريكي من المبالغ المتبقية المتاحة في االتفاق المتعلق بقطاع            1,94مبلغ    )2(
  فلوروكربون؛استهالك الكلورو

  :وفيما يتعلق باتفاق قطاع استهالك الكلوروفلوروكربون، أن  )ز(

 طنا متريا من المواد الكلوروفلوروكربونية، وبصفة رئيسية        690ال يتجاوز إنتاج الهند       )1(
آب / أغسـطس  1لتصنيع أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، وذلـك حتـى           

  ؛2008

 طنا متريا من هذه المـواد       825 المواد الكلوروفلوروكربونية    ال يتجاوز ما يبيعه منتجو      )2(
 2008ألغراض إنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقيـاس للجرعـات فـي العـامين              

 طنا متريا تعاد معالجتها 135 طنا متريا من اإلنتاج الجديد و 690، وهذا يشمل 2009و
  من المخزونات الحالية؛

 31من المواد المستنفدة لألوزون في موعد ال يتجـاوز           طنا متريا    1 228تصدر الهند     )3(
  ؛2009كانون األول /ديسمبر

  ال تستوردالهند أي مواد كلوروفلوروكربونية من أي نوع بعد ذلك؛  )4(

 81 141 دوالرا أمريكيـا أللمايـا و      101 078( دوالر أمريكي    250 000أن توافق على مبلغ       )ح(
)  دوالر أمريكي ليونيب   19 900را أمريكيا ليوئنديبي و    دوال 47 881دوالرا أمريكيا لسويسرا و   

من المبالغ المتبقية المتاحة بموجب اتفاق استهالك الكلوروفلوروكربون ألنشـطة المشـروعات            
  .الجارية
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  الثانيالمرفق   
 )األصل باألسبانية (FONDOIN  الفنزويلي إلعادة التحويل الصناعي والتكنولوجيصندوقالرسالة من 

 
 2008تشرين الثاني /  نوفمبر5س، كاراكا  

  
 

  السيدة ماريا نوالن
  المسؤولة التنفيذية الرئيسية

 الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 

 عزيزتي السيدة نوالن
 

 فيما يتعلق UNEP/OzL.Pro/Excom/56/12/Add.1يسرني أن أكتب إليكم باإلشارة إلى الضميمة إلى الوثيقة 
االجتماع القادم للجنة التنفيذية  واإلشارة إليها فيما يتعلق بحالة فنزويال التي ستناقش خالل 21-13بالفقرات 

  .المقرر عقدها في الدوحة، قطر
  

 طن بقدرات استنفاد األوزون كان 173.7 من الضميمة إشارة إلى 18فعلى وجه الخصوص، هناك في الفقرة 
بأن الكمية وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أوضح . 2007 في 5دة يتعين تصديرها لتلبية احتياجات بلدان الما

إلى أنه قد فرض االحتياجات األساسية، ولتجنب استيراد هذه الكمية بالنظر المشار إليها قد استهلكت داخليا لتلبية 
  .2005في فنزويال منذ عام لألوزون حظر على استيراد المواد المستنفدة 

  

عن الكمية البالغة ، لم تكن هناك أية وسيلة للتعبير )C=I+P-E (للمعادلةوضع وفقا ونظرا ألن االستهالك قد 
مع مراعاة ( ألنها أنتجت حقيقة في البلد 2007التي استهلكت في البلد في  طن بقدرات استنفاد األوزون 173.7

/  ديسمبر31زون اعتبارا من اتفاق إزالة اإلنتاج المبكر الذي أدى إلى وقف فنزويال إنتاج المواد المستنفدة لألو
على التصدير كان أقل ومع ذلك فإن الطلب ).  الوسيطةالمواد(على التصدير لتلبية الطلب ) 2006كانون األول 

 طن بقدرات استنفاد 400مما كان متوقعا األمر الذي مكنا من تلبية طلباتنا الخاصة في حدود الكمية البالغة 
  .موجب اتفاق خطة إزالة االستهالك ب2007األوزون المسموح بها لعام 

  
 طنا بقدرات 114استنفاد األوزون واردات وخصم الكمية البالغة  طن بقدرات 173.7 الكمية البالغة فإعتبار

 طنا بقدرات استنفاد األوزون من المخزونات 59جرى تصديرها يسفر عن استهالك قدره استنفاد األوزون التي 
 غير أن معادلة االستهالك . من الضميمة14د األوزون المشار إليها في الفقرة استنفا طنا بقدرات 980البالغة 

  .الطريقة في التقريروهذا هو السبب في أنه لم يمكن عرض البيانات بهذه التتيح هذه التوضيحات 
  

ينا  لد5مايبرره بالنظر إلى وضعنا بوصفنا من بلدان المادة إن هذا الوضع، الذي يبدو أنه واضح تماما وله 
، قد أثار عددا من حاالت سوء الفهم 2009األساسية حتى عام تفويض بمواصلة االستهالك لتغطية االحتياجات 

  . األطرافبما يقنعالتي نود تسويتها 
  

ممكنة، ولتبديد الشواغل وفي هذا الصدد، أرجو تفهمكم ودعمكم لتسوية الخالفات المشار إليها أعاله بأفضل وسيلة 
 .المتعدد األطراف ترى أن من المناسب إثارتهاانة الصندوق التي يبدو أن أم

 
 المخلص وتحياتي  

 
 Osmer Enrique Castillo 
 الرئيس 

____ 
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