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  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
  

للنظر في المبادئ  والستين للجنة التنفيذية تاسعالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج خالل االجتماع ال اجتمع .1
 في الصين. التوجيھية إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ممثلي كندا، وفنلندا، والھند، واليابان، والكويت، ونيكاراغوا، وصربيا، والمملكة المتحدة ويتألف الفريق الفرعي من 
البنك الدولي عن  نكما حضر ممثلولبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي. 

 .اجتماع الفريق الفرعي منسقوكانت كندا ھي  .بينبصفة مراق

  من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 

الوثيقة الفريق الفرعي مشروع جدول األعمال على النحو الوارد في  أقر .2
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/SGP/1.  من جدول  5ووافق الفريق الفرعي أيضا على النظر، في إطار البند

 في االتفاق بين البنك الدولي والصين للمرحلة األولى من خطة إزالة، "أخرىبعنوان "مسائل األعمال، 
 .قطاع اإلنتاجرغاوي البوليوريثان و الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع

  من جدول األعمال: تنظيم العمل 2البند 

 االجتماع على معالجة جدول األعمال بالصيغة المعروضة به. وافق .3

  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإنتاج  لقطاع التوجيھية المبادئ: من جدول األعمال 3 البند
  
المواد  ، في مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاجاألولى تهنظر الفريق الفرعي، في جلس .4

وطلب المنسق من األعضاء أن يتناولوا  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/SGP/2) الھيدروكلوروفلوروكربونية
 جيھية التي مازالت بين أقواس معكوفة.تلك الفقرات في المبادئ التو
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ألن جميع البلدان مطلوب استخدام المواد األولية وفي المناقشة التالية، أشير إلى أنه سيكون من المھم رصد  .5
بعض  ، السيما لوجود بعض أوجه عدم االتفاق على ما إذا كانت7منھا اإلبالغ عن الكميات المستخدمة بموجب المادة 

أو كمواد أولية. وسيكون من المھم أيضا النظر في إمكانية تطبيق بند المرونة في  وامل تصنيعالمواد تستخدم كع
بالنسبة للنباتات التي تم إنتاجھا بعد ذلك التاريخ. وأشار بعض  2007سبتمبر/أيلول  21 المقترح الموعد النھائي

عاد البعض اآلخر التأكيد على أنھم يعتبرون األعضاء إلى أنھم يؤيدون تمويل النباتات المزدوجة االستخدام، بينما أ
ھذه النباتات غير مؤھلة للتمويل. وكان ھناك سؤال آخر عما إذا كانت اللجنة التنفيذية ھي المحفل المناسب لتقرير ما 

إذا ية وما إذا كان الدعم اإلضافي ينبغي تقديمه إلى النباتات المزدوجة إلزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
 من األفضل معالجة المسألة من جانب مؤتمر األطراف. كان

 ونظرا لعدم إحراز تقدم، اتفق على تأجيل النظر في المبادئ التوجيھية. .6

  قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصينمن جدول األعمال:  4البند 

  )(المرحلة األولىفي الصين  يةالكلوروفلوروكربونالمواد إنتاج قطاع إزالة إدارة خطة   (أ)

اجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في أفرقة غير رسمية لمناقشة خطة إدارة إزالة المواد  .7
 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.

 التكاليف واألساس المنطقي لوظائف التكاليف اإلدارية المحددة في مشروع االتفاق ومدة المشروع  (ب)

 الدولي أن يقدم توزيعا للتكاليف إلى البنك كان مطلوبا)، 2(أ)(68/47ه كمتابعة للمقرر نإاألمانة  ةممثل تقال .8
دوالر  مليون 6.6واألساس المنطقي المحددين في المقرر، وإن البنك قدم التكاليف التقديرية التي تراوحت بين 

من الوثيقة  1مليون دوالر أمريكي. وبينما تم إدراج ھذه التكاليف حسب البند في الجدول  6.8و أمريكي
UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/SGP/3 فما زالت ھناك حاجة إلى معلومات أكثر عن البنود الفرعية الواردة في ،

من البنود وذلك في تقارير إتمام ذلك الجدول. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي اإلبالغ عن الخبرة المكتسبة مع كل بند 
بالنسبة لخطة إدارة إزالة قطاع إنتاج المواد إجراء تقديرات للتكاليف من المشروع للتمكين 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.

وشرحت ممثل البنك الدولي أنه بالرغم من إمكانية تقديم تفاصيل أخرى عن البنود، فإن البنك ال يمكن أن  .9
نھج بالنسبة لجميع مؤقتا أن يستخدم نفس الاليف المعنية في بنود مرة أخرى. ووجد البنك الدولي يخصص التك

مشروعاته، التي يتم معالجتھا على أساس الرسوم. وقالت أيضا إنه نظرا ألن المعلومات التي ستدرج في تقارير إتمام 
التقارير حتى االجتماع األول للجنة التنفيذية في ، ال يمكن تقديم ھذه 2013المشروع ستكون متاحة فقط في نھاية عام 

 .2014عام 

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بأن توافق اللجنة التنفيذية على ما يلي: يصويو .10

أن المعلومات ينبغي تقديمھا عن تقديرات التكاليف لكل البنود والعناصر الواردة في خانة الوصف   (أ)
واألساس المنطقي للنظر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/SGP/3من الوثيقة  1في الجدول 

  فيھا في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية؛

ينبغي اإلبالغ عن كل بند من البنود وكل عنصر من العناصر الواردة في خانة الوصف في الجدول   )ب(
وذلك في تقرير إتمام المشروع للمشروعات في قطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية التي يتم  1

  السبعين؛الثاني وتقديمھا إلى االجتماع 
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 أخرى مسائل: من جدول األعمال 5 البند

رغاوي  لھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعاالتفاق بين البنك الدولي والصين للمرحلة األولى من خطة إزالة المواد ا
 قطاع اإلنتاجالبليوريثان و

شرح ممثل األمانة أنه لدى استعراض االتفاق بين البنك الدولي والصين، الحظت األمانة أن قطاع اإلنتاج  .11
شأن خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع الرابع في االتفاق ب هأدرجتم كان قد 

ة في الترتيبات اإلدارية ولكن كان شتركمل والستين. وشرح البنك الدولي أن قطاعي االستھالك واإلنتاج لديھما أموا
احتفظ نب اللجنة التنفيذية. وقد أي استخدام لألموال لقطاع اإلنتاج مرھونا بالموافقة على خطة قطاع اإلنتاج من جا

موجز يمكن استخدامه في الوقت بين  كجسر مالي مؤقتماليين دوالر أمريكي  7البنك الدولي بمبلغ افتراضي قدره 
 موافقة اللجنة التنفيذية على منح أموال لقطاع اإلنتاج وبين األموال التي ستتوافر بالفعل.

عرض المسائل حتى يكون لديه فھم تي أن يكون لديه وثيقة وتمت مالحظة أنه من األفضل للفريق الفرع .12
 على قطاع اإلنتاج.لألموال تخصيص المقترح الأفضل آلثار 

أن تطلب إلى األمانة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج أن توافق اللجنة التنفيذية على ما يلي:  ويوصي .13
للمرحلة األولى من خطة إزالة المواد إعداد تقرير موجز عن االتفاق بين البنك الدولي والصين 

رغاوي البوليوريثان وقطاع اإلنتاج، وعن التخصيص الذي سيتم إجراؤه من  نية في قطاعالھيدروكلوروفلوروكربو
قطاع اإلنتاج، وذلك لنظر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع السبعين إلى قطاع رغاوي البوليوريثان 

 التنفيذية.للجنة 

 اعتماد التقرير :من جدول األعمال 6 البند

 صدر التقرير الحالي إنثاء االجتماع التاسع والستين للجنة التنفيذية. .14

 اختتام االجتماع :من جدول األعمال 7 البند

  .2013أبريل/نيسان  18اختتم االجتماع في يوم الخميس الموافق  .15
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