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اللجنة التنفيـذية للصندوق المـتعـدد األطراف
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إضافـة
تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليها بشروط تبليغ محددة
تصدر هذه الوثيقة لـ:
 اضف الفقرة الفرعية (ح) إلى الفقرة :4
(ح)

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولي) (اليونديبي)

 اضف الفقرات التالية بعد الفقرة :65
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولي) (اليونديبي)

خلفية
( 65مكرررر ثانيررا) الررم ا جتمررا الرابررل وال ررتين للجنررة التنفيذيررةل تمررت المواالقررة علررى خطررة إدارة إزالررة المووواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين من خالل المقررر  .44/54وواالقرت الفقررة الفرعيرة (هرـ) مرن ذلرر المقررر

رات الرصرد الرم

على ا تفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذيرة .والرم ذلرر الوقرتل لرد تحردد دوار ومؤ
التذييل  -6لف من اتفاق خطة إدارة إزالة الموواد الهيدروكلوروفلوروكربونيوة ،وبود نوذ كلوح اح ووت ا عوى

لو
الشورو ال ىليووة قووو حكونووة النوويذ بإ ووداد عىصوويت ر يبووىر الرصوود لو نحووو نصعنووت و قوود ا عووى نلو الل صووة
ال صعيذية ،دراجه حقى في ال ذييت -6ألف هذا  .وخالل ا ج مىع الخىنس والس يذ ،أضيعت خطة قطىع الموذيبىر نلو
خطة إدارة إزالة المواد ا الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيذ نذ خالل المقرر 65/56؛ ونع كلح ،لم ي م صوىول نسوةلة
ر يبىر الرصد.

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلاير
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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( 65مكرر ثالثا) قدد اليونديبمل نيابة عن الصينل المشرو الوارد الم المرالق الثانم بهذه الوثيقـة عارضا التذييـل
 -6لف بشأن مؤ ات و دوار الرصد لنظر اللجنة التنفيذية بعد الموعد النهائم للتقديمات إلى ا جتما ال ادس
وال تين.
تعليقات األمانة
(65مكرر رابعا) لد تقدد اللجنة التنفيذية إلى األمانة و ية واضحة تعراض ومناقشة التذييل  -6لف من ا تفاقل
وبناء على ذلر يحال هذا التذييل كما ورد .ومل ذلرل تود األمانة ن تشير إلى ن التذييل  -6لف "مؤ ات و دوار
الرصد" هو جزء من شروط تنفيذ ونتائج واإلبالغ المحددة الم ا تفاق؛ واألجزاء المهمة األخرى هى الفقرتان 4
و 6من ا تفاق المتعلقتان بالتحقق من ا تهالر الهيدروكلورواللوروكربونيةل الفقرة  5من ا تفاق المتعلقة بالرصد
بشكل عاد و"شكل تقارير وخطط التنفيذ" الم التذييل  -4لف .والم هذا ال ياقل يحدد التذييل  -6لف مقدار الحد
األدنى من المعلومات المطلوب اتاحتها إلى حكومة الصين لرصد التنفيذ الم البلد .ويدل هذا يضا على ن من
المفهود ن التنفيذ يتد كمنهج الداالل وراءه البلدل مل تواالر الهد واضح لحكومة الصين بالقطاعات واحتياجاتها والحالة
الفعلية لتنفيذ الجهود المتعلقة بها .والم نفس الوقتل يحدد يضا الحد األدنى من المعلومات المتاحةل التى قد تطلبها
اللجنة التنفيذية لغرض ا شراف على البرنامجل الم حالة ن شروط اإلبالغ الحالية بشأن الوكا ت و التحقق من
ا تهالر الهيدروكلورواللوروكربون تعتبر غير كاالية و نها تقدد صورة كاملة .وعند النظر الم هذال قد تالحظ
اللجنة التنفيذية ثالث خواص محددة للمرحلة األولم من خطة إدارة إزالة المواد ا الهيدروكلورواللوروكربونية:
( ) الحجد الشامل :إن المرحلة األولم من خطة إدارة إزالة المواد ا الهيدروكلورواللوروكربونية للصين
كبيرة الم الحجدل ألنها كبر التزاد للجنة التنفيذية قد اضطلعت به؛
(ب) وصف قل عند المواالقة على المشرو  .إن نشطة كثيرة الم المرحلة األولم محددة بطريقة عامةل
نظرا لعدد توالر بيانات ملمو ة الم قطاعات عديدة عندما قدمت خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلورواللوروكربونية؛
(ج) التنو  :تغطى المرحلة األولم قطاعات عديدة مختلفة بشكل مميزل وعدد من الوكا ت المختلفة وكذلر
آليات تنفيذ مختلفة.
توصية األمانة
( 65مكرر خام ا) قد ترغب اللجنة التنفيذية الم النظر الم التذييل  -6لف المقترح با تفاق بين حكومة الصين
واللجنة التنفيذية الذي قدمه اليونديبمل نيابة عن حكومة الصينل على ضوء التعليقات الواردة عاله.
 اضف المرالق الثانم كما رالق.
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Annex I

المرفق الثاني
التذييل -5ألف :مؤسسات وأدوار الرصد
من أجل
االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
إن مكتب التعاون ا قتصادي الخارجم /وزارة الحماية البيئية هو الم ؤول عن التن يق الشامل لألنشطة
1
التى يضطلل بها الم خطة إدارة إزالة المواد ا الهيدروكلورواللوروكربونية بم اعدة الوكالة المنفذة الرائدة ويعمل
ك وحدة وطنية لألوزونل م ؤولة عن تنفيذ ال يا ات والتشريعات الوطنية اليما يتعلق بالرقابة على المواد الم تنفدة
لألوزون.
يجرى رصد ا تهالر الوطنم ويحدد على
2
من المواد التى ت جلها المصالح الحكومية ذات الصلة.

اس بيانات اإلنتاج والبيانات الر مية للواردات والصادرات

يجرى إنشاء نظاد حصص يغطى الشركات الكبيرة الم مختلف قطاعات ا تهالرل كلما انطبقل للرقابة
3
على زيادة ا تهالر وتحقيق خفض الم ا تهالر الم الشركات الكبيرة هذه وجمل بيانات ا تهالر.
وبالن بة للقطاعات ذات مقادير كبيرة الم الشركات الصغيرة ومتو طة الحجدل مثل قطا رغاوي
4
البوليوريثان ورغاوى البولي تيرين الم حوبة بالضغط وقطا رغاوى البوليوريثان الجا ئةل يدار ا تهالر
بوا طة الحد من الكميات ذات العالقة بالمواد التى تبا الم ال وق المحلية من خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلورواللوروكربونية الم قطا اإلنتاج (تجرى المواالقة اليما بعد) .وتوضل طريقة للتقييد الشامل با تخداد
البيانات المتاحة ومعلومات من الشركات الم هذه القطاعات وا تهالر مختلف المواد الهيدروكلورواللوروكربونية
على الم توى الوطنى والبيانات الدقيقة ن بيا لبعض القطاعات لتحديد ا تهالر هذه القطاعات.
يقود مكتب التعاون ا قتصادي الخارجم/وزارة الحماية البيئية عن كثب با شراف على الشركات التى تنفذ
6
مشروعات التحول الم المرحلة األولم لضمان تحقق هدف اإلزالة الم هذه الشركات.
يي ر مكتب التعاون ا قتصادي الخارجم/وزارة الحماية البيئية للوكالة المنفذة الرائدة والوكا ت المتعاونة
5
التحقق من األهداف المحددة الم ا تفاق.
يقود مكتب التعاون ا قتصادي الخارجم/وزارة الحماية البيئية بتجميل البيانات والمعلومات التالية ويبلغ
7
عنها على اس نوى الم و قبل التواريخ الواجبة:
( ) تقارير نوية عن ا تهالر المواد تقدد إلى مانة األوزون؛
(ب) تقارير نوية عن التقدد المحرز الم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ا الهيدروكلورواللوروكربونية تقدد
إلى اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف.
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