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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  الثمانوناالجتمــــــاع 
 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال

  

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
  

 مقدمة

اجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، الذي تشكل في االجتماع الثامن والسبعين للجنة التنفيذية، اجتمع  .1
 والنمسا، ،أسترالياو ،الفرعي من ممثلي األرجنتين فريقويتألف المرات على ھامش االجتماع الثمانين.  عأرب

 وبدور المنظم. كما حضر ممثلأستراليا مع قيام  ،والمكسيك والواليات المتحدة األمريكيةولبنان، والصين، وألمانيا، 
 .ينالبنك الدولي بصفة مراقب

ن إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية م 2016التحقق لعام  رتقريونظر الفريق الفرعي في  .2
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  2017في الصين، والتقرير المرحلي لعام 

الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والمرحلة الثانية المعاد تقديمھا لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد 
 روفلوروكربونية للصين.الھيدروكلو

 إقرار جدول األعمال  من جدول األعمال: 1البند 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/1 الفريق الفرعي جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقةأقر  .3

 تنظيم العمل  من جدول األعمال: 2البند 

 الفريق الفرعي على التنظيم التالي للعمل الذي اقترحه المنظم. وافق .4
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  من جدول األعمال: المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 3البند 

  من إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2016تقرير التحقق لعام   (أ)

خلص إلى  تقرير التحقق إن توقال UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/2األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم .5
أن حكومة الصين كانت في حالة امتثال ألھدافھا للرقابة على إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

. وأكد التقرير تفكيك أربعة خطوط اإلنتاج التي وقعت على عقود لغق القدرة الخاملة، وخطين لديھما قدرة 2016عام 
من تفكيك خطي اإلنتاج المتبقيين، بقدرة إجمالية  2018التحقق في عام  طن متري؛ وسيتم 10.500إجمالية بمقدار 

ي ثانوأطنان مترية. وتضمن التقرير أيضا معلومات عن الرقابة على انبعاثات المنتج ال 4.000قدرھا 
تنفيسه؛ قد تم  23- في المائة فقط من الھيدروفلوروكربون 0,3، التي أشارت إلى أن ما نسبته 23-الھيدروفلوروكربون

تعلق ه. وفيما يأو تخزينه أو بيع هعميجقد أحرق أو تم ت 23- روفلوروكربونفي المائة من الھيد 99,7وأن ما نسبته 
بوصفھا مخلفات خطرة وفقا للوائح الوطنية، ولكن األمانة اقترحت إدراج  ھا، قالت إنه تم التخلص منتنفاياات المخلفب

ة الموجودة في نفايات المخلفات كإنتاج للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيكميات 
 الخاضعة لالستخدام المراقب في التحقيقات المستقبلية.

طن متري من القدرة المعوض عنھا  887,64واسترعت انتباه الفريق الفرعي أيضا إلى إعادة توجيه الكمية  .6
ادة عن إأالبنك الدولي  فادفي إحدى الشركات. وقد أ لمواد األوليةاإنتاج إلى ب 142-من الھيدروكلوروفلوروكربون

آلية لتعزيز رصد إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على  أنه يجري إنشاءوأبلغ األمانة ب سھوكانت التوجيه 
من لمرحلة األولى وقالت أيضا إن التقرير المرحلي عن تنفيذ امستوى المصنع لمنع إعادة التوجيه ھذه في المستقبل. 

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أشارت إلى أن خطي اإلنتاج الجديدين 
تحقق لضمان لتالي من المقترح أن يتم إجراء تم تشغيلھما إلنتاج المواد األولية وبا ب142- للھيدروكلوروفلوروكربون

 وتم توجيھھما إلى استخدام المواد األولية. ايرأسأن الخطين الجديدين كانا قد أدمجا 

- وھنأ العديد من األعضاء حكومة الصين على جھودھا لخفض انبعاثات المنتج الثانوي الھيدروفلوروكربون .7
من خالل الحرق وأفضل الممارسات لخفض معدالت توليد المنتج الثانوي. وقد خفضت بدرجة كبيرة كمية المنتج  23

 الذي تم تنفيسه في الغالف الجوي. 23- ربونالثانوي الھيدروفلوروك

، لم تجمع معلومات عن 2013وردا على سؤال من األعضاء، قال ممثل األمانة إنه قبل عام  .8
على نحو منتظم من جانب الصندوق المتعدد األطراف وتم تقدير معدل توليد المنتج الثانوي  23-الھيدروفلوروكربون
الذي تم  23-. وكان الھيدروفلوروكربوندقة البيانات ھناك تحسن فيلمائة، وفي ا 3بنسبة  23-الھيدروفلوروكربون
التي تم  23-إما قد أحرق، أو تم بيعه أو تنفيسه في السنة التالية، وأن كمية الھيدروفلوروكربون سنةتخزينه في نھاية ال

ح ممثل البنك الدولي . وأوض2015المخزن في عام  23-تضمنت بعض الھيدروفلوروكربون 2016إحراقھا في عام 
التي تم توليدھا، ولكنه قدم معلومات  23-أن البنك الدولي لم يتحقق من كمية المنتج الثانوي الھيدروفلوروكربونكذلك 

إنه عندما اشتركت المصانع في مشروع تدمير من االتفاق. وقال  10فقط عن إدارتھا وفقا للفقرة 
المولدة في تلك  23-التنمية النظيفة، قدمت كميات الھيدروفلوروكربون الممول في إطار آلية 23-الھيدروفلوروكربون

في المائة بالنسبة للمصانع التي ال توجد لديھا مشروعات في إطار آلية  3المصانع إلى البنك؛ وقدمت تقديرات بنسبة 
 التنمية النظيفة.

أنه قد تم إحراقھا، أو إرسالھا إلى  وفيما يتعلق بنفايات المخلفات ذات درجة الغليان العالية، شرحت األمانة .9
شركات معالجة متخصصة في النفايات الخطرة من أجل التخلص منھا وفقا للوائح الوطنية وبما يتماشى مع تقييمات 
األثر البيئي الموافق عليھا لكل مصنع. غير أن درجة تركيز المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذه النفايات كانت 

في الحاالت التي تم فيھا استرداد وإعادة استخدام ھذه المواد في المائة) و 40في المائة وحتى  10أكثر من عالية (مثال 
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألغراض خاضعة للرقابة، لم تحسب ھذه المواد المستردة كإنتاج للمواد المستنفدة 

الدولي أنه عند النظر في اإلنتاج اإلجمالي لھذه لألوزون. وفيما يتعلق بكمية نفايات المخلفات ھذه، شرح البنك 
في المائة من اإلنتاج اإلجمالي  1أقل من  االنفايات في الصين، كانت ھذه المخلفات في المتوسط محسوبة على أنھ

غ الصغيرة نسبيا، وباإلشارة إلى أن البنك الدولي سيستمر في اإلبال اللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لكميتھ
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(د)، قرر الفريق الفرعي أال 77/65عن ممارسات التخلص من النفايات ھذه في الشركات بما يتماشى مع المقرر 
يسأل عن التحقق من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في ھذه النفايات وأن مثل المواد 

 ال ينبغي حسابھا في اإلنتاج.الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه 

على عقود غلق القدرة الخاملة، شرح ممثل البنك الدولي  قد وقعاإنتاج  لق بالتحقق من تفكيك خطيفيما يتعو .10
أنه بالرغم من أن فريق التحقق قد أكد على أن خطي اإلنتاج قد تم تفكيكھما، فلم يتمكن الفريق من التحقق من أن 

 ة بأن المعدات قد تم تفكيكھا وبيعھا.المعدات الرئيسية قد تم تدميرھا. وقال إن فريق التحقق قد تم إبالغ

 ينبغي أنوبالتالي والحظ العديد من األعضاء أن المصنع قد حصل على تعويضات لتفكيك معدات إنتاجه  .11
 كيتمكن من تقديم دليل على التخلص منھا، بما يتماشى مع المبادئ التوجيھية الموجودة. وأكد البنك الدولي أن البن

 لتحديد مصير المعدات الرئيسية وأن حكومة الصين قد وافقت على ھذا التحقق اإلضافي.الدولي سيجري تحققا آخر 

المواد  لغرضوفيما يتعلق بعمليات التحقق في المستقبل من خطوط إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .12
ج، ينبغي أن يتحقق من أن البنك الدولي باإلضافة إلى التحقق من اإلدماج الرأسي لخطوط اإلنتا حاألولية، اقتر

الترتيبات القانونية للتأكد من عدم حدوث إنتاج للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالستخدام الخاضع للرقابة في 
الخطوط الجديدة. وشرحت األمانة أن خطوط اإلنتاج الجديدة قد أنشئت إلنتاج المواد األولية ولن تصدر أي حصص 

طي خطوط غك، أنشأت الحكومة نظاما لرصد إنتاج المواد األولية من شأنه أن يلھذه الخطوط. وباإلضافة إلى ذل
التشغيل الجديدة. وأشار ممثل الصين وممثل البنك الدولي إلى أن خطوط اإلنتاج الجديدة ھذه لم تكن مشمولة في 

 إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ةالمرحلة األولى من خط

وشرح ممثل البنك الدولي أن تكاليف دعم الوكالة قد تم حسابھا على أساس عدد محدود من عمليات التحقق  .13
نخفض مع توقف المصانع عن اإلنتاج. وھذا الواقع بأن البنك الدولي يوأن عدد عمليات التحقق كان من المتوقع أن 

تاج ال ينبغي اعتباره سابقة بأنه سوف يتحقق من وحكومة الصين قد اتفقا على إجراء تحقق لمرة واحدة لمرفقي اإلن
 اإلنتاج في مرافق جديدة أخرى.

ن المصانع الجديدة سيكون نشاطا لمرة واحدة أو يجرى على أساس موردا على سؤال عما إذا كان التحقق  .14
كن المسألة سنوي، قال أحد األعضاء إنه يفضل أن تتم عمليات التحقق لمرة واحدة في جميع المصانع الجديدة، ول

 كانت إفتراضية، ويمكن أن تنتظر المناقشة اإلضافية حول ھذه المسألة إلى حين إنشاء مصانع جديدة.

أو خفض الحد األقصى من اإلنتاج المسموح به للمصنع الذي أعاد توجيه شرط الجزاء بتطبيق وفيما يتعلق  .15
، أشير إلى أن اإلجراء األكثر منفعة من األوليةطن متري من القدرة المعوض عنھا إلى المواد  887,64بمقدار  كمية

الوجھة البيئية سيكون من الصعب حسابه إذ أن خفض اإلنتاج في المصنع لن ينتج عنه خفض عام في الحصص في 
 133.146. وأشير أيضا إلى أن الجزاء البالغ ةالصين، وعالوة على ذلك، ال توجد حصص إلنتاج المواد األولي

المرفق من خالل إعادة توجيه اإلنتاج. وأعرب العديد من  الذي يكسبهن أقل كثيرا من الربح دوالرا أمريكيا كا
األعضاء عن قلقھم إزاء حدوث حالة مشابھة في السنوات الالحقة بالنظر إلى ربحية إنتاج المواد األولية والجزاء 

 .الصغير بالمقارنة إلى التعويضات المقدمة

في سوء التوجيه ھذا يرجع إلى تغير في اإلدارة في المرفق، وأن إجراءات السبب من  اقتراح أن جزءومع  .16
قد اتخذت لتصحيح ھذه المشكلة، أشار العديد من األعضاء إلى أن المنتجين ال ينتجون في الغالب كل حصصھم مما 

لك، لم يكن له يعني أن الخفض المقترح في الحد األقصى من اإلنتاج قد ال يكون له تأثير عملي على المصنع. وكذ
 تأثير على اإلنتاج لغرض االستخدام الخاضع للرقابة على المستوى الوطني.

 :بما يلي اللجنة التنفيذيةالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  أوصىوبعد المزيد من النظر،  .17

في  عن قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2016اإلحاطة علما بتقرير التحقق لعام   (أ)
  الصين؛
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  أن تطلب من البنك الدولي:  (ب)

، من أن خطوط إنتاج 2018التي ستجرى في عام  2017التحقق، في عملية التحقق لعام   )1(
 Zhejiangالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في شركتي  Jinhua  Yonghe 

Fluorochemical Co.  Ltd. وShangdong China  Fluoro  Technology Co.  Ltd. 
  غلق القدرة الخاملة قد تم تفكيكھا وتدمير المعدات الرئيسية؛عقود لتم التوقيع على التي 

ب 142-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون يالتحقق، على أساس مرة واحدة، من أن خط  )2(
 .Zhejiang Jinhua Yonghe Fluorochemical Co.Ltdالتي تم إنشاؤھا في شركتي 

مع إنتاج  ايرأس أدمجاقد  .Shangdong China Fluoro Technology Co. Ltdو 
 لجديدةاوأن جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنتجة في الخطوط  مرافق المصب

  ستكون لالستخدام كمواد أولية؛

تطلب كذلك إلى البنك الدولي أن يدرج في عمليات التحقق في المستقبل تقريرا عن حالة   (ج)
ھا، تي تم إحراقتم تخزينه في السنوات السابقة، بما في ذلك الكميات الالتي  23-الھيدروفلوروكربون

  وبيعھا وتنفيسھا؛

نتاج طنا متريا من قدرة إ 887,64تطبيق شرط الجزاء في االتفاق على أساس أن   (د)
ركة رفق شمعاض عنه قد تم توجيھھا نحو المواد األولية من جانب تسالھيدروكلوروفلوروكربون الم

Changshu 3F Zhonghao New Chemical Material Co. Ltd:مع مالحظة أن ،  

 133.146دوالرا أمريكيا للكيلوغرام، مما نتج عنه مبلغ  0,15تم احتساب الجزاء عند   )1(
لبنك دوالرا أمريكيا سيتم إعادته إلى الصندوق المتعدد األطراف من خالل الصين وا

  الدولي؛

امھا لرصد فحص أمور من بينھا سجالت مصنع وأن حكومة الصين كانت تحسن من نظ  )2(
ابة إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والمبيعات لالستخدام الخاضع للرق

آللية اوالتغييرات في مستويات المخزونات، وكانت تحسن من  ،واالستخدام كمواد أولية
  لمنع توجيه قدرة اإلنتاج نحو المواد األولية في المستقبل.

 2016رير المرحلي لعام التق  (ب)

وقال إن حكومة الصين كانت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/3عرض ممثل األمانة الوثيقة  .18
مستمرة في تنفيذ نظام التراخيص والحصص للرقابة على إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وقد أعطيت 

الالزم األولوية للغلق الدائم لقدرة اإلنتاج. ونظرا ألن بعض أنشطة المساعدة التقنية كانت جارية، ومزيد من الوقت 
 .2018طلبت حكومة الصين تمديدا للمرحلة األولى حتى نھاية عام لتفكيك خطوط اإلنتاج، فقد 

قد أخذ في الحسبان إغالق المصنع،  23-وردا على تساؤل عما إذا كان خفض انبعاثات الھيدروفلوروكربون .19
 22- غلق خطوط اإلنتاج، تمت إزالة كل من الھيدروكلوروفلوروكربون دشرح ممثل األمانة إنه بع

. وردا على تساؤل آخر عن التقارير المستحقة عن أنشطة المساعدة التقنية بشأن الرقابة 23- والھيدروفلوروكربون
، قال ممثل البنك الدولي أن التقارير ستتاح إلى االجتماع 23- على انبعاثات المنتج الثانوي الھيدروفلوروكربون

 23- نولوجيا تحويل الھيدروفلوروكربونالحادي والثمانين. وكذلك ذكرت الميّسرة الفريق الفرعي بإلغاء دراسة عن تك
 )].2(ب)(79/17سيقدم تقرير واحد فقط إلى االجتماع الحادي والثمانين [وفقا للمقرر  بناء عليه،و

مليون دوالر أمريكي تقريبا لم يتم صرفه حتى اآلن وتساءل األعضاء عن سبب  19,5وأشير إلى مبلغا قدره  .20
لھذا الرصيد الضخم. وشرح ممثل البنك الدولي أن  وزارة حماية البيئةحجز مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ 
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الرصيد اشتمل على صرف أموال كثيرة تتعلق بغلق اإلنتاج وبعض مخصصات ألنشطة المساعدة التقنية. ولم يتم 
 مليون دوالر أمريكي. 1,3تخصيص حوالي 

رة المشروع، أشير إلى أن ميزانية ھذه وفيما يتعلق باإلبالغ عن األنشطة التي أجريت في إطار وحدة إدا .21
قطاعات عديدة كانت مجمعة معا ومنفقة على  منالوحدة كان من الصعب تقسيمھا إذ أن أموال وحدة إدارة المشروع 

 أنشطة اإلنتاج وأنشطة االستھالك على حد السواء.

دمت إلى االجتماع السادس ووزعت األمانة قائمة باألنشطة التي يتم إجراؤھا بواسطة وحدة إدارة المشروع ق .22
والسبعين غطت قطاعي اإلنتاج واالستھالك على السواء. وبينما كانت القائمة لألنشطة المقررة في إطار المرحلة 
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

لى المرحلة الثانية من ھاتين الخطتين بما يتناسب مع مستوى الھيدروكلوروفلوروكربونية، فھي ستطبق أيضا ع
مليون دوالر قد أدرج في الميزانية بواسطة  4,75قدره  االتمويل اإلجمالي. والحظ األعضاء أنه بالرغم من أن مبلغ

ثل مبلغا غره ما زال يمصلصالح وحدة إدارة المشروع، فمع  وزارة حماية البيئةمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ 
بأثر رجعي، ھناك حاجة إلى وضع نظام منتظم ضخما من األموال. وبينما قد يكون من الصعب تقديم تلك المعلومات 

 لتتبع نفقات وحدة إدارة المشروع في المستقبل.

مليون دوالر أمريكي كان المبلغ اإلجمالي المنصرف على مدى خمس  4,75وشرح عضو آخر أن مبلغ  .23
لم تتغير كثيرا كل سنة وتمثل تكلفة االحتفاظ بعشرة موظفين وإجراء  رقامدارة المشروع. وھذه األسنوات لدعم وحدة إ

األنشطة في قطاع اإلنتاج في وحدة إدارة المشروع. ونظرا لتجميع األموال المستلمة، فمن الصعب تقديم حساب 
 مئوية. عن حجم العمل المنفذ في كل نشاط من األنشطة، ولكن يمكن تقديم نسب مفصل

وشرح أن اللجنة التنفيذية لم تطلب النفقات لوحدة إدارة المشروع لكل شريحة من كل قطاع ولكن النفقات  .24
 التي تغطي جميع القطاعات في كل سنة.

وردا على تساؤل عن عمليات مراجعة الحسابات، شرح ممثل البنك الدولي أن المراجعة كانت للمشروعات  .25
وأن معايير التدقيق فيه كانت مقارنة بالمعايير الدولية  (CNAO)طني في الصين التي نفذھا مكتب التدقيق الو

يراجعون فقط المشروعات التي يدعمھا الصندوق.  ملمراجعة الحسابات. وأكد استخدام نفس المراجعين كل سنة وأنھ
المراجعة ستجريھا مثل ھذه ، وأن وزارة حماية البيئة ولم يقوموا بأي مراجعة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/ 

وزارة حماية البيئة حسب الضرورة. وأشير إلى أن مراجعة الحسابات التي أجراھا البنك الدولي لم تتناول كيفية 
 في المائة. 5التمويل للنسبة التي حصل عليھا وھي  وزارة حماية البيئة صرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/

. وزارة حماية البيئة رصدة المحتجزة لدى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وقدم البنك الدولي توزيعا لأل .26
مليون دوالر أمريكي يمثل التمويل المستحق دفعه إلى الشركات من أجل  16,78وشرح ممثل البنك الدولي أن مبلغ 

للمرحلة األولى من  . وطلبت الصين تمديدا2017غلق القدرة الخاملة واإلنتاج، ومن المتوقع صرفه قبل نھاية عام 
األنشطة الجارية، بما في ذلك بعض خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من أجل استكمال 

، واستكمال غلق مشروعات اإلنتاج واستكمال األنشطة 2017نتاج عند نفس المستوى كما في عام إصدار حصص اإل
 ن الوثيقة.م 7التقنية المتبقية المذكورة في الفقرة 

مليون دوالر أمريكي، تم اإلعراب عن القلق بأن تمديد  1,3ومع اإلشارة إلى األرصدة المتبقية البالغة  .27
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيتنج عنه صرف أموال على األنشطة 

 التقنية التي لم توافق عليھا اللجنة التنفيذية.

وأشير إلى أنه بالنظر إلى تمديد االتفاق، قد تحتاج حكومة الصين إلى عقد اجتماع تنسيق بين أصحاب  .28
 لھذه الطوارئ. دوالرات أمريكية 40.000تقديم مبلغ ينبغي المصلحة و
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 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج اللجنة التنفيذية بما يلي: وأوصى .29

إزالة إنتاج المواد إدارة لتنفيذ خطة  2017لعام اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي   (أ)
  ؛وكربونية (المرحلة األولى) للصينالھيدروكلوروفلور

دوالرا أمريكيا من الفائدة المتراكمة سيتم خصمه من  6.264اإلحاطة علما كذلك بأن ما قيمته   (ب)
وكربونية فلورروكلوروالشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيد

  عند الموافقة عليھا؛

أن توافق، عند استالم طلب رسمي، على تمديد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج   (ج)
 لبنك الدول، وأن تطلب إلى ا2018ديسمبر/ كانون األول  31المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى 
 كربونيةوفلوروخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلورأن يعيد األرصدة من المرحلة األولى من 

وارئ يصل أن توافق على مبلغ طو، 2019تقرير إتمام المشروع إلى االجتماع األول في عام وأن يقدم 
يادة زأي دوالرات أمريكيا ألنشطة التنسيق، على أساس الفھم أنه لن يكون ھناك  40.000إلى 

  ؛خالف ذلك ة علىإضافية في النفقات المقررة ألنشطة المساعدة التقنية ما لم توافق اللجنة التنفيذي

وأن تطلب من األمانة أن تعمل مع الصين من خالل اليوئنديبي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية   (د)
الة ه الوكالبنك الدولي، بصفتلخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومن خالل 

حلول بعدا، المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن ي
ى لعالقة إلوع بااالجتماع الحادي والثمانين، نموذج تقرير مالي للنفقات السنوية لوحدة إدارة المشر

 قطاعي اإلنتاج واالستھالك.

 خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المرحلة الثانية)  ال:من جدول األعم 4البند 

اإلضافة و التصويب األول، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/4عرض ممثل األمانة الوثائق  .30
، وقال إن البنك الدولي أعاد تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى

. وكان التغيير الرئيسي ھو أن المرحلة 2018إلى االجتماع الحالي، مع مشروع اتفاق وخطة التنفيذ السنوية لعام 
طن  508,87ستعالج اآلن كمية إضافية قدرھا  وكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة إنتاج المواد الھيدرالثانية من خطة 

من قدرات استنفاد األوزون لخفض الحصص المرتبطة بالشركات التي لم تستوف تقييم األثر البيئي، مما نتج عنه 
المرحلة  طن من قدرات استنفاد األوزون. وشدد البنك الدولي على أھمية الموافقة على 16.297إزالة إجمالية بمقدار 

في االجتماع الثمانين، إذ أنه سيكون من الصعب  إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطة 
على تنفيذ  تأثير. وقد يكون لذلك صادراتھا قطاع االستھالك عن طريق زيادة حصصالحكومة امتثالھا في  ضمنأن ت

 .5في بلدان أخرى من بلدان المادة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ومن أجل مساعدة الفريق الفرعي، لخصت األمانة السيناريوھات األربعة المقدمة إلى االجتماع التاسع  .31
والسبعين وقدمت سيناريوھين إضافيين على أساس افتراضات مختلقة لتوزيع الشريحة والجدول الزمني لإلزالة في 

في السيناريو الثالث. الواردة السيناريو الخامس افتراضات مماثلة لالفتراضات استخدم قد و بروتوكول مونتريال.
أن السيناريو الخامس اتبع الجدول الزمني لإلزالة في بروتوكول مونتريال  ھو االختالف األساسي بينھم كانو

ة المعجلة المقترح من وافترض تخفيضا تناسبيا لجميع المواد؛ بينما اتبع السيناريو الثالث الجدول الزمني لإلزال
 اوثابت اكن أمامييحكومة الصين. والحظت األمانة أيضا أن توزيع التمويل في اتفاقات المواد الكلوروفلوروكربونية لم 

نسبيا وأعدت سيناريو سادس استنادا إلى الجدول الزمني لإلزالة في بروتوكول مونتريال. وعلى خالف جميع 
ستكون التعويضات حسب إزالة الطن المتري ھي نفسھا بغض النظر  ،اريو السادسفي السينالسيناريوھات األخرى، ف

فترض السيناريو السادس توافر اعن السنة التي حدث التخفيض فيھا. وكما ھو الحال في السيناريوھات األخرى، 
 كربونية في الصين.مليون دوالر أمريكي إلزالة اإلنتاج المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلورو 290التمويل بمبلغ 
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وعقب المناقشة، قالت الميّسرة إنه بينما يبدو أنه سيكون من الممكن الموافقة على المرحلة الثانية في  .32
ن العناصر التي بشأبإرشادات إضافية االجتماع الحالي، سيكون من المفيد لألعضاء تزويد الصين والبنك الدولي 

لسيناريو التمويل السادس  اخاص انك الدولي ينبغي أن يولي اھتماميمكن تغييرھا في مشروع معدل. واقترح أن الب
وتمت مالحظة أن ھناك قدر كبير من التمويل األمامي في المقترح واقترح بأنه ينبغي أن يكون  ؛المقترح من األمانة

في المرحلة الثانية ھناك توزيعا أكثر توازنا لشرائح التمويل. واقترح أيضا أال يكون ھناك تداخل بين شرائح التمويل 
في أيضا  ينبغي اتباعھالصياغة المتفق عليھا لغلق المصانع المستخدمة في المرحلة األولى اوالمرحلة الثالثة. و

 المرحلة الثانية.

والحظ ممثل الصين أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت  .33
مناقشتھا في االجتماع التاسع والسبعين، وأن المقترح المعدل في ضوء تلك المداوالت قد أعيد تقديمه إلى االجتماع 

م الموافقة على المرحلة الثانية في االجتماع الحالي قد الحالي حيث تمت مناقشته بإيجاز مرة أخرى. وشرح أن عد
، ولكن بدون الموافقة على المرحلة 2018وستحتاج الصين إلى خفض استھالكھا في عام يكون له عواقب خطيرة. 

الثانية لن يكون ھناك خفض مقابل في قطاع اإلنتاج مما قد يكون لھا تأثير على امتثال الصين وعلى امتثال بلدان 
 رى لتخفيضاتھا في االستھالك.أخ

حكومة الصين والحظ أن إعادة األموال غير المنفقة من جانب تعاطفه مع وأعرب الفريق الفرعي عن  .34
الصين بالعالقة إلى المرحلة األولى كانت بمثابة تدبير لبناء الثقة. وكانت خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

ع توافق عليه اللجنة التنفيذية، وينبغي النظر بعناية في تمويله. وما الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين أكبر مشرو
زالت ھناك شواغل إزاء المبلغ الكبير لتمويل الشرائح األمامية في المقترح واقترح أن يتم التوازن بين الشرائح على 

تاسع والسبعين والثمانين نحو أفضل. غير أن الفريق الفرعي كان على ثقة بأن اآلراء المعرب عنھا في االجتماعين ال
قد أخذت في الحسبان في المقترح المعدل وسيكون من الممكن تقديم توصية بشأن المقترح في االجتماع الحادي 

 والثمانين.

 :الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج اللجنة التنفيذية بما يلي وأوصى .35

الھيدروكلوروفلوروكربونية  لة إنتاج المواداإلحاطة علما بتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزا  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/4الوارد في الوثيقة 

أن إرجاء النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و  (ب)
ت التي اقشان المنترحب بتقديم مقترح مشروع معدل إلى االجتماع الحادي والثمانين أخذ في الحسبا

  ة.ماميدارت خالل االجتماعين التاسع والسبعين والثمانين، وخاصة بالعالقة إلى الشرائح األ

 مسائل أخرى  من جدول األعمال: 5البند 

 لم تثر أي مسائل أخرى. .36

 اعتماد التقرير  من جدول األعمال:  6البند 

 .استعرض المنظم ھذا التقرير .37

 اختتام االجتماع  من جدول األعمال: 7البند 

  .2017 نوفمبر/ تشرين الثاني 17من مساء يوم  تاسعة والنصفالساعة ال فياختتم اجتماع الفريق الفرعي  .38

 


