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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال
   السبعونالثاني واالجتماع 

  2014 مايو/أيار 16-12مونتريال، 
 

 تقرير الفريق الفرعي عن قطاع اإلنتاج

 مقدمة 

. وتألفت المجموعة الثاني والسبعينالجنة التنفيذية اجتماع قطاع اإلنتاج في لأعيد تشكيل الفريق الفرعي   -1
المملكة العربية السعودية، ونيكاراغوا، والفرعية من ممثلي أستراليا، والصين، وإيطاليا، واليابان، وموريشيوس، 

مثلو اليونيدو والبنك م كما حضربوصفھا ميسرا.  ترالياأسوالسويد، والواليات المتحدة األمريكية وأوروغواي، مع 
 . ينمراقب الدولي بصفتھم

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال  1البند 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/SGP/1اعتمد الفريق الفرعي جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة   -2
 لمرافق قطاعمراجعة الفنية المقترحة عمال "مسائل أخرى"، الن جدول األم 5على مناقشة، في إطار البند  ووافق 

  .اإلنتاج في المكسيك

 : تنظيم العمل من جدول األعمال 2البند 

، 3من جدول األعمال "مسائل أخرى"، ومعالجة البند  5معالجة البند ب الفريق الفرعي على بدء عمله اتفق  -3
خطة  من جدول األعمال، " 4" بعد البند الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد قطاع إنتاج لتوجيھية المبادئ مشروع ال"

 ". إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين
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: مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج المواد من جدول األعمال 3البند 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قطاع إنتاج للمبادئ التوجيھية لواصل الفريق الفرعي مناقشته   -4
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/SGP/2 سابقا على ھامش االجتماعات الرابع والستين،  نظر فيھا)، والتي

األمانة قد  أن ةالميسر وذكرت. والخامس والستين، والثامن والستين، والتاسع والستين، والسبعين والحادي والسبعين
. ثم الوثيقةدمج ھذه التغييرات في وافق الفريق الفرعي على قترحت عدة تغييرات تحريرية للمبادئ التوجيھية، وا

  بين قوسين. ظلتمعالجة تلك الفقرات من المبادئ التوجيھية التي األعضاء  طلبت من

من النص ألن الفقرة (و) حثت بالفعل  ا) بعد أن تم حذف بعض1تم االتفاق على إزالة األقواس في الفقرة (  -5
ت ھناك مناقشة كانو. المحذوفالنص  الواردة فيالمسألة  وعالجتاإلنتاج / االستھالك  التخلص المتزامن منعلى 

ما إذا كان ينبغي أن تكون مماثلة ونظم الرصد في الفقرة (ح) أيضا، وكيف ينبغي أن تكون قوية، لضرورة وجود 
رصد المرافق التي  لضرورة ينبغي ذكر معينوما إذا كان إزالة رابع كلوريد الكربون ق من لتلك المستخدمة للتحق

أوضح ممثل والستخدامات المواد الوسيطة. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تلقت تمويال لكنھا استمرت في إنتاج 
للتأكد من  ھاحاجة إلى رصدسيظل وجود المنشأة الممولة من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ال فور تخلصاألمانة أنه 

 سقط سھوا في حالة عدم االمتثال. البلد لم يأن 

الوقت، تم االتفاق على تأجيل مواصلة النظر في  ونقص المسائلعدد قليل من  بشأننظرا لعدم وجود اتفاق   -6
  اع المقبل.المبادئ التوجيھية إلى االجتم

  لصين ل خطة إدارة التخلص من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: من جدول األعمال 4البند 

   إدارة التخلص من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصينإضافة إلى خطة   ) أ(

توصية بشأن  تحتوي علىي الت UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/SGP/3قدم ممثل األمانة الوثيقة   -7
. وقال إنه بعد خطة إدارة التخلص من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصينإلى  ةالمقترحاإلضافة 

: تعريف للتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة التي عنحاجة إلى مزيد من المعلومات  ضافة اعتبر أن ھناكاإلاستعراض 
 وتقاعدو تفكيك  ؛ و تعريف اإلغالق،2016 لشريحة سدادلالزمني لالجدول و؛ المعتمدة سابقاشرائح البدأت مع 

من  الفنيةي المراجعة تلك المدرجة ففي اإلضافة و المصانع. وقال أيضا أنه كان ھناك تباين بين قائمة نتاجاإلمصانع 
ضافة اإلالمدرجة في  للمصانعمؤقتة القائمة الأن على البنك الدولي تم االتفاق بين األمانة العامة وو. نيكسانت قبل
 تحققه ذلك أثناء البنك الدولي أيضا التحقق من المعلومات الواردة في تقرير نيكسانت ولكن من شأن إلىستند وف تس

  .2013عام  من إنتاج

حيث ينبغي  23-المواد الھيدروفلوروكربونية قتصر علىيرصد االنبعاثات ال ينبغي أن  أنقال أحد األعضاء   -8
 و ،112-المواد الھيدروفلوروكربونية مثل الوسيطةلمواد ل المصانع المنتجةغالبية و. أيضا المنتجاتمن  ارصد غيرھ

 عنمن التفاصيل  امزيد ويتطلب. أ133-كربونيةفلوروكلوروالھيدروالمواد و ،113-المواد الھيدروفلوروكربونية
مراحل كانت  أ133-الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد و 113-حيث أن المواد الھيدروفلوروكربونيةاستخدامھا 

. لذا سيكون من المفيد أن 125-المواد الھيدروفلوروكربونية و أ 134-المواد الھيدروفلوروكربونية وسيطة في إنتاج
 .اإلنتاج المشتركو لكل منتجيكون ھناك تعريف 

، اإلنتاج المشتركتحديد ، وكيفية مصنعال تفكيكو: التمييز بين إغالق عنوطلب المزيد من المعلومات أيضا   -9
 الطاقةمن في المائة  24 تعطيل معالجة يةكيفوالعاطلة إلى استخدامات أخرى،  الطاقة من الممكن توجيه كان وما إذا

. وطلب 2030قبل عام  التعطيلعما إذا كان ھناك أي شرط لتحقيق ذلك و تنفيذ التعطيل ية، وكيفضافةاإلاإلنتاجية في 
لوحظ أنه في و. الفنيةالمساعدة  مشروعاتفي التقرير المرحلي للبنك الدولي لبعض  المستخدمةمعالم توضيح أيضا 
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تلك المعالم تحقيق التطبيق الصارم لال يوقف  ينبغي أن ،معالمعلى الرغم من أھمية الحصول على ھذه الحين أنه 
لويات األھداف في تعريف التقدم تحديد أو. لذا قد يكون من المرغوب فيه لإلزالةتحقق الفعلي ال عندمزيد من التقدم ال
 قدره اختالفوجود عن سبب أيضا واستفسر . خطة إدارة التخلص من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ ل

  .ضافةاإلطن متري بين تقرير نيكسانت و 75,000

مركب كيميائي أو مادة خالل أكثر من ممثل البنك الدولي أن اإلنتاج المشترك حدث عندما تم إنتاج  وقال  -10
 حدثنفس النسبة بين تلك المواد الكيميائية عندما الحفاظ على لتأكد من أن اكان من المھم والعملية الصناعية نفسھا. 

المتوقع أن  كان من ت اإلزالةحدث عندما، ومع ذلك. اإلزالةخالل أشئت  فاسدةنتاج لضمان عدم وجود حوافز اإل ھذا
أوضح ممثل البنك الدولي أنه سيواصل العمل على ومن حيث التكلفة.  كون فعااليج المشترك للمواد الكيميائية لن اإلنتا

 . الطاقةفي تخفيض في المائة  24التفاصيل لتحقيق 

نشر قائمة االتفاق على  يتمكنا منألن الصين والبنك الدولي لم كانت مطلوبة ضافة اإلوقال ممثل األمانة أن   -11
خطة إدارة التخلص من اإلنتاج المشترك في  وعلى الرغم من أنه لم تتم معالجةالشركات ألسباب تتعلق بالسرية. 

أ 143-للمواد الھيدروفلوروكربونية البنك الدولي أن اإلنتاج المشتركأوضح  ،إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كانت موجودة دائما عند مستويات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمع  125-المواد الھيدروفلوروكربونيةو

المواد إنتاج  يتم التخلص من كما كانوالتي تجري معالجتھا.  المنتجات لكلاإلنتاج حسب خطوط منخفضة 
كانت  المواد الھيدروفلوروكربونية حيثاإلنتاج المشترك لتلك لمرجح توقف كان من ا، الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد  البنك الدولي معلومات عنوسوف يقدم . قريبا صغيرة وستصبح غير اقتصاديةالتي يتم إنتاجھا  الكميات
أرقام البنك الدولي بين  االختالف يعزىقد وفي تقريره عن التحقق. كل منتج  إنتاجحسب  23- الھيدروفلوروكربونية

المعلومات المأخوذة من أسندت أرقامھا إلى نيكسانت قد إلى حقيقة أن نيكسانت لالمراجعة الفنية  المذكورة فيوتلك 
للبنك  التي أتيحتجميع المعلومات تشمل  لممبيعات البيانات وقد تكون البيانات غير المباشرة وبيانات المبيعات 

  .الحقا الدولي

بالطاقة في حالة التقاعد سيتم تفكيك المعدات المرتبطة ومصنع. تقاعد الوتفكيك أوضح الفرق بين إغالق  كما  -12
إغالق  ويستلزم. االمسموح بھ الوسيطةالمفاعالت والمكثفات التي يمكن استخدامھا إلنتاج المواد  تولكن ليس المنشأة

 مصنع تفكيك جميع القدرات. ال

اللجنة التنفيذية من البنك تطلب أن بقطاع اإلنتاج لالمجموعة الفرعية  توصيرسمية المناقشات غير الوبعد   -13
خطة إدارة التخلص من إنتاج المواد ضافة إلى اإلالدولي، نيابة عن حكومة الصين، إعادة تقديم 

 أمور:  شمل، في جملةتينبغي أن و، الثالث والسبعين لجنة التنفيذيةااجتماع إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية 

تفكيك، والتقاعد، التعريفات لإلغالق وتشمل وإضافة  للمصطلحات المستخدمة في االتفاق مسرد  (أ)
  وغيرھم، واإلنتاج المشترك وكل منتج، والطاقة العاطلة

 : في جملة أمورتشمل غالق أولية لإلمشروع استراتيجية   (ب) 

  ستراتيجية؛ االلمحة عامة عن   )1(

 2030قبل  سيتم إغالقھاالتي  لھذه المصانعتدريجي التفكيك، والتقاعد الغالق ، وإلخطة ل  )2(
مع األخذ  الوسيطةلمواد المستنفدة لألوزون والمواد ل والطاقة الطاقة العاطلة بينوالعالقة 

 : بعين االعتبار

 تفكيك والتقاعد؛ الو ھذا اإلغالقبكيف يمكن ربط التمويل   -أ
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التي تتجاوز من الطاقة اإلنتاجية إضافية في المائة  24 انسحابسيتم تنفيذ كيف   -ب
  ؛اإلزالة) على مدار 3((ه)69/28 المقررالمحددة في الحمولة 

للمواد لبنك الدولي تقديرات االنبعاثات غير المقصودة لقدم تقرير التحقق يينبغي أن   (ج)
لموافقة لكون شرطا يأن تقديم ھذه التقديرات ال والمنتجات؛  لكلوغيرھا  23- الھيدروفلوروكربونية

 ؛ خطة إدارة التخلص من إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى شرائح 

 التعريف التالي للتقدم:   (د)

 إصدارويجب أيضا مراعاة خفض واالمتثال. الالتقدم مع إعطاء أولوية لتحقيق أھداف  في سينظر
االختصاصات، واختيار  وتحديد الشركاتتقديم العطاءات، وعقود و، في الوقت المناسبالحصص 

  لعقود، وتنفيذ خطة العمل السنوية؛منح اوستشاري، اال

التي تخضع إلغالق  2010البنك الدولي استنادا إلى بيانات  التي تحقق منھا شركاتالقائمة و  (ه)
لمواد المستنفدة لألوزون والمواد الوسيطة والطاقة العاطلة؛ وتقديم لإنتاجھا و؛ مصنعال وتفكيك

 .2013عام من إنتاج لبنك الدولي اتحقق نتائج كجزء من التقرير عن 

وطلب لإلفراج  2014لعام  برنامج التنفيذ السنويو ،2013 لعام (ب) تقرير عن تنفيذ البرنامج السنوي
  2014شريحة  تمويل عن

ة التخلص وتنفيذ خطة إدار 2013عام لعن برنامج التنفيذ السنوي  اتقرير قبل ذلكالفريق الفرعي  أصدر  -14
(المرحلة األولى، الشريحة الثانية)  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج التدريجي من

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/SGP/4(.  

 : بأن اإلنتاج للجنة التنفيذيةقطاع ل الفرعي الفريق وصييوبعد مناقشات غير رسمية   -15

إنتاج المواد  ة التخلص التدريجي منخطة إدارمن  2014 عام شريحةعلى  توافق  (أ)
أمريكي  دوالر 1,288 أمريكي و مليون دوالر 23قدره بمبلغ   في الصين  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 في تكاليف دعم الوكالة للبنك الدولي؛ 

إنتاج  ة التخلص التدريجي منخطة إدارأن األموال المستخدمة في المرحلة األولى من ب تحاط علماو(ب) 
سوف تسدد من أموال  المواد الكلوروفلوروكربونية إنتاجمن قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ة التخلص التدريجي منخطة إدارمن 

المعلومات المتبقية التي طلبتھا األمانة فيما يتعلق باألنشطة الممولة من  تقديممن البنك الدولي  وتطلب (ج)
  تعدد األطراف في أقرب وقت ممكن؛ قبل الصندوق الم

نفيذ السنوية والتقارير خطط التل للتقديم المستقبليتحديث الشكل ن البنك الدولي واألمانة العامة تطلب مو (د)          
  .إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ة التخلص التدريجي منإدار خطة ل مرحليةال

  من جدول األعمال: مسائل أخرى 5لبند ا

 التدقيق الفني في منشآت قطاع اإلنتاج في المكسيك

ة دارإل تھاخطأوضح ممثل نيكاراغوا الحاجة إلى التدقيق الفني في منشآت قطاع اإلنتاج في المكسيك إلعداد   -14
 المتأرجحلمصنع لفي ذلك الوقت كان و. إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التخلص التدريجي من
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الصندوق المتعدد بمساعدة  خطي اإلنتاجواحد فقط من خط . وارتبط نتاجإلخطان لفي المكسيك  المعني
المكسيك طلبت يل. ولذلك المكسيك أن الخط اآلخر ال يزال مؤھال للحصول على التمو اعتبرتاألطراف و

 .تلق مساعدة من الصندوقيي لم ذمراجعة فنية لخط اإلنتاج ال

وسيطة أو المواد لاستخدم يما إذا كان خط اإلنتاج اآلن فقط، و التدقيق الفني طلبلماذا  مثل وردا على أسئلة   - 15
 ال اأن المكسيك قد انتظرت للتأكد من أن اقتراحھ ، وقال ممثل نيكاراغوااالستخدامات الخاضعة للرقابة

 ي. وقال أيضا أن خطالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع إنتاج لالمبادئ التوجيھية مشروع  يحكمه
إلى أمريكا تم تصدير بعضھا االستخدامات الخاضعة للرقابة، وو الوسيطةلمواد لكل من ا اكاناإلنتاج 

شركات أخرى من كل من إلى ذھب من اإلنتاج أي جزء لفھم  ةمطلوبالمراجعة الفنية  تكانوالجنوبية وآسيا. 
  .ھذين الخطين

المواد مشروع بموجب إغالق  تعويضامليون دوالر  34أن المكسيك تلقت بالفعل أحد األعضاء  وذكر  -16
بين المبرم تفاق االوتساءل عما إذا كانت المراجعة الفنية المقترحة مؤھلة بموجب الكلوروفلوروكربونية 

أي موارد  ه لن يكون ھناكأن" نص علىيبندا في الفقرة (د)  تضمن الذيحكومة المكسيك واللجنة التنفيذية 
لصندوق المتعدد األطراف لألنشطة ذات الصلة بما في ذلك تطوير البنية التحتية إلنتاج إضافية مقبلة ل

التي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفق امرمن ي أل النھائيغالق اإلاستيراد البدائل، أو أو بدائل، ال
 ". المواد الكلوروفلوروكربونية من البنية التحتية الحاليةتستخدم 

حتى اآلن لمراجعة جميع الوثائق ذات الصلة، وأنه سيكون  م وقتاعضاء لم يكن لديھاألولوحظ أن العديد من   -17
بمساعدة الصندوق المتعدد ن كااإلنتاج  يخطمن خط إنتاج واحد فقط من الضروري أيضا التأكد من أن 

أي معلومات إضافية وذات الصلة بالمكسيك األمانة  زودتاقترح أنه سيكون من المفيد أيضا لو واألطراف. 
  التي من شأنھا أن تساعد الفريق الفرعي عند النظر في الطلب.

طلب إلجراء  أھليةالتدقيق الفني. ثم الحظ أحد األعضاء أن مسألة  أوضح ممثل األمانة العملية المعتادة لطلب  -18
 فيھا. الفريق الفرعي نظر سوف تحتاج إلى  فنيةمراجعة 

لمرافق قطاع اإلنتاج في  فنيةلطلب المكسيك إلجراء مراجعة  همواصلة مناقشتعلى الفريق الفرعي  اتفق  -19
 المكسيك في اجتماعھا المقبل. 
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