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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

  2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  

 عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينةتقارير 

 إضافة

المتعلقة  التي لديها متطلبات إبالغ معينة تشمل تقارير عن المشروعاتكي تم إصدار هذه اإلضافة ل          -1
 بالصين.

  تنقسم الوثيقة إلى األجزاء التالية:          -2

 83/41في المقرر  الواردةتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة   الجزء األول:

الهالونات ورغوة البولي و ةالمواد الهيدروفلوروكربونيإنتاج  قطاعاتل المالي التدقيقتقارير   الجزء الثاني:
) (برنامج األمم المتحدة 83/42يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات (المقرر 

منظمة األمم المتحدة للتنمية و (اليونيب) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(اليوئنديبي) اإلنمائي 
 والبنك الدولي) )اليونيدوالصناعية (

(ب) و (ج))  83/44و  )1((ب)  83/43إنتاج بروميد الميثيل (المقرران  إلزالة القطاع خطة  الجزء الثالث:
 (اليونيدو)

  األمانة.وتوصيات وتعليقات  اتعوأو التقدم المحرز في تنفيذ المشر للتقرير اموجز اكل جزء وصف يشمل          -3
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اليوئنديبي واليونيب ( 83/41في المقرر  الواردةتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة   الجزء األول:
 والبنك الدولي) واليونيدو

 
 خلفية

 
 واإلبالغ دصرلا مةظنأ استعراض نع ثيقةو في يةذلتنفيا للجنةا ظرتن، نلستيوا ثلثالا عالجتماا في        -4
ة المبرم يةنوبرکورولفوروکلدرولهيا وادلماوإنتاج  كستهالاالتفاقات خطة إدارة إزالة  فقًاو لحاليةا ذإلنفاوا قلتحقوا

فيذية في نة التنت اللجرحبوعن حكومة الصين.  نيابة اليوئنديبيالمقدمة من  بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية،
مع  رتوذك؛ االتي يتعين على الحكومة اتخاذه واإلنفاذ ، بعدد من إجراءات التنظيمضمن جملة أمورمداوالتها، 

 نيكومة الصمع التقدير أن ح أيضا وذكرت؛ نفاذاإلراءات إضافية لدعم إجراءات التقدير أن الحكومة ستتخذ إج
أن  لىإ تنفيذيةجنة الالل أشارتاتها التنظيمية واإلنفاذية. كما إجراء وزيادةستنظر في مجموعة من االقتراحات لتكملة 

 هادمتقعن ، ينالثمانالسادس وجتماع ، ثم مرة أخرى إلى االاالجتماع الرابع والثمانينحكومة الصين ستقدم تقريراً في 
  .83/41 لمقرر(د) من ا إلى(أ)  من المحرز في تنفيذ األنشطة الموضحة في الفقرات الفرعية

 
ً عمالً بالالرابع قدمت حكومة الصين إلى االجتماع         -5 تقرير ال"( 83/41مقرر والثمانين تقريراً مرحليا
يد من حرير أو مزالوثيقة دون تهذه ب كامال التقرير المرحلي، تم إرفاق الصينبناًء على طلب حكومة و مرحلي").ال

  .التنقيح
  

الهالونات ورغوة البولي و ةالمواد الهيدروفلوروكربونيإنتاج قطاعات المالي ل التدقيقتقارير   :الجزء الثاني
) (برنامج األمم 83/42يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات (المقرر 

منظمة األمم المتحدة و (اليونيب) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(اليوئنديبي) المتحدة اإلنمائي 
 والبنك الدولي) )اليونيدوللتنمية الصناعية (

 خلفية
 
و  5(ب) 77/26و  75/184و  3(ب) 73/20و  72/132و  1)3(و  )2((ب)  71/12لمقررات ل وفقا        -6

من خالل الوكاالت الثنائية  -  الثاني والثمانين والثالث والثمانين الصين إلى االجتماعين حكومة ، قدمت80/276
وتقارير التدقيق بما في  تقارير المساعدة الفنيةو البحوث ذات الصلةو التقارير المرحلية النهائية - المعنيةوالتنفيذية 

                                                 
ا بيانات عن جميع األموال التي كانت تحتفظ به المستقبلية التدقيق الماليفي تقارير إلى تقديم ، المعنيةدعت اللجنة الحكومة، من خالل الوكالة المنفذة    1

ومعلومات  ؛التبريدمات خدوالمذيبات و الثاني عامل التصنيع اتخطط قطاععن و، من هذه األرصدة المحققة، والفوائد الحكومة لصرفها إلى المستفيدين
  عن التقدم المحرز في خطط العمل للخطط القطاعية واقتراحها حول كيفية استخدام األرصدة المحتملة.

 الثاني عامل التصنيع اتلقطاع المالي التدقيقرير إلى االجتماع الثالث والسبعين تقاتقديم ، إلى المعنية ، من خالل الوكالة المنفذةدعت اللجنة الحكومة   2
عامل و غاوىوالر وكربونإنتاج الكلوروفلورالهالونات ولقطاعات ، إلى جانب خطط األموال المتبقية بالكلوروفلوروكربونخدمات التبريد والمذيبات و
ماح ألوزون والسلد المستنفدة الموا بإزالة ، مع وصف كيفية استخدامها لألنشطة المتعلقة بالكلوروفلوروكربونخدمة التبريد و المذيباتو الثانيتصنيع ال

  .2018بحلول نهاية عام تلك باستكمال خطط القطاع 
إنتاج خطط قطاعات فيذ تقديم تقارير مرحلية سنوية وتقارير التدقيق والفوائد المتراكمة أثناء تن المعنيةُطلب من الحكومة والوكاالت الثنائية والتنفيذية    3

 طة في موعد الجميع األنش من، حتى االنتهاء المذيباتوخدمات التبريد ووعامل التصنيع الثاني البولي يوريثان والهالونات ورغوة  الكلوروفلوروكربون
  .2019 عام اجتماع فيفي موعد ال يتجاوز  اتلخطط القطاع ات، وتقديم تقارير إنجاز المشروع2018 كانون األول /ديسمبر 31يتجاوز 

ير يُقدم عند وتطوير بدائل جديدة في تقر الكلوروفلوروكربونودُعيت الحكومة إلى إدراج نتائج األنشطة المتعلقة بفرز وتقييم البدائل الخالية من    4
زيارات التي الأثناء  بونالكلوروفلوروكراسترداد  عنمعلومات ترداد الهالونات كجزء من جمعها اس المتاحة عنجمع المعلومات واكتمال تلك األنشطة؛ 

راسة ة نتائج الدطة وإتاحاستخدامه لتطبيقات المواد الوسين وورابع كلوريد الكرب؛ وإجراء دراسة حول إنتاج بلدها من مراكز تفكيك السفن تجرى إلى
  .2018للجنة بحلول نهاية عام 

بأموال من  التي تنفذالبحث والتطوير  اتعوجميع مشرلالدراسة عن رير النهائية تقاالن ُطلب من الحكومة أن تقدم إلى االجتماع التاسع والسبعي   5
  .الكلوروفلوروكربونقطاع إنتاج  في إطارمتعدد األطراف الالصندوق 

سيتم تقديم و؛ 0182عام ها بالكامل بحلول نهاية سيتم صرفقطاع الحظت اللجنة مع التقدير أن الحكومة أكدت أن أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة    6
  .2019تماع في عام اجأول قديم تقارير إنجاز المشروع إلى ، وسيتم ت2018عام في  اجتماع آخر تقارير البحث والمساعدة الفنية ذات الصلة إلى 
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والهالونات ورغوة البولي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإنتاج  اتخطط قطاعذلك الفوائد المتراكمة أثناء تنفيذ 
  المذيبات.وخدمات التبريد و الثاني التصنيععامل و يوريثان

 
لنظر في ا - رابع والثمانينلاإلى اجتماعها  - اللجنة التنفيذية أن ترجئ، قررت االجتماع الثالث والثمانينفي        -7

 عاملوثان ولي يوريوالهالونات ورغوة البنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلمإنتاج ا اتقطاعل المالي التدقيقتقارير 
من خالل  -لصين حكومة ا). وفقًا لذلك، قدمت 83/42في الصين (المقرر  المذيباتوخدمات التبريد والثاني  التصنيع

 حتىوتحديثًا  2019 حزيران /هيوني 30حتى  اليما تدقيقا رابع والثمانينالاالجتماع إلى  -المعنيةالوكاالت المنفذة 
  .لث والثمانيناالث لتقارير المقدمة في االجتماعل 2019 أيلول /سبتمبر

 
، تستخدم األمانة نفس الوثيقة المستخدمة في والثمانينلث االث االجتماعالتحديثات المستجدة منذ كي تبين لو      -8

  .الغامقالمكتوب بالبنط  التقرير المحّدث باستعراضبما في ذلك النص الجديد المرتبط  7والثمانين الثالث االجتماع
 

 والتقارير المرحلية المقررةالميزانيات 
 
ه/ يوني حتى من حكومة الصين الحسابات المقدم تدقيقتستند البيانات المالية الواردة في هذا التقرير إلى تقرير        -9

. يكيأمر دوالر 14,752,436األرصدة المتبقية قيمة ، بلغت 2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتىو. 2019 حزيران 
أرصدة و، 2019 حزيران /هيوني 30و  2018 ه/ تموزيولي 1عامة على صرف األموال بين نظرة  1يقدم الجدول و

  .قطاع لكل خطة المحددة اإلنجازومواعيد  األموال
 

 الستخدام األموال المتبقية (بالدوالر األمريكي) المقررة: الميزانيات 1الجدول 

 النشاط
 30الرصيد حتى 

يونيه/ حزيران 
2018

 الصرف الجديد
يونيه/  30الرصيد حتى 
 2019حزيران 

جازتاريخ اإلن  

  دوالر أمريكي (البنك الدولي) 150,000,000المعتمد المبلغ  فلوروكربون: إجمالي الكلوروإنتاج 
  44,135 697,952 742,087  البحث والتطوير بشأن بدائل المواد المستنفذة لألوزون

  135,743 97,668 233,411  اإلشراف واإلدارة
 Dec 2019 179,878 795,620 975,498 المجموع

  البنك الدولي)دوالر أمريكي  62,000,000المعتمد  المبلغ قطاع الهالونات: إجمالي
ناء بني إلدارة إعادة تدوير الهالونات، بما في ذلك إنشاء مركز وط

  ومعدات الكشف ونظام المعلومات القدرات
2,232,991 1,125,726 1,107,265  

ذلك التجميع ، بما في 1211 -مركز إلعادة تدوير الهالون إنشاء 
  والنقل وإعادة التدوير واالستصالح

3,017,686 0 3,017,686  

، بما في ذلك التجميع 1301 -مركز إلعادة تدوير الهالون إنشاء 
  والنقل وإعادة التدوير واالستصالح

1,305,460 440,790 864,669  

ي مدنن الالمساعدة الفنية: التحقيق في كميات الهالونات لصناعة الطيرا
 ؛ والسياسة واللوائح إلعادة تدويرولصناعة إعادة تدوير السفن

  الهالونات

2,917,936 256,834 2,661,102  

  1,504,105 0 1,504,105  والبقايا غير القابلة لالستخدام اتالتخلص من الهالون
 Dec 2022 9,154,827 1,823,351 10,978,178 المجموع

 البنك الدولي)دوالر أمريكي (  46,500,000المعتمد المبلغ عامل التصنيع الثاني: إجمالي
  - 273,694 273,694  بناء القدرات مكاتب البيئة األوروبية المحلية

  845,675 3,754,325 4,600,000  رابع كلوريد الكربونالتخلص من بقايا 
مواد واستخدامه لتطبيقات ال رابع كلوريد الكربونإنتاج  حولدراسة 

  الوسيطة
20,285 15,824 4,461  

  2,225,974 213,067 2,439,041  الرصد واإلدارة وما بعد التقييم
 Dec 2020 3,076,109 4,256,910 7,333,019 المجموع

 البنك الدولي)(46,500,000رغوة البولي يوريثان: إجمالي المبلغ المعتمد
  189,941 80,994 270,935فرز وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون وتطوير بدائل 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1الجزء األول من الوثيقة    7
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 النشاط
 30الرصيد حتى 

يونيه/ حزيران 
2018

 الصرف الجديد
يونيه/  30الرصيد حتى 
 2019حزيران 

جازتاريخ اإلن  

  جديدة
  230,727 260,084 490,812  قاطعة)م 11(بناء القدرات لـ اإلقليمية رغوة شركات الأنشطة إضافية ل

  187,338 188,039 375,377  الرغوة لتحسين تطبيق البدائل الجديدة لشركةفنية الخدمة ال
  264,687 105,685 370,373  استمرار رصد إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الرغوة

  24,314 123,587 147,901  رصد وإدارة المشروع
 Dec 2019 897,009 758,389 1,655,397 المجموع

 واليونيب واليونيدو) الياباندوالر أمريكي ( 7,884,853 المعتمد المبلغ إجماليخدمة التبريد:
يب، (على سبيل المثال، ثمانية مراكز تدر تنفيذها األنشطة الجاري

  ) Shenzhenاإليضاحي مشروعال، تدريب على قطاع سفن التخلص
94,415 94,415 0  

  ICR  580,733 232,828 347,904برامج تدريبية للقطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهواء / 
ي قطاع ف  R-290 وخدمة المادة تسرب التبريد أثناء تشغيل كشف

  التبريد وتكييف الهواء
282,040 0 282,040  

  0 84,586 84,586  مسح البيانات
  10,000 0 10,000  الرصد واإلدارة

بناء القدرات في مجال رصد المواد المستنفدة لألوزون (إعادة 
  تخصيص األموال من أنشطة التدريب)

95,846 0 95,846  

 Oct 2019 735,790 411,829 1,147,620 المجموع
  (اليوئنديبي) 52,000,000قطاع المذيبات: إجمالي المبلغ المعتمد 

ء مكافحة األنشطة غير المشروعة للمواد المستنفدة لألوزون: بنا
  القدرات لعشرة مكاتب جمركية محلية

644,985 191,866 453,119 
 

 14ي بناء قدرات الموظفين المرتبطين بالمواد المستنفدة لألوزون ف
  مقاطعة

340,000 340,000 0 
 

  0 140,178 140,178  تقييم التكنولوجيا البديلة والبحث
  92,307 0 92,307  نظام إدارة الملفات اإللكتروني

  163,396 86,074 249,470  األنشطة رصدوإدارة 
 Dec 2019 708,822 758,118 1,466,940  المجموع
     الملخص

البنك  –دوالر أمريكي  150,000,000إنتاج الكلوروفلوروكربون (
 975,498  الدولي)

795,620 
179,878 

2019 

 2022 9,154,827 1,823,351 10,978,177  البنك الدولي) –دوالر أمريكي  62,000,000قطاع الهالونات (
 2020 3,076,109 4,256,910 7,333,019  ي)البنك الدول –دوالر أمريكي  46,500,000عامل التصنيع الثاني (
 2019 897,009 758,389 1,655,397  ي)البنك الدول –دوالر أمريكي  53,846,000رغوة البولي يوريثان (

 2019 735,791 411,829 1,147,621  دو)اليابان واليونيب واليوني –دوالر أمريكي  7,884,853الخدمة (
 2019 708,822 758,118 1,466,940  اليوئنديبي) –دوالر أمريكي  52,000,000المذيبات (

Total* 23,556,652 8,804,217 14,752,436  
 179,878(أي  يدوالر أمريك 13,280,207، انخفض الرصيد إلى 2019 آب /أغسطس 31أنه في  المرحلية الواردة لكل خطة قطاع التقارير تبين* 

و ؛ التصنيع الثاني عاملفي  دوالر أمريكي 3,076.109و ؛ اتلهالونا فيدوالر أمريكي  9,154,827و ؛ الكلوروفلوروكربونإنتاج  في دوالر أمريكي
يتم تضمين و). في المذيبات دوالر أمريكي 381,211في الخدمة و  دوالر أمريكي 288,183و ؛ البولي يوريثانرغوة  فيدوالر أمريكي  200,000

 14,752,436و ه 2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتىالرصيد المدقق وا. المعلومات حيث لم يتم تدقيقه بغرض إضافةهذه النفقات اإلضافية هنا فقط 
 .دوالر أمريكي

 
 Daxin) ( داكسينمكتب  2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتىعمليات التدقيق المالي للصرف  أجرى       -10

LLPخطط المشروع وصرف  ةبيانات منحكان رأي التدقيق أن ولحسابات العامة المعتمدة وفقًا للمعايير الوطنية. ل
 البولي يوريثانورغوة  الكلوروفلوروكربونوعامل تصنيع  والهالونات الكلوروفلوروكربونإنتاج فطاعات 

مكتب التعاون مه تريال والمعايير المحاسبية للصين، و قدتمتثل لقواعد بروتوكول مون المذيباتوخدمات التبريد و
  .ودون تحيزبشكل عادل في الصين لحيوية اوزارة البيئة والبيئة  / االقتصادي الخارجي

 
  .2018 ه/ تموزيولي 1لألنشطة المنفذة في كل خطة قطاع منذ يرد أدناه موجز و        -11
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 الكلوروفلوروكربونقطاع إنتاج 
 

في البحث  كربونالكلوروفلورو، تتمثل األنشطة المتبقية الوحيدة في خطة قطاع إنتاج 2015منذ عام         -12
دوالر  795,620 مبلغ إجمالي قدرهتم صرف وواإلشراف واإلدارة.  بدائل المواد المستنفدة لألوزونل والتطوير

رف المبلغ . ومن المتوقع أن يتم ص2019 ه/ حزيرانيوني 30و  2018 ه/ تموزيولي 1ما بين في الفترة  أمريكي
  .2019عام بحلول نهاية  دوالر أمريكي 179,878المتبقي وقدره 

  
م ثة عشر مقترًحا، تبدائل المواد المستنفدة لألوزون، تم اختيار ثاللفيما يتعلق بالبحث والتطوير و         -13

ً  ماستكماله دوالر  697,952تم صرف االجتماع الثاني والثمانين منذ و. وتمت الموافقة على المشروع جميعا
دره رصيد غير مخصص ق يوجد، عاتسداد الدف وقتالعقود ووقت توقيع ملة بين بسبب تقلبات العو. أمريكي

 ألوزون منلاستخدامه في شراء أدوات لرصد المواد المستنفدة تقترح حكومة الصين الذي  دوالر أمريكي 44,135
 .وروكربونلكلوروفلإلزالة ابناء قدراتهم وتحقيق االمتثال المستدام ل ينالمحليالحيوية أجل مكاتب البيئة والبيئة 

مكتب التعاون  رفصلإلشراف واإلدارة. أمريكي  والرد   233,411مبلغ إجمالي قدرهتم تخصيص و          -14
نفدة لمواد المستبالفيديو إلدارة استيراد وتصدير ا دوالر أمريكي إلنتاج مواد تدريب 97,668 االقتصادي الخارجي

دريبية عقدت عمل ت لحلقة، دوالر أمريكي) 80,080، وتبلغ قيمة العقد المتبقية دوالر أمريكي 32,073(لألوزون 
كاتب البيئة مموظفا من جميع  140لعدد في مدينة تشانغشا  2019 كانون الثاني /يناير 23إلى  21 الفترة من في

تم الذي اعة الصن امتثال عنفيديو  إلنتاج؛ دوالر أمريكي) 22,801( في المقاطعات الموجودينالحيوية والبيئة 
اعات لجميع القط 2018لعام  المالي وللتدقيق؛ دوالر أمريكي) 34,145( 2018 عام األوزونعرضه في يوم 

وقدره قي الرصيد غير المخصص المتب مكتب التعاون االقتصادي الخارجيستخدم وسوف ي ).دوالر أمريكي 8,649(
ة الحيوية مكاتب البيئة والبيئ لشراء أدوات لرصد المواد المستنفدة لألوزون من أجل أمريكي دوالر 55,662

لي يص إجمامن المخطط تخصو. إلزالة الكلوروفلوروكربونوتحقيق االمتثال المستدام  مهلبناء قدرات سنالمحلي
لى جانب إ، الكلوروفلوروكربوندوالًرا أمريكيًا من قطاع إنتاج  99,797 وقدرهالرصيد المتبقي غير المخصص 

ون لألوز جات المواد المستنفدةمن منت كلٍ  اكتشافشراء أدوات ، لغير المخصص من القطاعات األخرى التمويل
تم  ،كتشافاالاًدا إلى دورات شراء أجهزة استنوالمحتوية على المواد المستنفدة لألوزون.  الرغاوى منتجاتو

 .2019ام ، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء منه بحلول نهاية عتوقيع عقد هذا النشاط
  

 اتقطاع الهالون
 

 30و  2018 ه/ تموزيولي 1في الفترة بين  أمريكي دوالر 1,823,351مبلغ إجمالي قدره تم صرف          -15
 عام يةبين نها دوالر أمريكي  9,154,827 وقدره. ومن المتوقع صرف التمويل المتبقي 2019 ه/ حزيرانيوني

  .2022 عامو 2019
 

 ةوإدار طني إلعادة تدويرخطة لتطوير النظام الو مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ، أعد2014في عام و       -16
، 2016و  2015 بين عاميو، وتم تخصيص التمويل المتبقي لقطاع الهالونات بالكامل لدعم هذا البرنامج. الهالونات

 اعتماد ع مركزم بالتعاونالهالونات  وإدارة النظام الوطني إلعادة تدوير مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  أنشأ
الهالونات  وإدارة النظام الوطني إلعادة تدوير أعلن، 2017في عام ووزارة األمن العام.  في الحرائق إطفاءمنتجات 

ات. لهالونإعادة تدوير ا على للحثمع الحكومة والقطاع الخاص  لونات في شنغهاي، وعملعن إعادة تدوير الها
النظام الوطني  ، أعاد2018الث الماضية والتعليقات المستلمة، في عام إلى الخبرة المكتسبة في السنوات الثاستنادًا و

ظام ن لوضعع مشرووبدء تصميم خطة العمل ،  ومكتب التعاون االقتصادي الخارجيالهالونات  وإدارة إلعادة تدوير
ام جزء من سيتم استخدومن تيانجين وجيانغسو.  1301 -طن من الهالون 1,5إعادة تدوير تمت إدارة المعلومات و

نتجات مكونات تحليل ممن أجل ومكاتب مكافحة الحرائق المحلية  التمويل المتبقي لشراء معدات للمحطات والمراكز
  الهالونات وتحديد درجة نقائها أثناء إعادة التدوير.
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كجم من  450 تدويرلتكنولوجيا األمن المحدودة  Shanghai Leinuoشركة  أعادت، 2018في عام         -17

فيًا لتغطية ره لم يكن كاالمعاد تدوي 1301-نظًرا ألن سعر السوق للهالونومن السفن المهملة للبيع.  1301 -الهالون
ً  Leinuo ت شركةقدمتكلفة إعادة التدوير،  ات للحصول على الهالون وإدارة النظام الوطني إلعادة تدويرإلى طلبا

تم  ،2019 انيانون الثك /في ينايرواليًا. حالهالونات  وإدارة النظام الوطني إلعادة تدوير الذي يقيمه، نة تعويضيةإعا
مساعدة لتعزيز وتتلقى حاليًا ، 1301 -محطة وطنية إلعادة تدوير الهالونبصفتها رسميًا  Leinuo شركة اعتماد

  قدرتها.
 

- م تقدير كميات الهالونتواختُتم التحقيق في كميات الهالونات في صناعة الطيران المدني الصينية.          -18
-لهالونأن المطارات لم تعد تستخدم ا ، وأكدالصيانة وشركاتئرات طاالالموجودة في  1211-والهالون 1301
  لوائح.ل إنفاذا، في طفايات الحريق 1211-والهالون 1301

 
 نشاء مركز إلعادة تدويرالمؤهلة لالضطالع بإ الشركاتحاليًا  مكتب التعاون االقتصادي الخارجيختار ي       -19

مكتب  قدمي. وفي غضون ذلك، س2020م في عا وإنجازه 2019المشروع في عام بدء من المقدر و. 1211-الهالون
خزين لضمان التالكيماوية المحدودة   Zhejiang Dongyangمساعدة إلى شركة  التعاون االقتصادي الخارجي

لتعاون االقتصادي امكتب  اعتمد، 2018 كانون األول /في ديسمبرو. 1211- طن من الهالون 2,261,4 للكميةاآلمن 
 لصهاريج يأمريك مليون دوالر 1,45 بقيمةالمشروع الهالونات  وإدارة والنظام الوطني إلعادة تدوير الخارجي

بيئي لتعاون المركز اعالج يفي الوقت الحالي، والمخزونات. ورصد وإنشاء نظام إلدارة  وأسطوانات التخزين الجدد
ع من المتوق، والمةالحكومة المحلية المتعلقة بالس شواغلالهالونات  وإدارة الخارجي والنظام الوطني إلعادة تدوير

لنظام الخارجي وا القتصادياالتعاون  مكتبخطط وي. 2019 تشرين الثاني /نوفمبرإعادة تشغيل المشروع في 
  .2019ي عام لونات فالسياسة والتنظيم إلعادة تدوير الها بشأن بحوث إلجراءالهالونات  وإدارة الوطني إلعادة تدوير

 
 ةبقيمعقد  علىلهالونات ا وإدارة والنظام الوطني إلعادة تدوير مكتب التعاون االقتصادي الخارجي وافق       -20

هاي. طقة شنغشنغهاي للتحقق من كميات الهالونات وتوزيعها في من المطافئ فيدوالر أمريكي مع إدارة  200,000
  نان.يالمطافئ في هلعقد مماثل مع إدارة  اإلطار المرجعييتم اآلن إعداد و
 

 باستكشاف جدوىالخارجي  مركز التعاون البيئيوالهالونات  وإدارة النظام الوطني إلعادة تدويرلتزم ي       -21
تحقيق هدف  على اآلخرين 5، لمساعدة بلدان المادة ة تدوير الهالونات والتخلص منهاإعادمجال التعاون الدولي في 

أن  بإمكانية روكربونالهيدروفلوتتمتع منتجات مكافحة الحرائق التي تستخدم س، في العقود القليلة المقبلةواالمتثال. 
ً من إنت وبمراعاةتصبح البديل الرئيسي لمنتجات الهالونات.  تهالك اج واسأن تعديل كيغالي سوف يقلل تدريجيا

 دارةوإ ويرالنظام الوطني إلعادة تد، يمكن تكييف الخبرة ذات الصلة المكتسبة من إنشاء الهيدروفلوروكربون
  .الهيدروفلوروكربون خلص منوالت واستردادعادة تدوير واستصالح إلالهالونات 

  
وسيطة  ةمادك 1301-لهالونا تنفيذ مشروع لرصد استخدامالخارجي  االقتصاديالتعاون  مكتب ينوي      - 22

عداد والتنسيق هذا المشروع قيد اإلمازال ، . وفي الوقت الحالي1301-وتحديد أي إنتاج ومبيعات محتملة للهالون
  مع اإلدارة المختصة.

 
ً التمويل الذي تم صرفه حتى اآلنوب       -23  وإدارة النظام الوطني إلعادة تدوير، أنشأت حكومة الصين تدريجيا

 يون دوالر أمريكيمل 1,89، تم تخصيص مليون دوالر أمريكي 9,15من الرصيد البالغ و. وأدارته الهالونات
به بعد في األنشطة  التعهدلم يتم الذي مليون دوالر أمريكي  7,26 المبلغ سيتم استخدامو. تنفيذها لألنشطة الجاري

وتشغيل مركز ، بما في ذلك: إنشاء وتحقيق إدارة مستدامة للهالونات إلى زيادة تحسين نظام إعادة التدوير الرامية
هالونات، التدوير محطات إعادة ، وبناء قدرات 1301-، وعمليات إعادة تدوير الهالون1211- إعادة تدوير الهالون
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، والتحقيق في كميات والتنظيم إلعادة تدوير الهالوناتالسياسات  بشأن بحوثإجراء ، والهالوناتكشف وشراء أدوات 
سيتم تنفيذ هذه و. من الهالون غير القابل لالستخدام والبقايا الهالونات في المناطق الرئيسية في الصين والتخلص

  .2022و  2019األنشطة بين عامي 
 

 الثاني التصنيععامل 
 

 30و  2018 زتمو /يوليه 1في الفترة ما بين  أمريكي دوالر 4,256,910مبلغ إجمالي قدره تم صرف         -24
 2019 عن بين نهاية أمريكيدوالر   3,076,109المبلغ المتبقي وقدره  صرفومن المتوقع  .2019 حزيران /يونيه

  2020.8 عامو
  

ولم تتمكن  2019 ن الثانيتشري /نوفمبر 15الثاني في عامل التصنيع تم استالم التقرير المرحلي عن         - 25
م ، يترجعالمتسهيل ومن أجل األمانة من استعراض ذلك التقرير في الوقت المناسب إلدراجه في هذه الوثيقة. 

  أدناه.في االجتماع الثالث والثمانين  حسبما قدمتتضمين المعلومات 
 

وغيره من الكربون  رابع كلوريدمع منتجي  يعملون الذين مكاتب البيئة والبيئة الحيوية ستة من ىوتلق        -26
 تللشركاصة ات متخص، وإنشاء قنوإلدارة المواد المستنفدة لألوزونمساعدة إلنشاء مكاتب المواد المستنفدة لألوزون 

صرف المشروع وز إنجاتم و. لشركاتا قعامولعمليات تفتيش  وإجراء، بيانات المواد المستنفدة لألوزونعن لكي تبلغ 
شاط. ويقترح دوالر أمريكي لهذا الن 280,000قدره وجمالي اإل للصرف، 2019 كانون الثاني /آخر دفعة في يناير

  ن.لتعزيز رصد وإدارة المواد المستنفدة لألوزوأمريكي  دوالر  8,357 وقدرهتخصيص الرصيد المتبقي 
 

لوريد الكربون كرابع لدعم منتجي  رابع كلوريد الكربون يجري تنفيذ مشروع للتخلص من مخلفات        -27
توقيع  تمو. ونرابع كلوريد الكربفي التخلص من مخلفات التقطير الخاصة بهم من مرافق تكرير وتحويل الثانويين 

الموجودة  مواقدال، وتحديث )3( المواقدبناء مع تسع شركات لأمريكي مليون دوالر  4,6 إجمالية قدرها عقود بقيمة
الثالثة  المواقدء تم االنتهاء من إنشاو). 2عانات تكاليف التشغيل (إل، و)2المخلفات ( اختزال وسائل وإنشاء، )2(

، لموجود لديهااالموقد  تحديثمن  الشركاتانتهت إحدى و؛ والوسائل المواقداختبار  وتم، المخلفاتووسائل اختزال 
عانات إ تتلقين ينالشركتين اللت يموقعفي الذي أجري بعد. وأكد التحقق  التحديثاألخرى من  الشركةبينما لم تنته 

ة هذه األنشطلصرف ال. وكان مستوى رابع كلوريد الكربونمخلفات  تتخلصان منأنهما  مواقدهمالتشغيل 
نتهاء من عند االالذي مازال يجب صرفه  يكيدوالر أمر 1,371,915وجود المبلغ ، مع أمريكي دوالر 3,228,084

الر دو 845,970 قترح تخصيص الرصيد المتبقي وقدره. ومن الم2019 كانون األول /األنشطة بحلول ديسمبر
  المواد المستنفدة لألوزون. رصد وإدارةأمريكي لتعزيز 

  
رابع كلوريد الكربون ل إنتاج الصين حول، بدأت دراسة 75/18بات مقرر اللجنة التنفيذية لمتطل وفقا        -28

رابع  ن (منتجياستبيانات لشركات إنتاج كلوريد الميثاوتم تصميم . 2018 آذار /وسيطة في مارس ةادمكواستخدامه 
 يتمو. موزته/ ولييفي  وتم توزيعهوسيطة  ةمادك استخدام الشركات رابع كلوريد الكربونو) الثانويين كلوريد الكربون
لكربون الوريد رابع ك، ويجري إعداد تقرير يقيم االنبعاثات الحالية من إنتاج الشركات في مواقع إجراء تحقيقات

 ، ويردذا التقريرهستقدم األمانة و؛ 2019 تشرين األول /أكتوبر 21تم تقديم التقرير في ووسيطة.  ةادمك هواستخدام
  . UNEP/OzLPro/ExCom/84/22في اإلضافة الثانية للوثيقة  له األمانة استعراض

  
رابع كلوريد ، لن يُسمح باستخدام  2014 كانون األول /ديسمبر 31أنه بعد  XXIII/6يحدد المقرر         -29

، أعلنت حكومة 2017في عام واالستخدام الضروري.  في الماء إال بموجب إعفاء وجود الزيتالختبار  الكربون

                                                 
عامل التصنيع  بيانات عن يحتوي علىالذي ، 2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتىلمقدم من حكومة الصين تم تحديث األرقام بناًء على تقرير التدقيق ا   8

  الثاني.
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لزيت في الماء بحلول عام وجود افي االختبارات المعملية ل رابع كلوريد الكربوناستخدام  بإزالةالصين التزامها 
عقدًا مع مركز تيانجين البيئي الخارجي  االقتصاديالتعاون  مكتب ، وقع2018 كانون الثاني /في ينايرو. 2019

 رابع كلوريد الكربونتم اآلن تحديد الطرق التقنية الستبدال ومعايير اختبار بديلة.  من أجل وضعلرصد البيئة الحيوية 
 1اعتباًرا من  ينساري واوأصبح مثالثة معايير وطنية وتم إصداره وضع، وتم )n-hexaneهكسان ( -المادة ن ب

 تم توقيعويمثل الدفعة النهائية بموجب العقد. ما ، دوالر أمريكي 10,978، وتم صرف 2019 كانون الثاني /يناير
 .Beijing Guohua Jingshi Consulting Co) لالستشارات المحدودةجينغشي شركة بيجين غوهانو مع  العقد

LTD  تحل محل االستخدام التحليلي للموادكي لمواصلة التدريب والدعوة للتكنولوجيات البديلة ل 2018في أغسطس 
 بقيمة، وتم صرف الدفعة األولى دوالر أمريكي 110,224العقد  هذا تبلغ قيمةو؛ المستنفدة لألوزون في المختبرات

لحصول على من أجل ادوالر أمريكي للخبراء  14,125تم صرف مبلغ إضافي قدره و. دوالر أمريكي 10,978
  الموقع. فيق يالدعم الفني لتقييم المشروع وقبوله والتحق

 
تريال. ام لبروتوكول مونمشروعين لتعزيز بناء القدرات من أجل االمتثال المستد بدءباإلضافة إلى ذلك، تم         -30

بر عة لألوزون لإلبالغ عن بيانات المواد المستنفدإلكتروني نظام معلومات  وإنشاءتصميم ل هذين المشروعينأحد 
 إدارةنت نظام بر اإلنترعاإللكتروني سوف يكمل النظام ودوالر أمريكي).  250,000اإلنترنت (المرحلة الثانية) (

لمرحلة األولى افي إطار  أنشيء) الذي MISعبر اإلنترنت (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإللكتروني  معلومات
 ة لألوزونستنفدجميع المواد الم نكلوروفلوروكربونية من خالل دمج بيانات عمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

شركات مراقبة الل ينليالمحالبيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية وزارة وسيكون بمثابة منصة إدارة ل
ة لمستنفدابناء قدرات الجمارك في مجال اإلشراف على المواد لالمشروع اآلخر و. الموجودة في نطاق سلطاتهم

تجارة  اإلشراف علىالخارجي  االقتصاديالتعاون  مكتب وينسقدوالر أمريكي).  750,000لألوزون وإدارتها (
ية في لمؤسسالمواد المستنفدة لألوزون وإدارتها مع اإلدارة الجديدة في مصلحة الجمارك في ضوء اإلصالحات ا

  مصلحة الجمارك.
  

ترح حكومة الصين تق ،مليون دوالر أمريكي 1,24 وقدرها حواليمخصصة أرصدة غير =لوجود ل نظراً         -31
  :طويلي األجل لمواد المستنفدة لألوزوناوإدارة رصد األنشطة التالية لتعزيز  أن تنفذ

 
هذا  لكمسي. رابع كلوريد الكربوننتاج إلعبر اإلنترنت  الرصد اإللكترونيوتحديث نظام  إنشاء  )أ(

 )MISرنت (عبر اإلنتالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإللكتروني معلومات  إدارةنظام النظام 
نتجي بين جميع مرابع كلوريد الكربون وتحويل ومبيعات وتخزين من خالل التركيز على إنتاج 

 ؛الكلوروميثان
 
لدراسة اوسيطة. سيكمل هذا النشاط  ةادمك هواستخدامرابع كلوريد الكربون من إنتاج ق التحقو  )ب(

ابع كلوريد رخبير مع التركيز على انبعاثات  اهاأجر التي، 75/18لمقرر ل إعماالالمزمع تقديمها 
ه بصفتلنشاط اتم تخطيط هذا و. وسيطة ةمادك هرابع كلوريد الكربون واستخدامإنتاج أثناء الكربون 

 ةمادك هرابع كلوريد الكربون واستخدامإنتاج من في الموقع والتحقق  دراسة استقصائيةإجراء 
 ؛اإليثيلينمصانع رباعي كلورو  يتم شموللن و. وسيطة

 
 قهيتم تطبي الذي) رابع كلوريد الكربون (بديل اشف الالزمتطوير وتوريد الكل للشركاتدعم تقديم و  )ج(

لسوق بعد ب في االطل رباعي كلورو اإليثيلينإمداد البديل  وال يلبيبواسطة المعيار الوطني المعدل. 
ي لرباعمة تنقية الالزالإلنشاء مرافق  مصنعي الكاشفهذا النشاط سيدعم إصدار المعيار الجديد. 

 ؛الطلب في السوقتلبية المعيار الجديد و من أجل استيفاء شروط كلورو اإليثيلين
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لمواد ل نلمحليياب البيئة والبيئة الحيوية وإدارة مكاتإشراف ريب وبناء القدرات فيما يتعلق بالتدو  )د(
الحيوية  يئةة والبلمكاتب البيئالنشاط في عقد دورات تدريبية منتظمة هذا يتمثل والمستنفدة لألوزون. 

دريب سيتم توالمواد المستنفدة لألوزون.  ىإلشراف علوا وفحص وإنفاذبشأن إدارة  المحليين
 قرىوالالمقاطعات والبلديات و صعيد القطرعلى مكاتب البيئة والبيئة الحيوية  موظفين من

 ؛في الرصد البيئي ينالمشارك
 

سيتم التعاقد مع ومعلومات عن مبيعات المواد المستنفدة لألوزون. اإلشراف على السوق وجمع و  (هـ)
عات لمبياتحديد لشركة استشارية لجمع معلومات عن مبيعات المواد المستنفدة لألوزون والسوق، و

بيئة لبيئة والازارة و غير القانونية المشتبه فيها. وسيتم إبالغ المعلومات المتعلقة بهذه المبيعات إلى
  التخاذ مزيد من اإلجراءات؛ الحيوية 

 
 شرافواإل إدارة المواد المستنفدة لألوزون والتفتيش الدعم التقني والسياسي والقانوني بشأنو  )و(

يين اء فرد. وسيتم تعيين خبروغير ذلك، خلص من المواد المستنفدة لألوزون، وكذلك التواإلنفاذ
  .المعنية للشركاتلتقديم هذا الدعم 

  
  نارغوة البولي يوريث

 
 30و  2018 موزه/ تيولي 1ة ما بين في الفتر دوالر أمريكي 758,839قدره مبلغ إجمالي  تم صرف       -32

 يبين، 2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتىدوالر أمريكي  897,009 وقدرهمن التمويل المتبقي و. 2019 ه/ حزيرانيوني
 أمريكي دوالر 200,000، كان هناك رصيد قدره 2019 أيلول /نهاية سبتمبر حتىالتقرير المرحلي المقدم أنه 

  .2019بحلول نهاية عام  صرفهالمتوقع 
 

أنشطة بحثية  من عشر تم االنتهاءوالفوري.  اإلرغاءعامل  اشفويستخدم الرصيد المتبقي في شراء كو        -33
ات لدعم تطوير . وقد تم اختيار هذه المقترح2018خالل النصف األول من عام  ة البولي يوريثانفي قطاع رغونفذت 

حداث إعلى ة منخفضالالقدرة  اإلرغاء الخالية من المواد المستنفذة لألوزون وذويالمستحضرات باستخدام عوامل 
ت تحضرامسو ،قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة من ميمكن استخدامه الذين االحترار العالمي بأسعار منخفضة

  .اوىرغالمنتجات لالعزل وأداء وخصائص  ثباتلتحسين  اسابق ت المخلوطةأنظمة البوليوال
 

بي هي مقاطعة فع بناء في موق لرش الرذاذ ميدانياختبار  إنجاز، تم 2018 ه/ حزيرانفي يوني        -34
تم تقييم والمحلية.  لمبانيعلى امتر مربع  2,350أكثر من الميداني . رش االختبار إرغاءكعامل بالهيدروفلوروأوليفين 

 فينخفضة الرغوة في فصل الشتاء تحت درجة حرارة مب المتعلقةاألخرى خصائص الثبات األبعاد وأداء العزل و
  االنتهاء من إعداد التقرير. وجاري البيئة المحيطة

 
 شركات نظم بععقوداً مع أر الخارجيمكتب التعاون االقتصادي  ، وقع2014كانون األول   /في ديسمبر      -35

إلنتاج مرافق ا كيبعن طريق ترإلرغاء بالمياه االقائمة على  اسابقالمخلوطة إنتاجية للبوليوالت  ةحددت طاقالالتي 
مات فنية خد تقدم شركات النظم، حاليًاوتبار المستحضرات الجديدة. واختجريب  وعن طريق، ومعدات المختبرات

 نتخدميلمسالبديلة ل اسابق المخلوطة  طن متري من البوليوالت 2000باعت ما يزيد عن و الصب رغوةلشركات 
، 2018 انه/ حزيراألربع في يوني اتعوالمشر إنجازتم وبما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.  النهائيين
 .2019النظم آخر دفعة لها في أوائل عام  شركات واستلمت

مقاطعة / مدينة  11في  مكاتب البيئة والبيئة الحيوية عقود مع التعاون االقتصادي الخارجيمكتب  كما وقع       -36
، وضمان عدم ظهور يز القدرة على االمتثال المستدام، وتعزبحماية طبقة األوزون ةالعام ةوعيتتعزيز ال بهدف

مكاتب البيئة  . وحقق2010عام  ة للرقابة بعدمن المواد المستنفدة لألوزون الخاضع أو غيرهالكلوروفلوروكربون 
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عززت المشروعات المعرفة واإلدارة ومطلوب في العقد. ال حسبوالشروط  األهداف 11الـ  ينحليالم والبيئة الحيوية
إدارة المواد المستنفدة باللوائح الوطنية  ةوعيت، وعززت الفي هذه المناطق اإلحدى عشرة اإلنفاذوالقدرة على 

 واوحصل 2018 كانون األول /في ديسمبر مشروعا  11الـ  ينحليالم البيئة والبيئة الحيويةمكاتب  أكملولألوزون. 
  عات النهائية على عقودهم.على الدف

  
فق ييد المرالمتعلق بإدارة تشأصدرت الحكومة اللوائح المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون والتعميم او      - 37

واد المدام ، واتخذت إجراءات سياسية أخرى لحظر إعادة استخالمستنفدة لألوزونتستخدم المواد التي تنتج أو 
حتوي ي، ع ذلك. ومالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةضوابط على  وإنفاذ تمت إزالتهاالتي  الكلوروفلوروكربونية

 ادياالفتصن التعاو مكتب ، واصل. لذلكمتعددةتطبيقات  التي يوجد فيها الشركاتقطاع الرغوة على عدد كبير من 
ن نان وشاندونغ وسي شواهو بيه همأنشطة الرصد من خالل العقود المبرمة مع خمس مقاطعات (الخارجي 

 ظمشركات الن، حيث توجد غالبية )Hebei, Henan, Shandong, Si Chuan and Tianjin - وتيانجين
ظمة وأن غاءاإلرالرغوة لجمع عينات من عوامل  وشركاتالنظم  وشركات اوياتالرغوة، لزيارة تجار الكيم وشركات
 420ثر من ارة أك، تمت زيوالثمانين االجتماع الثالثوحتى ومنتجات الرغوة النهائية.  ت المخلوطة سابقاالبوليوال
، ألولي للعيناتوفقًا لالختبار اوعينة من الرغوة والمواد الخام.  780، وتم جمع أكثر من وشركة نظمرغوة شركة 

. وكربونروفلورالكلوروفلوروكربون / الهيدروكلو نسبة مئوية صغيرة من تلك العينات يشتبه أنها تحتوي على توجد
للعقوبة  وخضعت، استخداما غير مشروع 11- تستخدم الهيدروفلوروكربونتم اكتشاف ثالث شركات في شاندونغ و

ما في ، بصد هذهشطة الرالمتعلقة بنتائج أنلومات يتم تقديم أحدث المعووفقًا لنظام إدارة المواد المستنفدة لألوزون. 
، المقدم لوثيقة، في التقرير المرفق بهذه اةإضافيرغوة  وشركة شركة نظم 656تفتيش المتعلقة باألنشطة ذلك تلك 

  ).ـ(ه 41/  83من حكومة الصين وفقًا للمقرر 
 

اءة ، يمكن إعاقة كفكالسياسات المعمول به. ومع ذلام ترى الحكومة أن أنشطة الرصد قد نفذت بفعالية نظ        -38
 شين فيمامفتال رفامع ونقص وشركات النظممن خالل عدد القطاعات الفرعية  الرغاوىالتفتيش والرصد في قطاع 

افة إلى . باإلضكل المدن والمقاطعات) ال تمتلكهم( اإلرغاءعوامل  كواشف، وعدم كفاية عدد يتعلق بإنتاج الرغوة
 ع كل موقفمتعامل تعليمات مفصلة بشأن ال تقدم، اللوائح الخاصة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون موجزة وال ذلك

 وغلتتلم ، لكلى ذ. عالوة عمكتب البيئة والبيئة الحيوية ، مما يترك األمور لسياسة المقاطعة وتفسيرشأقد ين محدد
لى بدائل لتحول إاكاليف رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الت ويقوض ارتفاع، القطاع في البديلة التكنولوجيات

ون التعا كتبم وأحيطمنخفضة على إحداث االحترار العالمي. القدرة ال ويذخالية من المواد المستنفذة لألوزون 
الفني  ديم الدعمتق نالواصيس اللذان، هذه التحديات بشكل جيدعلما بووزارة البيئة والبيئة الحيوية  الخارجي االقتصادي

  عبر قنوات مختلفة. البيئي الرصدوفروع  ينالمحلي مكاتب البيئة والبيئة الحيوية إلى
 

كاتب م مكاتب من  لخمسة مالفوري وتم تخصيصه اإلرغاءعامل  اكتشافجهاز أربعة عشر تم شراء         -39
ي جابية التنتائج اإليبناًء على الو. الرغاوىقطاع في إزالة الكلوروفلوروكربون لمواصلة رصد  البيئة والبيئة الحيوية

از جه 14دوالر أمريكي لشراء  200,000، تم تخصيص تحسين كفاءة عمليات التفتيش منا تم الحصول عليه
 نه الأل ظراونبار. واإلنفاذ في المقاطعات الرئيسية التي تفتقر إلى معدات االخت الرصدإضافي لتعزيز قدرة  اكتشاف

نهاية  مويل قبلصرف الت عدممن المرجح ، إليهم وتسليمها إلى المقاطعات الموجهة االكتشافيتم تجميع جميع أجهزة 
  .2019عام 

 
، )تقارير اختبارات معتمدة تقديميمكنها  فقطمؤسسات قدرة االختبار وتيسير اإلنفاذ (ثالث من أجل تحسين و       -40

 صبحواويغوة في الر اإلرغاءختبار عامل الالعتماد معيار تقني  ينار إضافيمة الصين ستة مراكز اختبستدعم حكو
  .2019بنهاية عام  عامل إرغاء رغوة البولي يوريثانمعامل اختبار باعتبارهم  ينمعتمد
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ي ذ بروتوكول مونتريال فالعمل الدولية حول بناء القدرات من أجل تنفي حلقةعقدت حكومة الصين أيًضا        -41
نة وأما 5أطراف المادة غير و 5مادة من أطراف ال 10أكثر من بحضور ، 2019 آذار /مارس 18الصين في 

 100,000 واليحقدرها أرصدة  واستخدمتوفريق التقييم العلمي وجميع الوكاالت المنفذة.  األوزون وأمانة الصندوق
 آب /نذ أغسطسموالبوليوالت المتراكمة  الرغاوى، ورسوم االختبار لعينات العمل هذه حلقة لتقديمدوالر أمريكي 

  وزيادة سعة االختبار. 2018
  

  بالكلوروفلوروكربون قطاع خدمات التبريد
 

ه/ يوني 30و  2018 وزه/ تميولي 1في الفترة ما بين  دوالر أمريكي 411,829مبلغ إجمالي قدره تم صرف       -42
 يبين، 2019 ه/ حزيرانيوني 30 حتى دوالر أمريكي 735,790 وقدرهمن بين التمويل المتبقي و. 2019 حزيران

 مريكيأدوالر  288,183 قدره رصيد كان يوجد، 2019 أيلول /التقرير المرحلي المقدم أنه في نهاية سبتمبر
  .2019 تشرين األول /نهاية أكتوبربحلول  صرفهالمتوقع 

 
 13في  الخارجي القتصادياالتعاون  مكتب مأنشأه الذين 13جميع مراكز التدريب الـ  اتعوأنجزت مشرو       - 43

 اومدرب افني 4,100، تم تدريب أكثر من 2018 آب /أغسطس حتىومدينة لتنفيذ دورات تدريبية مهنية لفنيي الخدمة. 
 الخارجي صادياالقتالتعاون  مكتب ى، أجر2018 - 2017 الفترة فيوثالثة مراكز برنامج التدريب).  (أكمل ابلاوط

  التدريب الثالثة عشر. اتعوزيارات ميدانية وأصدر تقارير نهائية لجميع مشر
 

في  افيين المتعاقد معهمفي مركزي التدريب اإلضا اإضافي افني 500، تم تدريب 2018بحلول نهاية عام و       -44
 ينضافيودًا مع أربعة مراكز تدريب إعق الخارجي االقتصاديالتعاون  مكتب وقع، 2018في عام و. 2017عام 

ثًا حول التحكم بح و أكمل ،2019 تشرين األول /نتهي بنهاية أكتوبريس الذيللتدريب على ممارسات التبريد الجيدة 
 ودراستين استقصائيتين، R-290 المادة أثناء تشغيل وصيانة أنظمة تكييف الهواء القائمة على مواد التبريدفي تسرب 

من  اومدير انيف 150 عدد إجمالي قدرهتم تدريب و. المتاجر الكبيرةسلسلة التبريد في حول حول قطاع سفن التخلص و
 ألوزون منلنفدة قطاع سفن التخلص على سياسات إدارة المواد المستنفدة لألوزون والحد من انبعاثات المواد المست

  خالل االسترداد.
 

 رات والتدريبستشاأنشطة الرصد واإلدارة (بما في ذلك اال مكتب التعاون االقتصادي الخارجي سوف ينفذ       -45
 15,924 هوخصص رصيد قدر .إلزالة الكلوروفلوروكربونتحقيق االمتثال المستدام من أجل والتقييم والتحقق) 

البيئة ولبيئة مكاتب االمستنفدة لألوزون لدعم  فورية للمواد كواشفمن أنشطة التدريب لرصد شراء  أمريكي دوالر
  .في الموقعفي إجراء عمليات التفتيش  الحيوية

 
  قطاع المذيبات

 
 30و  2018 ه/ تموزيولي 1ين في الفترة ما ب دوالر أمريكي 758,118 مبلغ إجمالي قدرهتم صرف         - 46

 يبين، 2019 ه/ حزيرانيوني 30في  دوالر أمريكي 708,822 وقدرهمن التمويل المتبقي و .2019 ه/ حزيرانيوني
مريكي أدوالر  381,211رصيد قدره  يوجد، كان 2019 أيلول /التقرير المرحلي المقدم أنه في نهاية سبتمبر

  .2019بحلول نهاية عام  المتوقع صرفه
 

تعلقة الم المسائلمن عشرة مكاتب جمركية تدريباً على  اموظف 3,800، تلقى 2018 آب /أغسطس 31 حتى       -47
كل مكتب جمركي جعل فحص المواد المستنفدة لألوزون جزًءا من عمله المعتاد استلم ، وبالمواد المستنفدة لألوزون

وية مكاتب البيئة والبيئة الحيمن  اموظف 5000، تلقى أكثر من 2018 حزيران /يوني 30 وحتىمعدات اختبار. 
في أنشطة  اشخص 18,000، وشارك أكثر من تعلقة بالمواد المستنفدة لألوزونعلى السياسات الم اتدريب يينالمحل
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المواد شركات قع امو في تفتيش ةعملي 30أكثر من  ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية  وأجرتالتوعية العامة. 
 اإلنجازتقارير من إعداد  31 وعددهم الحيوية المحليينة مكاتب البيئة والبيئ جميع ىوانتهالمستنفدة لألوزون. 

  .2018بحلول نهاية عام  ةالنهائي ةالدفع واستلموا
 

"تحليل اآلثار  المعنون تقريرال – بيجينبدعم من جامعة  - الخارجي االقتصاديالتعاون  مكتب أنهى       - 48
". وتم االنتهاء من يةالهيدروفلوروكربونالمواد إدارة ب فيما يتعلقالمترتبة على تصديق الصين على تعديل كيغالي 

، ستمر تنفيذ أنشطة اإلدارة والرصدا. و9شركاتون في خمس البديلة وتحسين زيت السيليك التكنولوجيات حولبحث 
  ع.ووتقييم المشرالرصد وتدقيق الوعمليات ت التحقق في الموقع بما في ذلك عمليا

  
نفدة لألوزون وتم صرف آخر بالمواد المست المتعلقةنظام إدارة إلكتروني للوثائق وضع  من ءاالنتهاتم         -49

لمالية الى جانب الموارد ، إدوالر أمريكي 453,119رصيد قدره  وأودع. أمريكي دوالر  92,307 بقيمةدفعة 
لألوزون  من معدات االختبار الفوري للمواد المستنفدة مجموعة 50شراء ل، القطاعات األخرىاألخرى من خطط 

 30سليم الـ ت، وسيتم ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية مجموعة إلى  20تم تسليم أول و مقاطعة. 28 لدعم
  .2019 كانون األول /. وسيتم صرف األرصدة بحلول نهاية ديسمبر2019قبل نهاية عام  الباقين

 
كي ل 2012م في عام المقدتقرير إنجاز المشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  نقح، 73/20رر وفقًا للمق     -50

شروع نجاز المإسيتم تقديم تقرير وسنوات الماضية. ذة في إطار قطاع المذيبات خالل األربع األنشطة المنفيبين 
  نهائي عند صرف األرصدة المتبقية.ال
 

  المحققةالفوائد 
 

  .المحققةالفائدة  مبالغ 2يعرض الجدول       -51
 

 من خطط القطاع في الصين (بالدوالر األمريكي)المحققة : الفوائد المبلغ عنها 2الجدول 
يونيه/ حزيران  30 –يوليه/ تموز  1 القطاع

2018  
حزيران يونيه/  30 –يناير/ كانون الثاني  1 

2019 
ني التصنيع الثاإنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعامل 

  ورغوة البولي يوريثان
979 22,088 

 97,887 4,322 خدمة التبريد
 350,144 24,508 المذيبات
 470,119 29,809 المجموع

 
ات قة للقطاعقحلفوائد المامن  اكثيرقة لقطاع المذيبات أعلى حقالفائدة الم، ما هو الحال في التقارير السابقةك       -52

 .الدوالر األمريكيبحسابات الالرنمينبي أعلى من الفائدة من بحسابات ال، ألن الفائدة من األخرى
  

  تعليقات األمانة
 

  اإلجماليالتقدم 
 

أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة سيتم صرف ه في االجتماع الثمانين، قدمت الوكاالت المنفذة تأكيدات بأن       -53
 اجتماع للجنة التنفيذية فيإلى أول  اتتقارير إنجاز المشروع ه سيتم تقديموأن 2018قطاع بالكامل بحلول نهاية عام 

 سيتم إنجاز ه، أن حكومة الصين أكدت أنفي جملة أمورحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير، ، البعد ذلكو. 2019 عام

                                                 
9   .Huaxia ShenzhouBeijing Yuji, Dongyang Weihua, Shanghai Xilikang, Quzhou Sancheng and   
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المساعدة البحثية والتقنية  عن تقارير وسيتم تقديم، 2018بحلول نهاية عام جميع األنشطة المرتبطة بكل خطة قطاع 
اجتماع للجنة التنفيذية أول  إلى اتتقارير إنجاز المشروع ه سيتم تقديم، وأن2018عام في اجتماع  آخر إلىذات الصلة 

  (ج)). 80/27(المقرر  2019 عام في
 

، ةاألرصد إعادةة بشأن مسألر رسمية ، عقدت اللجنة مناقشات غياالجتماع الثمانينعالوة على ذلك، خالل       -54
 إعادةطلب  بما أنه تم سحب – بدعم من عضو آخر - اإلبالغ عن نتائج تلك المناقشات، قال أحد األعضاء وفي

دة إعا - ينومن وجهة نظر اآلخر من وجهة نظره  -من حيث المبدأ  ينبغي، لصندوقالمصروفة إلى ااألرصدة غير 
 عادةإي مسألة ، وينبغي إعادة النظر فموازنتها بالموافقات المستقبلية أوإلى الصندوق المصروفة األرصدة غير 

  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59)للجنة مقبل اجتماع  إلىاألرصدة 
 

هاية نطة بحلول نجاز جميع األنشالتقارير المرحلية المقدمة إلى االجتماع الثاني والثمانين أن االلتزام بإ تبين        -55
عامل ( 2020حتى عام  اتتمديد بعض خطط القطاع واقترح، اتيتحقق في العديد من خطط القطاع لم 2018عام 

تاريخ  ديهاالتي لاألخرى  اتأيًضا أن جميع خطط القطاع ولوحظ). ات(الهالون 2022 عام إلىالثاني) و التصنيع
دمة والمذيبات) والخ البولي يوريثانورغوة  الكلوروفلوروكربون(إنتاج  2018 كانون األول /في ديسمبرإنجاز محدد 

 30تى ح - مليون دوالر أمريكي 25,89 الرصيد . ومن أصل2019في عام  مأرصدة، تم التخطيط لصرفه لديهم
 22,24 الرصيد ومازالفي المائة).  16مليون دوالر أمريكي ( 4,13لم يتم صرف سوى  - 2017 ه/ حزيرانيوني

مليون  52لبالغ في المائة فقط من إجمالي الرصيد ا 43 يمثل الثاني والثمانيناالجتماع في  مليون دوالر أمريكي
  .2009 كانون األول /ديسمبر 31دوالر أمريكي المتاح في 

  
عادة أو شرط محدد إل قرار، وأكدت أنه ال يوجد أعالهالنقاط التي أثيرت علما ب حكومة الصين أحيطت       -56

تمت وة مستداموال ةئمالدا اإلزالةالمتبقية ضرورية لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في أن األموال  مؤكدة على، األموال
  حكومة الصين: ذكرت، باإلضافة إلى ذلك وفقا لذلك. برمجتها

 
 ني يوريثاالبولورغوة  الكلوروفلوروكربونفي قطاعات إنتاج  األساسيةجميع األنشطة  إنجازسيتم   )أ(

صرف م توسي، 2018 كانون األول /مقرر بحلول ديسمبرال النحوعلى وخدمات التبريد والمذيبات 
 ألولكانون ا /بحلول ديسمبر ياألنشطة بشكل مرض إنجازبعد  2019في عام  ةالنهائيالدفعات 

 ؛2018
 
، ركز 2018إلى عام  2014هو أنه من عام أنشطة قطاع الهالونات  إنجازوالسبب الرئيسي لعدم   )ب(

 ةوإدار ويرالنظام الوطني إلعادة تدعلى بناء األساس وتطوير الخارجي االقتصادي التعاون  مكتب
لمشروع الدروس المستفادة من ا الخارجي االقتصاديالتعاون  مكتب لخصوتدريجياً. الهالونات 
 نظام إعادة تدويرأت ) ووضع خطة استراتيجية أنش2008-2013( اتلبنك الهالون اإليضاحي
 عادة تدويرإلالنظام الوطني ، تم إنشاء الجهودبذل بعد أربع سنوات من و. 2014في عام الهالونات 

 ؛وتشغيلهالهالونات  وإدارة
 
، نظًرا ألنه يتم . أوالً الثاني لعامل التصنيع خطة القطاع إنجازلعدم  ينثالثة أسباب رئيسي وهناك  )ج(

إدارة النفايات الخطرة في  أيًضا بواسطة نظامرابع كلوريد الكربون التحكم في التخلص من مخلفات 
 بدءتحليل الجدوى قبل  في المقام األول الخارجي االقتصاديالتعاون  مكتب أنجزالصين، 
الثانويين رابع كلوريد الكربون زيارات ميدانية مع خبراء إلى منتجي إجراء ، بما في ذلك المشروع

البيئة والبيئة الحيوية في  مكاتب، وعدة جوالت مناقشة مع مراكز التخلص من النفايات الخطرةو
ً والرئيسية.  المقاطعات هو مشروع طويل  ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية ، بناء قدرات ثانيا

 وتحقيقالعديد من األنشطة تنفيذ  ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية  من بموجبهطلب األجل 
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من مصانع ثانوي ، كمنتج كلوريد الكربون رابع توليد، سوف يستمر أخيًراومعالم ذات الصلة. ال
المتابعة  تلزم، لذلكادة وسيطة في المستقبل. استخدامه كم استمرار، ومن المتوقع ميثانالكلورو

تحسن دائًما. ومن الضروري أن  الكلوروفلوروكربونالمستمرة طويلة األجل إلنتاج واستخدام 
 .التنظيمية اللوائح وزارة البيئة والبيئة الحيوية وتنقح

 
 جميع أنشطة قطاع ه سيتم إنجازأنالرابع والثمانين التقارير المرحلية المقدمة إلى االجتماع  تبين        -57

والمذيبات ان البولي يوريثورغوة الكلوروفلوروكربون  وقطاع إنتاج ،2019تشرين األول  /الخدمات بحلول أكتوبر
ل عام بحلو اتهالونالقطاع و ،2020بحلول عام  التصنيع الثانيعامل و ،2019 كانون األول /بحلول ديسمبر

2022.  
 

  نالرابع والثمانياالجتماع تعليقات إضافية على التقدم اإلجمالي من التقرير المحدث المقدم إلى 
 

  اتخطط القطاع اإلنجاز المحدد فيتاريخ 
 

في قطاعات  ساسيةاألجميع األنشطة  سيتم إنجازه حكومة الصين أن ذكرت، االجتماع الثاني والثمانينفي        -58
 /لول ديسمبرمقرر بحال على النحووخدمات التبريد والمذيبات البولي يوريثان ورغوة الكلوروفلوروكربون  إنتاج

حلول ب ياألنشطة بشكل مرض إنجازبعد  2019عات النهائية بحلول عام الدف صرف، وسيتم 2018 كانون األول
كانون  /يسمبرالهالونات في دالتصنيع الثاني وعامل قطاعي  تيخط إنجازسيتم  فيما؛ 2018 األولكانون  /ديسمبر

 سألةالم هًرا بشأن هذاللجنة التنفيذية قرا، لم تتخذ ومع ذلك على التوالي. ،2022 كانون األول /وديسمبر 2020 األول
 82/17مقرران (الانين الرابع والثمو ثالث والثمانين الإلى االجتماعين  المالي التدقيقوقررت إرجاء النظر في تقارير 

ألن  2018 كانون األول /في ديسمبر اتالقطاع طمن خطخطة أنه لم يتم إكمال أي التحديثات  وتبين). 83/42و 
  .2019في  م/ مخطط له تنفيذهم أنشطة إضافية جاري ملديه مجميعه

  
ألمانة أنه ، رأت ا2018 ون األولكان /إلى ما بعد ديسمبر اتعوالمشر نة التنفيذية لم تقرر تمديدأن اللج بما        -59
أي  تنفيذ ن ال ينبغيالتقييم القائل بأنه كا حكومة الصين أن ورأت. 2019أي أنشطة أخرى في عام  تنفيذال ينبغي كتم 

  من وجهة نظر اللجنة. أو غير صحيح ا، ال يمكن اعتباره صحيح2019أنشطة أخرى في عام 
 

 2019 تشرين األول /برأكتو مالتي اقترحتها حكومة الصين ه اتخطط القطاع إلنجازالتواريخ المحدّثة        -60
خدمة و يثانالبولي يوررغوة و الكلوروفلوروكربونإنتاج قطاعات ل 2019 كانون األول /ديسمبرو؛ لقطاع الخدمات

لخطة قطاع  2022 كانون األول /ديسمبرو؛ الثانيلعامل التصنيع  2020 كانون األول /ديسمبرو؛ التبريد والمذيبات
  الهالونات.

 
  استخدام األموال من عدة قطاعات في األنشطة المشتركة

 
ً أن جزءاً من األرصدة في العديد من القطاعات        -61 مشتركة بين الللمجاالت  كانوا يخصصونلوحظ أيضا

إلى  مساعدةتقديم الالمواد المستنفدة لألوزون و معرفاتالمتعلقة بالرصد الشامل للخطط (مثل شراء القطاعات 
نتاج إ، أي قطاع واحدإلى لجميع القطاعات  الفني التدقيقوتكلفة  الرصدب وحلقة العمل المعنيةالجمارك 

وع من ه التحديد لهذا النبعض األرصدة على وج ه يتم تخصيصحكومة الصين أن وذكرت). الكلوروفلوروكربون
خطط كيز ترعن  بعيداإلى الرصد األنشطة بعد إشارات قوية من اللجنة واألمانة مفادها أنه ينبغي تحويل األرصدة 

ة إزال وخاصة، لمواد المستنفدة لألوزونل ةالمستدام اإلزالة تحقيق الضيق لضمان ةالفردي اتالقطاع
  .11-الكلوروفلوروكربون

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 
 
 

15 

التي العديد من القطاعات  في ينموجود واكان الذين، مكاتب البيئة والبيئة الحيويةفي مجال بناء قدرات و        -62
 ً ً شامالً للمساعدة المقدمة على مدار السنوات والنتائج التي تم الحصول اكتملت عمليا ، قدمت حكومة الصين ملخصا

المواد المستنفدة لألوزون المتعلقة بقدرات المشروع بناء  في مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية 31شارك وعليها. 
مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة  11البولي يوريثان ( رغوةطة قطاع من خ خالل السنوات الخمس الماضية بدعم

من مكاتب البيئة والبيئة  مكاتب ستة( الثاني قطاع عامل التصنيعوخطة  دوالر أمريكي)، 2,900,000 ،الحيوية
 ،مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية 14خطة قطاع المذيبات (دوالر أمريكي) و 2,800,000، الحيوية

  10دوالر أمريكي). 3,880,000
  

  :قتصادي الخارجيالتعاون اال مكتب هنشطة المنفذة على النحو الذي قدمفيما يلي ملخص موجز لأل       -63
 

راسة د وأجرى؛ وزون على مستوى الحكومة المحليةآلية لتنسيق االمتثال لحماية طبقة األ أنشأ  )أ(
نفدة اد المستمبيعات المو وحول اد المستنفدة لألوزون واستهالكهابيانات إنتاج الموحول  استقصائية

وزون لألنفدة للمواد المست ةالمستهلك الشركات وتصديرها، عند االقتضاء؛ وحددلألوزون واستيرادها 
 ؛تهسلطنطاق في الموجودة 

 
 الصعيدى جديدة من خالل الموافقة على تقييم األثر البيئي علالتشييد ال اتعومشر بصرامةضبط و  )ب(

صين ون في اللمواد المستنفدة لألوزانتاج واستهالك جدد إلالمحلي لضمان عدم الموافقة على مرافق 
 ؛الوسيطةباستثناء استخدام المواد 

 
ن ظفيموالإدارة المواد المستنفدة لألوزون واالمتثال تستهدف  للتدريب علىم حلقات عمل نظو  )ح(

ة والبيئة مكاتب البيئمن  اموظف 35,000تلقى أكثر من و. اتالمدينة والمقاطعوالشركات على صعيد 
إدارة  يالعاملين فمن  13,000أكثر من تلقى و المختصة األخرى،من السلطات و ينالمحليالحيوية 
من  اء البلدبشأن حماية طبقة األوزون في جميع أنح التوعيةم أنشطة لزيادة نظوالتدريب.  الشركات

 ؛ زيون أو المدارس أو المجتمعاتخالل اإلنترنت أو التلف
 

وزون فدة لأللمواد المستنبا المتعلقة إجراءات مشتركة للقضاء على السلوكيات غير القانونية اتخذو  )د(
ات ، والوزارة ومؤسسأخرى مصادرومنصة اإلبالغ  معلومات الواردة من خاللال استنادا إلى

 .ينالمحليومكاتب البيئة والبيئة الحيوية 
 

ريبية ، عقدت حلقة عمل تدبونالكلوروفلوروكر، باستخدام التمويل المقدم من قطاع إنتاج باإلضافة إلى ذلك       -64
ن جميع م موظفا 140 لعدد 2019 كانون الثاني /يناير 23إلى  21 من في تشانغشا بمقاطعة هونان في الفترة

  إدارة المواد المستنفدة لألوزون.ب المتعلقةالمقاطعات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة 
  

ومكاتب البيئة والبيئة الفوري للمواد المستنفدة لألوزون إلى  االكتشافأجهزة  توريدفيما يتعلق بخطة و       -65
ً في العديد من خطط القطاع، وهي موجودعلى الرصد واإلنفاذ ملتعزيز قدرته ينالمحليالحيوية  ، قدمت اتة أيضا

دوالر أمريكي من المصادر  768,479 بقيمة. ويقدر إجمالي التمويل لهذا الغرض أيضا حكومة الصين ملخصاً شامالً 
 200,000ة البولي يوريثان (وطة قطاع رغخو، ر أمريكي)دوال 99,436(الكلوروفلوروكربون التالية: خطة إنتاج 

من ودوالر أمريكي).  15,924دوالر أمريكي) وقطاع الخدمة ( 453,119خطة قطاع المذيبات (و، دوالر أمريكي)
لشراء  الرصيد من هذه القطاعات األربع لضموزارة البيئة والبيئة الحيوية ، تخطط بفعالية ألموالهذه ااستخدام أجل 
لشراء أجهزة  وزارة البيئة والبيئة الحيويةتخطط و. ينالمحليلمكاتب البيئة والبيئة الحيوية  الكتشافانوع أجهزة نفس 

في  ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية بأكبر قدر ممكن من خالل المشتريات المركزية. وسيغطي جميع  االكتشاف

                                                 
  يئة والبيئة الحيوية لألمانة.  تمت إتاحة جدول يحتوي على قيمة العقود الموقعة مع كل مكتب من مكاتب الب  10
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مزيد الب مسيتم تجهيزه الذين، ة البولي يوريثانرغو ومستهلكالذين يوجد فيهم ، وخاصة المناطق الرئيسية المقاطعات
  .االكتشافمن أجهزة 

 
قادرة على اختبار مكونات  11حقيبةالبحجم التي الفوري  االكتشافأوضحت حكومة الصين أيًضا أن أجهزة       -66

في  المأخوذة، يتم وضع العينة في االختبارو. اسابق المخلوطة ليوالتوكذلك البو اإلرغاءمنتجات الرغوة وعوامل 
المواد الكيميائية الموجودة  في ضوءيقوم الكاشف بعد ذلك بإنشاء خريطة االختبار ثم  الكاشف من خالل منفذ التغذية

ذروة المختلفة للمواد . وفقًا ألوقات ال(التحليل الكروماتوغرافي) لغازمواد افصل ن خالل طريقة في العينة م
 20تستغرق عملية االختبار الكاملة لعينة واحدة حوالي و. امبدئي اإلرغاءحص مكون عوامل يمكن فو، الكيميائية

  دقيقة.
 

لمكاتب ن لمستنفدة لألوزواالفوري للمواد  االكتشافأجهزة  لتوريدتؤيد األمانة استخدام هذه األرصدة المتبقية      -67
لبيئة لبيئة واامكاتب اإلبالغ عن نتائج جهود رصد  فيستستمر على أساس أن حكومة الصين البيئة والبيئة الحيوية 

 المالي التدقيق، في تقارير 11 -اكتشف فيها الكلوروفلوروكربون، بما في ذلك الحاالت التي ينالمحليالحيوية 
ه هذ نجازوإ المالي التدقيقصرف جميع األرصدة المتبقية في إطار المشروعات المدرجة في  وبعدالمستقبلية. 

 عن نويةية السإطار التقارير المرحل، تقترح األمانة أن تواصل حكومة الصين تقديم هذه التقارير في اتالمشروع
  .البولي يوريثان قطاع رغوةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 
 ألرصدة المتبقية واألنشطة المقترحةلملخص 

 
 من رصيد، ثمانيناالجتماع الرابع وال، بناًء على المعلومات التي قدمتها حكومة الصين حتى باختصار       -68

 قطاعات ططمليون دوالر أمريكي من خ 2,52 المبلغ ، سيتم استخداممليون دوالر أمريكي 14,75 بقيمةالصندوق 
 ري تنفيذهاالجا الرصدأنشطة في  غالبا والمذيبات والخدمات البولي يوريثانورغوة  الكلوروفلوروكربونإنتاج 

الر أمريكي مليون دو 3,07 المبلغ سيتم استخدامو؛ 2019 كانون األول /في موعد ال يتجاوز ديسمبر وسيتم صرفه
يب تدرنترنت وعلى اإلاإللكتروني إدارة المواد المستنفدة لألوزون في نظام الثاني عامل التصنيع من خطة قطاع 

 /برديسم حتى األجل للمواد المستنفدة لألوزون، وسيتم صرفه طويلوأنشطة لتعزيز الرصد المستدام  ،ركاالجم
الرامية إلى  مليون دوالر من خطة قطاع الهالونات في األنشطة 9,15 المبلغ ؛ وسيتم استخدام2020 كانون األول

 األول انونك /حتى ديسمبر وسيتم صرفه المستدامة للهالونات زيادة تحسين نظام إعادة التدوير وتحقيق اإلدارة
2022.  

  
 اإلزالةرصد استدامة 

 
طويل المستدام  زالةاإلرصد هم في أمواالً لألنشطة التي ترى األمانة أنها ستس خصص كل خطة قطاعتس      -69

ة والبيئة البيئ مكاتبقدرات نشطة المتعلقة بإدارة المعلومات، وبناء ، واأل، بما في ذلك اإلشراف واإلدارةاألجل
ت صين معلوماحكومة ال أن تقدم األمانة  طلبت، الثاني والثمانيناالجتماع في و، وغيرها من األنشطة. الحيوية
دناه ، ترد أإليها تسهيل الرجوعلوطويل األجل. المستدام  اإلزالةرصد في  المنفذةاألنشطة  مساهمةكيفية  عنإضافية 

ع الثالث االجتما إلىعلى النحو المبين في الوثيقة المقدمة ، وتعليقات األمانةمن حكومة الصين المدخالت المقدمة 
  .والثمانين

 
 عامل التصنيع الثانيوقطاع  رابع كلوريد الكربونإنتاج قطاع 

 

                                                 
 000,20 قدرهادوات التحليل بتكلفة ألالشرق والغرب شركة ، الذي تصنعه المتنقلالغاز الضوئي لتأين راف غجهاز كروماتو EW-4400الموديل   11

   أداة.دوالر أمريكي لكل 
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كلوريد و لميثيلاكلوريد نب ا(إلى ج الكلوروميثانمشترًكا في مصانع  رابع كلوريد الكربونزال إنتاج ما       -70
 نعدد مزال وما المنتجة إلى أقصى حد ممكن. رابع كلوريد الكربونكلوروفورم) حيث يتم تقليل نسبة الالميثيلين و

طبيق تيث يتم تطبيقات عوامل التصنيع حلو وسيطة ةادكم يستخدم رابع كلوريد الكربونمنتجي المواد الكيميائية 
روتوكول راف في ببه األطسمح يعلى النحو الذي  المعمليةدامات ، ولالستخرابع كلوريد الكربونالتحكم في انبعاثات 

لوريد كرابع إنتاج واستهالك  الحد منمن أجل ضمان ويحكمها نظام التسجيل والحصص في البلد. و، مونتريال
اون تب التعوية / مكيتصدر وزارة البيئة والبيئة الح، حكومة الصينفي حدود الكمية المسموح بها من  الكربون

صنيع عوامل التالستخدامات المختبرات وتطبيقات  رابع كلوريد الكربونحصص استهالك الخارجي قتصادي اال
وية / البيئة الحيوزارة البيئة وفي كمادة وسيطة  رابع كلوريد الكربونكل مستخدم  ويلزم تسجيل. المعنيةللشركات 

لمن  نيد الكربورابع كلورالمؤهلين ببيع  الكربونرابع كلوريد يُسمح لمنتجي و. الخارجي مكتب التعاون االقتصادي
ن والمؤهل نوالمنتج هينتج رابع كلوريد الكربونيجب تحويل أي فائض من وحصة استهالك أو تسجيل. ب يستعملونه
م ج واستخداإلنتا رالمستم الرصد يلزم، لذلك. وتحويله إلى رماد أو حرقه يد الميثيلين / بيركلورو إيثيلينإلى كلور

 ات إنتاج /بيانب الخارجيوزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون االقتصادي إبالغ ، وكلوريد الكربون رابع
  .نيالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية ، والتفتيش المنتظم من قبل رابع كلوريد الكربوناستهالك 

 
 زارة البيئة والبيئة الحيويةومن قِبل كل من  الكربونرابع كلوريد لمنتجي  اليومي الرصدمن أجل تعزيز           -71

عبر  ترونياإللك رصد رابع كلوريد الكربون، من المخطط إعادة تشغيل وتحديث نظام ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية
 لبيئةمكاتب اووزارة البيئة والبيئة الحيوية ، تحصل من خاللها عبر اإلنترنت رصداإلنترنت. سيتم إنشاء منصة 

  .رابع كلوريد الكربونعلى بيانات في الوقت الفعلي من منتجي  ينالمحليوالبيئة الحيوية 
 

رابع لى عخلفات المحتوية الم تتولد إزالة رابع كلوريد الكربون،تم تحديده أثناء تنفيذ خطة  وحسب ما        -72
في تمثل مخطر  وجدي، هابترميد التعهدأو  ترميدهام يتم ل وإن. رابع كلوريد الكربونمن خالل إنتاج  كلوريد الكربون
ل مكتب مو، خاطرمن أجل الحد من المووبيعه لالستخدامات غير القانونية.  رابع كلوريد الكربونإمكانية استرداد 

ون كتب التعام يتعين علىوس الكلوروميثانمصانع نع من امصفي تسعة  الترميدمنشآت  التعاون االقتصادي الخارجي
 بع كلوريدراالتخلص من مخلفات  رصد ينالمحلي ينالمحليومكاتب البيئة والبيئة الحيوية  االقتصادي الخارجي

  .الكربون
  

في االختبارات  لكربونرابع كلوريد ااستخدام بإزالة ، أعلنت حكومة الصين التزامها 2017في عام و        - 73
ستخالص غير ابعامل  رابع كلوريد الكربونمن أجل استبدال و. 2019حلول عام بالمياه في  لوجود الزيتالمعملية 

رات الختباالبحوث وا أكملت وزارة البيئة والبيئة الحيويةمستنفد لألوزون في اختبارات الزيت في المياه ، 
ات الصلة لوطنية ذويتوقع إصدار المعايير ا رابع كلوريد الكربونمن خاللها تم تحديد طرق الستبدال و، والتحليالت

والبيئة  ة البيئةوزار، ستواصل ليس مسألة فنية فقط رابع كلوريد الكربونن استبدال أل ونظرافي المستقبل القريب. 
 وعيةنلى تحسين علتكنولوجيات البديلة وإطالق مشروع لتشجيع الشركات ل المناسبين والدعمتنفيذ التدريب  الحيوية

  في المختبرات. رابع كلوريد الكربونبديل الستبدال ال كاشفال
  

قرر يد امل تصنيع جديدة قأيًضا ألي عوكما أوضحت الحكومة أنها تفهم أنه يمكن استخدام األموال المتبقية         -74
  بروتوكول مونتريال.الخاضعين لرقابة األطراف إضافتها إلى قائمة عوامل التصنيع 

 
 2018بعد عام  تمديد البرنامج إلى ما أنع من الضروري، ترى حكومة الصين فهم هذه التحدياتفي ضوء و       -75

  ابة.رابع كلوريد الكربون لالستخدامات الخاضعة للرق إزالةومواصلة استخدام األموال لضمان استدامة 
 

إدارة لرصد وأمريكي  دوالر 1,200,000 الحظت األمانة مع التقدير االقتراح الداعي إلى تخصيصو        - 76
، الحظت مستوى التمويل الكبير تخصيص التمويل لهذا الغرضدعمت ألمانة ا ورغم أن. األجل يطويل لقطاعا
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فهم أفضل لكيفية ارتباط األنشطة التي سيتم تمويلها باألنشطة المضطلع بها بالفعل. كما طلبت األمانة توضيحا  وطلبت
وما إذا كان هذا  كيف يتم تسجيل المستخدمينو  أهليتهمعلى الكربون رابع كلوريد بشأن كيفية حصول منتجي 

د الوسيطة أو االستخدام أو استخدام المواموضح عامل تصنيع التسجيل سيقتصر على المستخدمين الذين لديهم تطبيق 
 تم ذلك، قد خصص حصة لرابع كلوريد الكربون وكيفمكتب التعاون االقتصادي الخارجي  ما إذا كانو؛ المختبري

 طلب؛ وما إذا تشغيلهل التوقيت المتوقع، بما في ذلك عبر اإلنترنتاإللكتروني معلومات إضافية تتعلق بنظام المراقبة و
  .رابع كلوريد الكربون امتالك وتشغيل محرقة للتخلص من مخلفات المواد الكيميائيةجميع مصانع من 

  
مواد و ع كلوريد الكربونلراب مع إنتاج ثانوي للكلوروميثانجة شركة منت 15وجود حكومة الصين  ذكرت          -77

ن للمستخدمي ونرابع كلوريد الكربببيع الخمسة عشر  الكلوروميثانمن منتجي فقط يُسمح لثالثة و. كيميائية أخرى
امل وكع ه كمادة وسيطةالستخدامحصة سنوية مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  الذين خصص لهمالمسجلين 

 2007بل عام حصة إنتاج ق المخصص لهم رابع كلوريد الكربونيُسمح لمنتجي وفقط. لالستخدامات المعملية وتصنيع 
 مهتحاالرجي ادي الخاوتستعرض وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون االقتص. رابع كلوريد الكربونببيع فقط 

  سنويًا.
 

إلى  لتقدم بطلبمنها امطلوب  عوكعامل تصني المعملية اتلالستخدامتستخدمه  شركاتثماني  توجد، إجماال       -78
ئة والبيئة وزارة البيأصدرت و، 2017لعام  ول على حصة المشتريات السنويةللحصوزارة البيئة والبيئة الحوية 

 بيئة والبيئةوزارة ال تتولى، وسيطة ةادمه كلمستخدميو. طن متري لهذه الشركات الثمان 395 قدرها حصةالحيوية 
 موا طلباتالذين قدوسيطة  ةمادك رابع كلوريد الكربون يعلى مستخدم ويتعينإدارة التسجيل السنوي. الحيوية 
لتعاون امكتب لن عوي. ، بما في ذلك تقييم األثر البيئيالالزمة للحصول على الموافقة الوثائقأن يقدموا للتسجيل 

 هتخدامكد من اسلمستندات المقدمة للتأل استعراضهبعد  ه اإللكترونيعلى موقع نتائج التسجيلاالقتصادي الخارجي 
 وثيقةفي  الوسيطة التي ال يمكن أن تتجاوز السعة المعتمدة لمرفق المواد رابع كلوريد الكربونوسيطة وكمية  ةادمك

  .تهوكمي نوريد الكربورابع كليحدد التسجيل نوع المنتج الذي سيتم إنتاجه باستخدام و. تقييم األثر البيئي
  

قواعد إدارة النفايات ال لالمتثمن أجل ا رابع كلوريد الكربون، يلزم التخلص من مخلفات في الصين         -79
 انلكلوروميثاو نتجم يستطيع، لألوزون. وفقًا للسياسة الحالية ، وهو نظام مختلف عن لوائح المواد المستنفدةالخطرة

 يبيئم األثر المنه ولديهم تقييلتخلص ل هم المعدةفي مرافق رابع كلوريد الكربون مخلفاتأن يختاروا التخلص من 
لنفايات اتخلص من إلى مركز مؤهل لل هذه المخلفات، أو إرسال ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية من  المعتمد

م توالتي ها ي يتم إنتاجكمية المخلفات التب ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية ن والمنتجأن يبلغ  ويشترطالخطرة. 
موجودة لتدمير الامرافق  ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية  يرصد، . باإلضافة إلى ذلكوالمخزنةمنها  التخلص

 ك أوضحكذلو. ةمدتقييم األثر البيئي المعت وشروطضمان االمتثال لمعايير التصريف الوطنية من أجل  المنشآتداخل 
نتجة المشركات المن من مجموعة  جزءً  يمثلون الكلوروميثان أن ثالثة من منتجيالتعاون االقتصادي الخارجي  مكتب

المنتجة الشركات جزًءا من  المواد الكيميائيةمصانع  عتبرتال ، ؛ ومع ذلك22- للهيدروكلوروفلوروكربون
ي المستخدمة ف المواقدتختلف ، . لذلكالشركاتت مستقلة ضمن مجموعة ولكنها كيانا 22- للهيدروكلوروفلوروكربون

 وتتميز؛ رابع كلوريد الكربونمير المستخدمة في تد المواقدعن  23 - الهيدروفلوروكربون تدمير المنتج الثانوي
اإلعانات المقدمة لتدمير تلك صورة مماثلة عن ب 23 -الهيدروفلوروكربون اإلعانات المقدمة لتدمير المنتج الثانوي

  .ريد الكربونرابع كلو
 

ن والمستخدمي لوريد الكربونكرابع جميع منتجي تفتيشا على  ينالمحليجري مكاتب البيئة والبيئة الحيوية ي        - 80
كن في ل، تفتيشال لتكرار، ال يوجد شرط إلزامي وفقًا للوائح الحاليةو. لسلطاتهمجلين في المناطق الخاضعة المس

ا تفتيش ينليالمحية جري مكاتب البيئة والبيئة الحيوويذلك مرة واحدة على األقل في السنة.  يحدثالممارسة العملية 
د ابع كلوريرسيستمر التفتيش المنتظم لمنتجي وفي الموقع.  رابع كلوريد الكربونن نوخزيالموزعين الذين  على

  المشروع. وإنجازوسيطة بعد استنفاد التمويل مواد ك هومستخدمي الكربون
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. تقنيةبب مشكلة بس 2015عبر اإلنترنت في عام  اإللكتروني رصد رابع كلوريد الكربونتم إغالق نظام          -81

 مل منتجيولكن ال يش رابع كلوريد الكربونوفقًا لخطة قطاع  الكلوروميثانال يغطي هذا النظام سوى منتجي و
يجاد طرق إعلى  رجية / مكتب التعاون االقتصادي الخاتعمل وزارة البيئة والبيئة الحيوي لذلك، الجدد الكلوروميثان

  .ثانالكلورومييشمل جميع منتجي كي لعبر اإلنترنت  اإللكتروني رصد رابع كلوريد الكربوننظام لتوسيع 
 

نترنت على اإللكتروني اإلستخدام األرصدة المتبقية لنظام إدارة المواد المستنفدة لألوزون ال خطط         -82
عزيز ستة أنشطة لتل، و)أمريكي دوالر 750,000الجمارك ( مصلحة قدراتبناء )، ولأمريكي دوالر 250,000(

  ة ما يلي:تالحظ األمانو. )أمريكي مليون دوالر 1,24(طويل األجل المستدام لمواد المستنفدة لألوزون ارصد 
  

 التي اتالشركعبر اإلنترنت جميع اإللكتروني سيمكن نظام إدارة المواد المستنفدة لألوزون   )أ(
فدة المستن للمواد اتمستخدمبصفتها والتسجيل  تقديم طلبفدة لألوزون من تستخدم المواد المستن

لكن من  ،لمبدأااألمانة االقتراح من حيث  ، تدعمبناًء على ذلكوالغ عن البيانات. لألوزون واإلب
 ألوزونلالمستنفدة أن األمانة ليست على دراية كافية بتفاصيل نظام إدارة المواد المالحظ 

تالي ، وبالظاممن تحديد كيفية تعديل هذا النتتمكن كي اإلنترنت لشبكة الموجود على  اإللكتروني
ت لمشروعاالتمويل من ايستخدم ، هذا النشاط. عالوة على ذلكمستوى معقول من التمويل ليعتمد 

اعي الصنلمجالين في اإنتاج بروميد الميثيل والتبريد خطط قطاعات ما في ذلك ، باألخرى
 كربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروهواء الغرف في إطار خطة إدارة تكييف و والتجاري

لمواد دارة ابالمثل لتعزيز نظام إ إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوخطة إدارة 
مويل التذا همن المحتمل أن يكون تجميع وعلى اإلنترنت.  اإللكتروني المستنفدة لألوزون

 ؛االتقدم المالي والتنفيذي أمًرا صعبً  رصد، لكنه يجعل استخداًما فعاًال للموارد
 
صلحة م فيات يُقترح التمويل في إطار قطاع إنتاج بروميد الميثيل من أجل بناء القدر ،بالمثلو  )ب(

روميد بقطاع إنتاج ب المقترنأن العقد مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  أوضحوالجمارك. 
ا فيم، حنحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشفي ال بروميد الميثيل المستخدميركز على الميثيل 
نظًرا و على جهود مكافحة التهريب.التصنيع الثاني بناء القدرات في إطار خطة عامل  سيركز
رز في لتقدم المحا رصد بروميد الميثيل، تعتقد األمانة أنإنتاج قطاع  في إطار توقيع العقد لتأخر 

 ؛2020 كانون األول /بحلول ديسمبرإنجازه لضمان  اسيكون مهم قربهذا النشاط عن 
 
 كم من أكدةمت، فإن األمانة العامة غير ينمفيد سيكونون ينأن األنشطة الستة المقترح ورغم    (ج) 

لى ضافية إرير إ، ترى األمانة أن تقديم تقالكل نشاط. باإلضافة إلى ذلكسيخصص الذي التمويل 
ر النشاط يوف ، يمكن أنة سيكون مفيدًا. على سبيل المثالاللجنة التنفيذية عن نتائج بعض األنشط

ً أفضل لكيفية تمكن المنشآت التي أنتجت  المتعلق باإلشراف على السوق فهما
، يبدو أن نشاط لى ذلك. عالوة عرابع كلوريد الكربونمن شراء  11 -الكلوروفلوروكربون

تقترح وشركة استشارية طوال مدة العقد لهذا النشاط.  تتوالهاإلشراف على السوق هو نشاط 
يص يتم تخص ه، وأنالمشروع إنجازمفيدًا بعد  األمانة أن هذا اإلشراف على السوق سيظل

د رصالم وتطوير نظا إنشاء سيمكنلهذا الغرض.  وزارة البيئة والبيئة الحيوية ميزانية داخل
ترح تقومن اإلشراف على السوق.  رابع كلوريد الكربوننتاج إلعبر اإلنترنت  اإللكتروني

ألنشطة امعلومات إضافية عن  - من خالل البنك الدولي - األمانة أن تقدم حكومة الصين
غب قد ترو. والثمانين، إلى االجتماع الخامس زانيتها وتقرير مرحلي عن تنفيذهاالمقترحة ومي

نظام مخصص لمليون دوالر أمريكي الاللتنفيذية أيًضا في تقديم إرشادات إضافية بشأن اللجنة ا
  رك.ة الجمامصلح فيعبر اإلنترنت وبناء القدرات اإللكتروني إدارة المواد المستنفدة لألوزون 
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التحقق وواإلبالغ  البلد الذي يجريه رصدعلى ال نظرة عامة المعنونةتمت مناقشته في الوثيقة  حسب ما         -83

بير التدا بشدةاألمانة تؤيد ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1في الجزء األول من الوثيقة  ةالوارد
 سيأسا لكربونارابع كلوريد  رصدالرأي القائل بأن تحسين  وتتقاسم، رابع كلوريد الكربون رصدالمقترحة لتعزيز 
. بونيةلوروكرالمواد الكلوروف الخاضعة للرقابة وإنتاج وريد الكربونرابع كل استخدامات إزالةلضمان استدامة 

غير  وكربونالكلوروفلورإنتاج إلضافية التي قدمتها حكومة الصين، استخدمت مرافق استنادًا إلى المعلومات او
فلوريد و ربونرابع كلوريد الك، أي فلورة الطور السائل من شفة مؤخًرا مسار اإلنتاج المشتركالمكت ةالقانوني

 ونوريد الكربرابع كلشراء من هذه المرافق  وتمكنت؛ وجود كلوريد األنتيمونحالة عدم الهيدروجين الالمائي في 
نة أن عتقد األماتوستكون مفيدة.  رابع كلوريد الكربونلرصد  معززةال لياتاآلأن  يبين، مما الستخدامه كمادة خام

وريد كلصانع إدراج م من سبب عدم متأكدة، فإن األمانة غير ومع ذلكحة ستساعد في هذا الصدد. التدابير المقتر
  حكومة الصين. بذلتهاالتي  رصد رابع كلوريد الكربونجهود  ضمنالميثيلين / بيركلورو إيثيلين 

  
 

  يةالكلوروفلوروكربونالمواد إنتاج إزالة 
  

تائج رصد الغالف الجوي ن وجد في حسبما، ، أشارت الحكومة إلى أنهاالجتماع الثاني والثمانينفي         - 84
نظًرا و. 11-كربونالكلوروفلورو، وخاصة لمواد الكلوروفلوروكربونيةا، يبدو أن هناك بعض إنتاج وانبعاثات األخيرة

اد إلزالة لموقطاع الالمعروفة كجزء من خطة المواد الكلوروفلوروكربونية لتفكيك جميع مرافق إنتاج 
بقين السا بونيةالمواد الكلوروفلوروكر يمنتججميع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي  رزا، الكلوروفلوروكربونية

 سيأتي من وروكربونيةللمواد الكلوروفلأي إنتاج ، فالمواد الكلوروفلوروكربونيةإنتاج  مأيا منهلم يستأنف  هووجد أن
خطة ل وفقاة تالحظ األمانة أن عمليات التحقق المقدموتصاريح. أنشئت بدون مجموعة مرافق إنتاج غير قانونية 

عدات الم دميرته تم فيديو توضح أنبال ومصورةشملت أدلة فوتوغرافية  إلزالة لمواد الكلوروفلوروكربونيةقطاع ال
  الرئيسية أو أصبحت غير صالحة لالستعمال.

 
د رابع كلوريإنتاج  ، سيتم تعزيز رصدالكلوروفلوروكربونية للمواد من أجل تحديد أي إنتاج غير مشروع         -85

تصادي ن االقمكتب التعاو. باإلضافة إلى ذلك، يقترح عامل التصنيع على النحو المشار إليه في مشروع  الكربون
  نوني.إنتاج غير قا فيها قد يحدث التيتوسيع برنامج مراقبة الغالف الجوي في بعض المقاطعات الخارجي 

 
حظ ن الالمائي. وإذ تالالهيدروجيوفلوريد  رابع كلوريد الكربون الكلوروفلوروكربونية المواديتطلب إنتاج         -86

يد ع كلوررابإنتاج وجين الالمائي سيكون صعبًا، ترى األمانة أن تعزيز رصد أن رصد استخدام فلوريد الهيدر
، مثلبل. وبالفي المستق الكلوروفلوروكربونية للموادسيكون خطوة رئيسية في منع اإلنتاج غير المشروع  الكربون

ف في اكتشا بيرةله قيمة ك ترى األمانة أن االقتراح الخاص بتوسيع برنامج مراقبة الغالف الجوي للمقاطعات سيكون
لرصد  مج الحاليتساءلت األمانة عما إذا كان البرناوغير المشروع في المستقبل. الكلوروفلوروكربون إنتاج وردع 

، وكيف نالكربو ورابع كلوريد الكلوروفلوروكربونية الموادالغالف الجوي للمقاطعات يتضمن بالفعل أدوات لمراقبة 
 (أ)) المقدم 82/71و  82/65رران الحالي (المق واإلنفاذ والتحقق واإلبالغ الرصد نظاماستعراض  يقدمسيتم توسيعه. 

دامة ان استضممن أجل ا لتوسيعه ، وخططهلغالف الجوي للبلدشبكة مراقبة ا من حكومة الصين معلومات إضافية عن
 83/41مقرر لوفقا ل ، المقدم من حكومة الصينقدم التقرير المرفق بهذه الوثيقةوي. المواد المستنفدة لألوزونإزالة 
رفق إضافي معن  ، باإلضافة إلى معلوماتاء شبكة مراقبة الغالف الجوي هذه، تحديثًا للتقدم المحرز نحو إنش(هـ)

  .2019في عام  تم اكتشافه 11 -الكلوروفلوروكربوننتاج إل
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 البولي يوريثان رغوة قطاع
 

، فمن المعروف 11 -الكلوروفلوروكربون ت إزالة الحكومة أنه على الرغم من افتراضها أنه تم ذكرت          -87
طاع في ق رغاءإكعوامل  تغير مشروعة واستخدمجها بطريقة قد يتم إنتا الكلوروفلوروكربونية المواداآلن أن بعض 

مل وني المحتلتحديد االستخدام غير القانو الذي يستخدم اإلرغاءنوع عوامل  ولكي ترصد. رغوة البولي يوريثان
ن على لبيئة والبيئة الحيوية المحلييمكاتب ا، تم تعزيز قدرة البولي يوريثان ةفي قطاع رغو 11 -لكلوروفلوروكربونل

، تعتبر لكلذالرغوة.  وشركات نظم البولي يوريثانرغوة زيادة مراقبة مصنعي  مازال يلزم، ومع ذلكالتفتيش. 
  كامل.ضروري حتى يتم استنفاد تمويل حكومة الصين بال 2018الحكومة أن استمرار برنامج الرصد بعد عام 

 
 ت منتحول الرغوة التي لشركاتر ومستم شامل، على الرغم من وجود رصد باإلضافة إلى ذلك         -88

قد  ، تدرك الحكومة أنهاإلرغاءمل ، بما في ذلك أخذ عينات من الرغوة لتحليل محتوى عوا11 -الكلوروفلوروكربون
، تخطط لذلك ووفقاالرغوة.  غير لتطبيقاتجميع امعالجة تم ت مإذا ل 11 -الكلوروفلوروكربونفي رصد  توجد ثغرة

  المنفذة لتنسيق الرصد بين القطاعات.حكومة الصين والوكاالت 
 

تمويل حتى بعد استنفاد  11-للكلوروفلوروكربون ةالمستدام اإلزالةضمان ضرورة شددت األمانة على          -89
س في خمنظم  وشركةرغوة  شركة 420 ه قد أجريت زيارات إلىأن وذكرت، البولي يوريثانرغوة خطة قطاع 

 لعيناتللصغيرة افيما يتعلق بالنسبة المئوية ومن المواد الخام لتحليلها.  ةعين 780أكثر من تم جمع ، ومقاطعات
لتحليل إذا كان ا األمانة عما استفسرت، الهيدروكلوروفلوروكربون - الكلوروفلوروكربونالمشتبه في احتوائها على 

 واللوائح القواعد، فما هي النسب وكذلك دثح، وإذا الكلوروفلوروكربونالذي أجرته المعامل المعتمدة أكد استخدام 
 .التي تستخدمه الشركاتذات الصلة التي ستنطبق على 

 -  الكلوروفلوروكربونأن الشركات التي لديها عينات تحتوي على بالحكومة  وأفادت         -90
محلي اللحيوية االبيئة مكتب البيئة ولوالية المشتركة بين ل تخضع ومن ثم لتحقيقتخضع ل الهيدروكلوروفلوروكربون

. لشرين األوت /توبرمن المتوقع أن يتم نشر النتائج للجمهور بحلول نهاية شهر أكوواألمن العام (الشرطة المحلية). 
تستخدم غ ي شاندونإلى أنه تم اكتشاف ثالث شركات ف االجتماع الثالث والثمانينفي المقدم أشار التقرير المحدّث و

أوضحت وحاالت. الهذه  تم غلقللعقاب وفقًا للوائح و تخضع، وأنها غير مشروعة بطريقة 11-الكلوروفلوروكربون
 الرصد ي تقريرفتي تم اإلبالغ عنها الالحاالت العشر الو. اإلقليمي الرصدالحكومة أن هذا كان جزًءا من أنشطة 

  .2018عام في المنفذة  نتيجة للحملة الخاصة كانتوالتقييم 
 

ستنفدة مواد الملاتستخدم  الالتي الشركاتفيما يتعلق بالقواعد واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على و       -91
 11- ربونتستخدم الكلوروفلوروك، تم اكتشاف ثالث شركات أنه حتى اآلنبالحكومة  أفادت، لألوزون المحظورة

ترد و ن.ألوزورة المواد المستنفدة لدا، وأنها خضعت للعقوبة المنصوص عليها وفقًا لنظام إغير مشروعة بطريقة
 مالعلصين ا، المقدم من حكومة في التقرير المرفق بهذه الوثيقة أحدث المعلومات عن نتائج أنشطة الرصد هذه

  (هـ). 83/41المقرر ب
  

 تخضع دق بإزالته تعهدت ةشرك لقب نمب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا دامستخأن ا ألمانةا وذكرت         - 92
يد ما إذا كان حدت، سيتعين 11-الكلوروفلوروكربون، في حالة ومع ذلك. لمحليةا ننيواللق فقًاو التنفيذ اتراءإلج

 عد الموعدبنتاج ) أو اإلمواد التبريد(مثل  ةأو الغاز المعاد تدويره من االستخدامات السابق المصدر هو المخزون
 ربما اتفاقو كربونالكلوروفلوروإنتاج  االمتثال التفاق لعدم، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبة لإلزالة التامةالنهائي 

  من التحليل. مزيدذلك اليتطلب و. الكلوروفلوروكربوناستهالك 
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 المذيبات قطاع
 

طويل األجل لمستدام ااإلزالة رصد ه من أجل تعزيز أنبالحكومة  أفادت، فيما يتعلق بخطة قطاع المذيبات         -93
نشطة ألرصد  نيالمحليمكتب التعاون االقتصادي الخارجي مكاتب البيئة والبيئة الحيوية  دعمفي قطاع المذيبات، 

 .متهاقاطعمفي  ةشروعغير م بطرقالمواد المستنفدة لألوزون ومراقبة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون واستخدامها 
سياسات  ل إصداريات طويلة األجل من خالآل ينالمحليمكاتب البيئة والبيئة الحيوية بعض  باإلضافة إلى ذلك، أنشأ

، من كذلكووزون. المواد المستنفدة لأل إدارة المسؤولين عنفعالية تقييم  وشروطإدارة المواد المستنفدة لألوزون 
 جل وفعالويل األدعم ط تقديمتم تدريب العديد من الخبراء على و ،ر تقنيات التنفيذ لقطاع المذيباتخالل دعم تطوي

هذه  عدةية مسافكيمازالت ، لكن مانة أن هذه األنشطة كانت مفيدةاألجل. والحظت األ المستدام طويل الةاإلز لرصد
  .غير واضحة للقطاع ألجلطويل اضمان الرصد المستدام ل -وخاصة األخيرة  -اإلجراءات 

 
  ةالخدم قطاع

 
 تلبياناا مسحو ةمدلخا ربتس في ثبالبح لمتعلقةا الفنية دةلمساعا تعارومشأن  مةولحکا تضحأو        -94

سرب مادة ت في مجالث يعتبر البحو. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذبتنفي وثيقا ارتباطا يرتبطان
يرتبط مسح البيانات وبحث في البدائل. وتشغيلها جزًءا من ال  R-290 التبريد وتكييف الهواء بالمادة التبريد أثناء خدمة

ة أن تلك األمان الفرعي بتعزيز ممارسات الخدمة الجيدة في هذا القطاع الفرعي. والحظتالمتاجر الكبيرة في قطاع 
  طويل األجل.المستدام لقطاع ارصد  تتعلق بضمان األنشطة كانت مفيدة ولكنها ال

  
 اتقطاع الهالون

 
 1211- لهالوند طلب مستمر على اووجليختلف وضع قطاع الهالونات إلى حد ما عن القطاعات األخرى         -95

ق هذه التطبيقات عن طري تحقيقمن المفترض أن يتم ودائل. بلالستخدامات التي ال تتوفر فيها  1301- والهالون
ي خطة أساسيا ف عنصرا دة تدوير الهالوناتكان برنامج إعاوالهالونات المستعادة والمعاد تدويرها حتى تتوفر البدائل. 

ً وقطاع الهالونات.  ر تنفيذ تأخوكعنصر رئيسي.  اتلهالونا مصارفتشمل خطة قطاع الهالونات في الصين أيضا
  .من معلومات حسب ما وردلهالونات ا مصارفعنصر 

 
مخزونات  بسبب وجود جداً المشروع منخفض  غير 1211 -لهالوناإنتاج الحكومة أن خطر  ترى          -96

 نطمليون  30و  20لذي يتراوح بين الطلب السنوي ا وتدني ةلتامااإلزالة المنتجة قبل الكبيرة   1211 -الهالون
ما نقله تقترح حكومة الصين إو. 1211-لهالونل منتج سابقلدى وجود مالمتبقي  1211-مخزون الهالونوسنة.  /متري

تعتقد ونها. م اتدمير / تحويل بعض، أو للمراقبةينه في ظروف آمنة وخاضعة بالكامل أو جزء منه بحيث يمكن تخز
  .1211 -طن متري من الهالون 2,200لتجنب انبعاث أكثر من  ةمهم ه المسألةحكومة الصين أن هذ

 
 1301-الهالون اهذ فيضاال و؛ فقطوسيطة  ةادكم هستخدامالينتج  1301 -الهالون مازال، في المقابل        -97

لى عأن الطلب  تفترض الحكومةو. حصريًا كمادة وسيطةيستخدم إلى المخزونات ولكنه بدالً من ذلك المنتج حديثًا 
من  1301 -الهالون  ويتم استرداد، الموجودةالخاضعة للرقابة تغطيها المخزونات   1301 -تخدامات الهالوناس

 رطلب مستم دويوج. بيقات التي ال توجد فيها بدائل بعدللتط واستصالحهمنشآت الحماية من الحرائق التي تم تفكيكها 
ة مشكالت السالم يمكن استخدام بدائل أخرى بسبب ال عندماألنظمة إطفاء الحرائق الحالية  1301- على الهالون

مدني على يران الالطبدائل متاحة ألنظمة معينة إلخماد حرائق الطائرات. يتوسع  ال توجد وعندما، والطيران المدني
العشر  نمو سنوي يزيد على عشرة في المائة على مدى الخمس إلىتوقع ، مع مستوى العالم، وخاصة في الصين

  القادمة.سنوات 
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 ةادكم هالستخدام 1301 -الهالون ينمنتجأحد ال ينتج زالما، . أوالً 1301-هناك مسألتان متعلقتان بالهالون        -98
، من الضروري التأكد من أن جميع الهالونات المنتجة لذلكفات). لآلفبرونيل (مبيد ثمانية منتجين ل ويباع 12وسيطة

التحدي والستخدامات أخرى.  وال تباعوأنهم يستخدمونها كمادة وسيطة للفبرونيل  يةالثمان الشركاتحديثًا تباع لتلك 
، وخاصة أي بدائل معتمدة ملكونالذين ال يلمستخدمين باقي ال 1301 -و ضمان توفير ما يكفي من الهالونالثاني ه

ة إلى اإلنتاج لالستخدام الضروري، من الواضح أنه اعتبارا ترى الحكومة أنه من أجل تجنب الحاجوالطيران المدني. 
- مرار برنامج إعادة تدوير الهالون، فإن استلذلكالمسترد من السوق.  1301- الهالونب، يمكن تلبية الطلب من اليوم

  وتجنب خطر اإلنتاج غير القانوني. 1013 -الهالونب اإلمدادضروري لضمان  1301
 

99 -         ً  -الهالونبمداد اإلي ضمان استمرار  فتوافق األمانة على أن برنامج إعادة تدوير الهالون يمثل عنصراً قيما
األجل  ةيلوط ةالهالونات المستدامإزالة رصد كيف تنوي حكومة الصين ضمان ألمانة ل يتضح. ومع ذلك، لم 1301

  لمشروع.إنجاز ابعد 
  

 المالية في قطاعات فرعية محددة المسائل
 

 112,153بقيمة قد ، الحظت األمانة أنه تم توقيع عالكلوروفلوروكربونفيما يتعلق بخطة قطاع إنتاج         -100
وتوكول نفيذ برتالمحرز في إلنتاج فيديو عن المعارف األساسية للمواد المستنفدة لألوزون والتقدم أمريكي  دوالر

 رتباط هذااح كيفية في شروالمواد المستنفدة لألوزون. تجار وموظفي اإلنفاذ دى مونتريال ومهارات التنفيذ الالزمة ل
ارك إدارة الجم ، أوضحت الحكومة أنالمستداماإلزالة رصد  تعزيز يةوكيف الكلوروفلوروكربونالنشاط بقطاع إنتاج 

مستنفدة لمواد الاإدارة استيراد وتصدير  التدريب على أثناءبالفيديو المصورة  الدراسيةسوف تستخدم سلسلة الكتب 
 محر داخلك ن معرفة أداء موظفي الجمار، وتحسيموظفي الجماركدى ل المراقبةإلى تحسين قدرة الرامي لألوزون 
إدارة  لشروطل لشركات العاملة في استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون على االمتثاب ادري سوف. الجمارك

ارات وزون ومهبامتثال المواد المستنفدة لألقطاع التدريب وعي ، من أجل تعزيز أيضاالمواد المستنفدة لألوزون 
  اإلدارة ومستوى اإلدارة.

 
دوالر  مليون 4,6 قيمةب، تم توقيع عقود 2018 آب /في أغسطس، الثانيبعامل التصنيع فيما يتعلق         -101

، المخلفات يللتقل وإنشاء وسيلتين، موقدين موجودين بالفعل وتحديث، مواقدثالثة  إلنشاءمع تسع شركات أمريكي 
 المائة من في 80 وقدرهان الشركات ستحصل على الدفعة األولى ونظرا أل. ينتحالعانات تكاليف التشغيل في وإل

يل حقيقه لتلقي التموتالذي تحتاج الشركات إلى  المعلم بشأن، طلبت األمانة توضيحا 2018قيمة العقد بحلول نهاية عام 
 ازهاإنجاستثمارية سيتم  اتعو. أوضحت الحكومة أن هذه مشربأثر رجعيعما إذا كان هذا مشروع  واستفسرت
 و .رالتدميافق أو إنشاء مر تحديثاستكمال  هو إنجازاألولى  ةالدفع معلمبأثر رجعي) وأن  تليس( 2019 بحلول عام

 خارجيادي الألن مكتب التعاون االقتص، م تكاليف إنشاء أو تحديث المرافقيجب أن تتحمل الشركات المعنية معظ
و همشروع هدف هذا الو. رابع كلوريد الكربون داخليا التخلص من مخلفات لتحفيزمن األموال  ةصغير يقدم حصة

 ن إرسالهاما بدالً الخاصة بهم داخليً رابع كلوريد الكربون على التخلص من بقايا رابع كلوريد الكربون شجيع منتجي ت
  كاً.ر استهالاألمانة أن هذا البيع سيعتب وذكرتاألخرى أو حتى بيعها إلعادة استخدامها.  التدميرإلى مراكز 

  
 تقارير البحوث والمساعدة الفنية

 
دارة إل اتقطاعالالمقدمة مع هذه األرصدة على تنفيذ خطط  الفنيةفيما يتعلق بالتأثير المتوقع للمساعدة         -102

المواد وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة 
التي  ة البولي يوريثانضرورية في قطاعي إنتاج رغو الفنية، أكدت الحكومة أن المساعدة الهيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
كمادة وسيطة أثناء إنتاج  32 -الهيدروفلوروكربون، يستخدم UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/SGP/03على النحو المشار إليه في الوثيقة   12

  .1301 - الهالون
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بدائل الالمنتجين الذين يستخدمون  استمرار من أجل التأكد منالكلوروفلوروكربون و كلوروفلوروكربونالتحتوي 
تطور السوق. على  حسبالحصول على أفضل الخيارات التقنية المتاحة لهم  فيالكلوروفلوروكربون بدائل منتجي و

مخلفات الشركات التي اختارت بدائل المواد المستنفدة لألوزون من  تلك ردع، يتمثل الهدف في وجه الخصوص
  إذا واجهت تحديات مع بدائل أخرى. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
، بما في ذلك البحث وعدة دراسات اثطاع المذيبات بح، دعمت خطة قفي السنوات األربع الماضية        -103

 اتات المذيبرت شركواختا. الخالية من المواد المستنفذة لألوزون وتحث إحترارا عالميا منخفضاوالتطوير في البدائل 
 -وكربونالستبدال الهيدروكلوروفلورزيت السيليكون) بالهيدروكربون ومذيب خالي من بديلين جديدين (مذيب 

ات. ن التطبيقممزيد لل الصلة يذ التأهيل اعتمادفي مرحلة إعداد  اآلخرين، والبدائل الثالثة اإلزالةأثناء تنفيذ  ب141
المواد م ستخداالهدف من هذا البحث وهذه الدراسات هو توفير حلول تقنية مستدامة للصناعة ومحاولة منعها من او

  عندما تواجه أي تحديات تقنية. الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

، دراسات المنجزةمثيرة لالهتمام للملخصات  ة البولي يوريثانرغوضمن التقرير المرحلي لقطاع ت       -104
، رافعدد األطمتالالدراسات أجريت بمساعدة الصندوق هذه مع األخذ في االعتبار أن وومعظمها عن أداء البدائل. 

مكتب  علمورها. طلبت األمانة تقديم تقارير كاملة عن أنشطة البحث في جميع القطاعات من أجل النظر في كيفية نش
من د تأكللمؤسسات تواصل مع اليأنه سب وأفاد، بطلب األمانة تقديم التقارير ذات الصلةالتعاون االقتصادي الخارجي 

، لصندوقاأمانة  ن هذه التقارير معالعديد م تقاسمتم بالفعل و .من عدمه معلومات سرية ال يمكن الكشف عنها وجود
  بينما يتم االنتهاء من إعداد التقارير األخرى.

  
  توصيةال
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:      -105
 

  :اإلحاطة علما بما يلي       (أ) 
 

لبولي ارغوة  إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وقطاعات ل المالي التدقيقتقارير  )1(
وثيقة في ال ينالواردالمذيبات والخدمات في الصين، ويوريثان وعامل التصنيع الثاني 
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 ولبالكامل بحل اتأرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة من خطط القطاع لم يتم صرف )2(
 ؛2019 ه/ حزيرانيوني شهر

 
 ورغوةالكلوروفلوروكربون إنتاج  قطاعات خطط ه سيتم إنجازحكومة الصين أنأكدت  )3(

 هرش بحلول ماألرصدة المرتبطة به وسيتم صرفوالمذيبات والخدمات  البولي يوريثان
 ؛2019 كانون األول /ديسمبر

 
 2022و  2020الهالونات إلى عامي وعامل التصنيع الثاني  تي قطاعيخطالموافقة على تمديد و    (ب) 

 ،التوالي على 
  
  -:المعنية بما يلي ، من خالل الوكالة المنفذةحكومة الصين مطالبةو       (ج)  
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إنتاج  اتلقطاع 2019 كانون األول /ديسمبر حتى المالي التدقيقتقرير  تقديم )1(
ورغوة البولي يوريثان والهالونات وعامل التصنيع الثاني الكلوروفلوروكربون 

طاعات خطط قوتقارير إنجاز المشروع ل، بالكلوروفلوروكربون وخدمة التبريدوالمذيبات 
تماع االجإلى  المذيبات والخدماتوالبولي يوريثان ورغوة  الكلوروفلوروكربونإنتاج 

 ؛والثمانينالخامس 
  

 إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوةبخطط قطاعات  أرصدة التمويل المرتبطةوإعادة  )2(
اع متعدد األطراف في االجتمالإلى الصندوق  المذيبات والخدماتوالبولي يوريثان 

 ؛والثمانينالخامس 
 

ما ، بينمحليالالحيوية بذلها مكاتب البيئة والبيئة يعن نتائج جهود الرصد التي اإلبالغ و )3(
 لتدقيقا، في تقارير فيها 11-الكلوروفلوروكربون في ذلك الحاالت التي تم اكتشاف 

في  المدرجة اتعوإطار المشررصدة المتبقية في جميع األصرف  بعد، المقبلين المالي
رير التقا في إطار واستمرار هذا اإلبالغ، فورا المشروعاتوإنجاز المالي  التدقيق

دارة إخطة من رغوة البولي يوريثان المرحلية السنوية للمرحلة الثانية من خطة قطاع 
  ؛إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 ةجل احتماليأمن في جميع القطاعات،  المكتملين الفنيةث والمساعدة تقارير البح باقيقديم ت )4(

 األخرى؛  5بلدان المادة  بين منشره
 

ألنشطة المقترحة اتقديم معلومات إضافية عن ب -من خالل البنك الدولي  - حكومة الصين مطالبة      (د) 
، فيذهاتن في إطار خطة قطاع عامل التصنيع الثاني وميزانيتها وتقرير مرحلي عن ستنفذالتي 

  .والثمانينإلى االجتماع الخامس 
  

 إنتاج بروميد الميثيل (اليونيدو) إلزالةالجزء الثالث: خطة القطاع 
 

 خلفية
 

إدارة  ر المرحلي عن عقد تطوير نظمطت اللجنة التنفيذية علماً بالتقريي، أحوالثمانين الثالثاالجتماع في         -106
 جل ضمانأوتحديث خطة العمل من  الجمارك مصلحةفي برنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه  ودمجهاالمعلومات 

 ماقدمته لتينال، لميثيلإنتاج بروميد اإلزالة  بعد االنتهاء من خطة القطاعطويل األجل والمستدام بروميد الميثيل رصد 
عن  ديثةحعلومات م، الرابع والثمانيناالجتماع ، في حكومة الصين، من خالل اليونيدو، أن تقدم من توطلب ؛اليونيدو

وتتبع  توصيفعن نظام  ومعلومات حديثةواإلشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك  الرصدالعقد الخاص ببرنامج 
). نيابة عن 83/44رر مقإنتاج بروميد الميثيل (الإزالة  روميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاعب

  .مهموب تقديالمطل التقرير المرحلي والتحديثات والثمانين الرابع، قدمت اليونيدو إلى االجتماع الصينحكومة 
 

امات ل لالستخدا إلنتاج بروميد الميثيحدد االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية الحد األقصى المسموح به سنويً        -107
والمواد  شحنتطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل ال عداماوما يزيد عن الصفر  2015الخاضعة للرقابة لعام 

طلبت  ،ربعينالثالث واأل، في االجتماع . عالوة على ذلكاألطرافلكي يوافق عليه األولية واالستخدامات الحرجة 
رر موجب المقب طلوببروميد الميثيل الم في التحقق من إنتاج االلجنة التنفيذية من حكومة الصين واليونيدو أن تدرج

اءات إلعف طن متري 87,24 الكمية األطراف رخصو. المستخدمة استهالك بروميد الميثيل كميات(هـ)  82/19
  .2018للصين لعام  االستخدامات الحرجة
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 2018أكد تقرير التحقق لعام . و2019االستخدامات الحرجة لإلنتاج لعام  تسمياتلم تقدم حكومة الصين         -108

تاج بروميد إنبأن من بروتوكول مونتريال  7الحكومة بموجب المادة وأفادت أن إنتاج الصين يتسق مع االتفاق. 
  الميثيل يتوافق مع تقرير التحقق.

 
 ينللص إعفاءات االستخدامات الحرجة رخصتوإنتاج بروميد الميثيل من  2018لعام  7المادة تحققت : 3الجدول 

 

 2018  إنتاج بروميد الميثيل
 87.18  7اإلنتاج لالستخدامات الخاضعة للرقابة بموجب المادة 

 87.179  لالستخدامات الخاضعة للرقابةاإلنتاج المتحقق منه 
 87.24  الالتي صرح بها األطراف إعفاءات االستخدامات الحرجة

 
  

   2018 في عام بروميد الميثيل التحقق من إنتاج
 

مع جتم و. 2019 آذار /رسفي ما ن لبروميد الميثيلتم إجراء التحقق من بيانات اإلنتاج لثالثة منتجي        -109
تشغيل عن تفاصيل و، بما في ذلك: تحديد المصنع وتاريخ المصنع ق منهاوالتحق 2018بيانات اإلنتاج ذات الصلة لعام 

 ة منأي شرك لم تنتج هعام. وخلص فريق التحقق إلى أنال هذا المبيعات والمخزون في بداية ونهاية وقيمالمصنع 
لخاضعة امات ااإلنتاج لالستخدأن ، وخاضعة للرقابة التي تتجاوز الحصصالثالث بروميد الميثيل لالستخدامات ال

 للرقابة في حدود خطط الصناعة.
  
 مع مصلحة الجمارك المبرم عن العقد مرحليالتقرير ال
 

وض يتفا، حة الجماركفي مصلاإلدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي  دمجنظًرا ل      -110
تحديد يدة لمذكرة جد بشأنالجمارك  مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ووزارة البيئة والبيئة الحيوية ومصلحة

، وتم ذكرةخطة العمل والم حولمناقشات أولية وأجريت . 2021إلى  2019خالل الفترة من ستنفذ األنشطة التي 
تعاون مكتب القع ويس، افوراالنتهاء من تلك المذكرة  بعدو. الرابع والثمانين االتفاق على توقيع مذكرة بحلول االجتماع

  عقدًا لتنفيذ األنشطة. االقتصادي الخارجي
  

 2021- 2019خطة التنفيذ للفترة 
 

التي ، 2021-2019 للفترة ملعالخطة علما باللجنة التنفيذية  أحيطت، االجتماع الثاني والثمانين في         -111
إلى  2019ة من إنتاج بروميد الميثيل واإلشراف عليه في الفتررصد تتألف من أنشطة على المدى القريب تركز على 

روميد بإنتاج رصد يل األجل من خالل وضع وتنفيذ برامج وأدوات ، وأنشطة تهدف إلى ضمان االمتثال طو2021
  .واإلشراف عليه الميثيل

 
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي عد ي، 13م إلى االجتماع الثالث والثمانينمنذ التقرير المرحلي المقد       -112

مكتب نشئ وف ي. وس2019نهاية عام سيكتمل بحلول الذي بروميد الميثيل توصيف وتتبع اختصاصات إلنشاء نظام 
 بروميد الميثيل استهالكمعلومات إنتاج وبروميد الميثيل يستخدم وتتبع  لتوصيفنظاًما التعاون االقتصادي الخارجي 

 في صهاريجليس ، فقطفي اسطوانات يشحن بروميد الميثيل نظًرا ألن و. نظام إدارة المعلومات بيانات في بفعالية
 هذا بروميد الميثيل، وبعد التحقق من كيفية استخدام بروميد الميثيلكل أسطوانة تحتوي  توصيف، سيتم متساوية

 سيتم تسجيل، )وسيطةمستخدم مواد لدى أو تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن تبخير  مرفق، في مثل(

                                                 
   ، الجزء الخامسUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1الوثيقة   13
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سيتم تصميم النظام واد الوسيطة). أو المو تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن، مثلنوع االستخدام (
مكتب  يعد ، . باإلضافة إلى ذلكالجهات المعنية، مع مراعاة اقتراحات بروميد الميثيلوفقًا لخصائص كل منتج 

 -  2017 كمادة وسيطة لفترة بروميد الميثيل بيانات استخداماتاالختصاصات لمسح التعاون االقتصادي الخارجي 
2018.  

 
  تعليقات األمانة

 
 مع مصلحة الجماركالمبرم تقرير مرحلي عن العقد 

 
اجه إدرالمعلومات و إدارة ظامالعقد المبرم مع مصلحة الجمارك لتطوير ن عدم توقيعاألمانة  وإذ تالحظ        -113

 الةحشفهياً عن  علومات حديثةم –من خالل اليونيدو  -حكومة الصين تقدم اقترحت أن في برنامج الرصد واإلشراف، 
، الر أمريكيدو 350,000األموال المخصصة ( ه ستتم إعادة، على أساس أناالجتماع الرابع والثمانينلعقد خالل ا

توقيع العقد بحلول  لم يتم مادوالر أمريكي لليونيدو) إلى الصندوق  26,250بقيمة باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
 ذلك الوقت.

توقيع المذكرة  لكي يتمية جار مازالتالمذكرة وأن المشاورات مسودة  صياغةه تمت أوضحت اليونيدو أن        -114
ة قطاع هاء من خطيخ االنتن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمديد تارأل نظرا، . ومع ذلكاالجتماع الرابع والثمانينقبل 

 2021-2019 للفترة ترحة، والحظت خطة العمل المق2021 كانون األول /ديسمبر 31إنتاج بروميد الميثيل حتى 
الحكومة  أتر، (ب) و (د)) 82/19الصين (المقرر  طويل األجل إلنتاج بروميد الميثيل فيلضمان الرصد المستدام 

  .االجتماع الرابع والثمانينأنه ال ينبغي رد األموال في 
  

 بروميد الميثيلنظام توصيف وتتبع 
 

قدم ، واقترحت أن تالتفاهملة زال في مرحمابروميد الميثيل  توصيف وتتيع الحظت األمانة أن إنشاء نظام        -115
 لىإالميثيل  إنتاج بروميدإلزالة  في التقرير المرحلي السنوي لخطة القطاع بالتفصيل معلومات حديثةالحكومة 

  .االجتماع السادس والثمانين
 

  بروميد الميثيلإزالة استدامة 
 

هالك بروميد الميثيل في استخدامات المواد الوسيطة يتركز في ثالث مقاطعات الحظت األمانة أن است     -116
رصد  محطةعما إذا كان قد تم النظر في ضمان إنشاء أي  واستفسرت، غسو وشاندونغ وشانغهاي وتشجيانغ)(جيان

 ذإلنفاوا قلتحقوا واإلبالغ دصرلا نظام، على النحو الموصوف في استعراض في تلك المقاطعات يجوالغالف ال
أوضحت اليونيدو أن شبكة رصد وفي الغالف الجوي.  غزارة بروميد الميثيلأدوات قياس شمل وي، 14الحالي للصين

 2021بحلول عام ها ئنشاوالبيئة الحيوية إلوزارة البيئة  تخططالغالف الجوي التي  في لمواد المستنفدة لألوزونا
المواد  ضمنبعد ما إذا كان سيتم إدراج بروميد الميثيل والبيئة الحيوية وزارة البيئة ، ولم تقرر كانت قيد التصميم
  النظام. هذا المراد إدراجها في

 
 استفسرت، الالحقة والتقارير المرحليةأو في تقارير التحقق  2014نظًرا لعدم توفر أي معلومات في عام      -117

 أبلغت عنه الذي 2014في عام روميد الميثيل غير القانوني حالة إنتاج ب عنإضافية معلومات  توافرتاألمانة عما إذا 
ليست في وضع يسمح لها والبيئة الحيوية أن وزارة البيئة باليونيدو  وأفادت. 15نالثالث والثماني الحكومة في االجتماع

                                                 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1الوثيقتان   14
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1(ج) من الوثيقة  52الفقرة   15
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والبيئة الحيوية وزارة البيئة دعت األمانة وجارية.  مازالتباإلفصاح عن مزيد من التفاصيل ألن اإلجراءات القانونية 
  .فورا إتاحة المعلومات للجمهور بعدإلى رفع تقرير إلى اللجنة التنفيذية  -من خالل اليونيدو  -
  
 توصيةال
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:         -118
 

يث د، وتحلصيناالميثيل في إنتاج بروميد إزالة  التقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاعب اإلحاطة علما  )أ(
ام بنظعلق التحديث المتو، الجمارك مصلحةإلشراف الذي ستنفذه العقد المتعلق ببرنامج الرصد وا

، الوارد في الوثيقة بروميد الميثيل المقدم من اليونيدووتتبع  توصيف
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1. 

 
حة ة بين مصلبشأن توقيع المذكراالجتماع الثالث والثمانين لى التحديث المقدم خالل إ استنادا[و   )ب(

 ة بذلك أمالمرتبط إلغاء األنشطة ما إذا كان سيتمو، في الصينالحيوية الجمارك ووزارة البيئة والبيئة 
 بقيمةكالة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الودوالر أمريكي 350,000 مبلغال إعادة واإلشارة إلىال 

 ؛]متعدد األطرافاللصندوق إلى الليونيدو،  أمريكي دوالر 26,250
 

تتبع و توصيفبإدراج معلومات محدثة عن نظام  -من خالل اليونيدو  - مطالبة حكومة الصينو  (ج) 
ي الصين فلميثيل اإنتاج بروميد  إلزالة التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع بروميد الميثيل في

  ،والثمانيناالجتماع السادس مها إلى تقدكي ل
 
تقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير ل -من خالل اليونيدو  -دعوة حكومة الصين و  ) د(

 بعد UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 الوثيقة في المشار إليه 2014عام في المشروع 
 .فورا إتاحة هذه المعلومات للجمهور
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Progress Report Pursuant to Decision 83/41 of the 83rd 

 Meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol 

1 Background 

Review of the current monitoring, reporting, verification and enforcement systems in 

accordance with HCFC Consumption and Production Phase-Out Management Plan 

Agreements and Desk Study on the current system of monitoring consumption of foam-blowing 

agents at enterprises assisted under stage I of the HCFC Phase-Out Management Plan and the 

verification methodology submitted by the Government of China were discussed at the 83rd 

meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund. The Executive Committee 

(ExCom) commended China for the proposed action plans of monitoring and enforcement for 

the next step, including additional actions such as the establishment of ODS atmospheric 

monitoring network, laboratory testing capacity and on-line monitoring of carbon tetrachloride 

(CTC), and put forward relevant suggestions for supplementing and strengthening monitoring 

and enforcement actions. According to Decision 83/41 of the ExCom, the Government of China 

will report to the Committee, at the 84th meeting, on its progress in implementing the activities 

above. 

The Government of China attaches great importance to the unexpected increase in the 

concentration of trichlorofluoromethane (CFC-11) in the atmosphere. From the China side, on 

the one hand, control of the CTC supply is strengthened to preempt diversion of CTC to illegal 

ODS production. On the other hand, China is constantly strengthening monitoring and 

enforcement of ODS to prevent illegal sales and use of ODS. The Ministry of Ecology and 

Environment (MEE) has taken active actions to improve its law and regulation system, conduct 

special enforcement actions, intensify CTC management, build capacity for implementing the 

Protocol, strengthen coordination with industry, and establish monitoring network, etc.  

2 Progress of monitoring and law enforcement activities 

2.1 Improve Law and Regulation System 

China issued the Regulation on the Administration of Ozone Depleting Substances 

(hereinafter referred to as the Regulation) in 2010 and formulated a series of supporting 

management rules and regulations, which provides a comparatively sound legal system for 

meeting ODS phase-out goals of the Protocol. Based on the current situation regarding protocol 

implementation and the reassessment of current management system, in August 2019, MEE 

launched a revision of the Regulation. Under this effort, regulations at every step of the life-
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cycle of ODS starting from production, sales, use, import and export, recycle, reuse and 

destruction of ODS are to be strengthened.  In addition, provisions on penalty and punishment 

measures on illegal behaviors are to be reinforced to provide more clarity on the legal basis for 

imposing penalty/punishment on various cases of violations, and the duty/responsibility of 

enterprises on environmental protection will be further elaborated. The financial penalties will 

be heightened to make it become a more effective deterrence measure. According to the revision 

procedure of national laws and regulations, the revision of the Regulation will be completed in 

2020. Other supporting management rules and regulations which require adjustment will also 

be revised and issued in 2020.  

In addition, on February 20, 2019, the Supreme People's Court, the Supreme People's 

Procuratorate, the Ministry of Public Security，the Ministry of Justice and MEE issued a circular 

to identify controlled ODS as hazardous substances. Illegal discharge, dumping, and disposal 

of ODS will be held criminally responsible for the crime of environmental pollution under the 

Criminal Law of the People's Republic of China. 

2.2 Carry out law enforcement actions 

2.2.1 Cracking down on illegal CFC-11 production 

As a result of the special campaigns conducted in 2018 and 2019, three illegal CFC-11 

production factories were uncovered. In July 2018, two underground factories producing CFC-

11 illegally in Liaoning Province and Henan Province were identified by MEE based on the 

intelligent gathered by MEE. These facilities were demolished by MEE. The third illegal CFC-

11 factory, which was located in Henan Province, was found in May 2019.   

The illegal production site in Liaoning Province was located behind a seafood processing 

workshop in Wenbin Village, Langtou Town, Dandong City. There were two sets of CFC-11 

production equipment in the workshop. No production records were found. A total of 145 tons 

of CTC raw materials were found on site. At present, the workshops and its production 

equipment have been dismantled and raw materials have been incinerated as hazardous waste. 

The case is under trial. One of the suspects has surrendered himself to the police, while another 

is still at large. 

The illegal production site in Henan was located in Houlu Village, Mengzhou City, hidden 

in an idle plant of a mechanical processing enterprise. There was one set of CFC-11 production 

equipment in the plant. Approximately 32.6 tons of CTC raw materials and 29.9 tons of CFC-

11 products were found on site. According to the production records found in the workshop, the 

enterprise involved started their illegal production activities in the middle of June 2018. The 

illegal production lasted for about one and a half months and the total production of CFC-11 

was about 700 tons. At present, the production equipment has been removed and destroyed. All 

five suspects involved are out on bail pending trial by the public security authorities. The case 
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is still under investigation. 

In May 2019, according to whistle-blowing, another illegal CFC-11 production site was 

found and destroyed in Nanqiu Village, Jincheng Town, Bo’ai County, Henan Province... The 

factory was hidden in an idle workshop of a resin production enterprise. About 70 tons of CTC 

raw materials, 13 tons of CFC-11 products and two sets of illegal production equipment of 

CFC-11 were found. The two reactors of the equipment were 2.5 and 1.2 cubic meters large. 

Due to frequent law enforcement actions of the local EEB, the factory could only produce in 

batches and was not able to make continuous production. The illegal factory started its 

production in June 2018. Based on the electricity consumption, it is estimated that about 900 

tons of CFC-11 may have been produced up to May 2019. At present, the case was handed over 

to local public security authorities. Two main suspects were arrested and the other two suspects 

are being pursued by the police. 

2.2.2 Strict control on illegal use of CFC-11 

From August to October 2018, MEE organized a special ODS law enforcement campaign 

in all provinces and inspected 1,172 enterprises, among which some batches of the products of 

394 system houses and foam manufacturers were tested through portable instant detectors. MEE 

also directly dispatched 26 supervisory groups to conduct special verification in nine provinces 

with large numbers of ODS production and consumption enterprises. According to laboratory 

retesting, samples collected from one system house contained more than 0.1% of CFC-11. 0.25 

tons of pre-blended polyols were seized and destroyed. A fine of RMB 100,000 yuan was 

imposed. In addition, 8.96 tons of CFC-11 were confiscated in another system house and later 

incinerated. A penalty of RMB 208,000 yuan was imposed. Some batches of the products of 4 

foam enterprises contained CFC-11 which were confirmed by laboratory retesting, where 2.99 

tons of pre-blended polyols and 5.32 tons of insulation foam were confiscated and disposed of. 

A fine of RMB 1,113,500 was imposed. 

From June to August 2019, MEE dispatched law enforcement officers to form joint 

enforcement groups with local law enforcement personnel to 11 key provinces/municipalities 

including Shandong, Hebei, Henan, Jiangsu, Zhejiang and Guangdong to conduct special 

inspections. In this action, 656 system houses and foam companies were inspected, where some 

batches of the products of 322 enterprises were tested with instant detectors. It was found that 

samples from 37 enterprises, including 6 system houses and 31 foam manufacturers, contained 

CFC-11. These samples are being retested in laboratories. 

2.2.3 Additional law enforcement equipment for local EEBs 

As a way of strengthening law enforcement and improving law enforcement capacity, 

MEE has equipped law enforcement officers in all provinces (autonomous regions and 

municipalities directly governed by the central government) of the country and some of the key 
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cities and counties with portable instant detectors, to help them determine on the scene whether 

the enterprise being inspected is suspected of illegal production and use of ODS. By the end of 

September, 30 portable ODS instant detectors have been distributed to 19 provinces and 

municipalities, and the remaining 20 will be distributed before the end of 2019. 

Instead of serving as evidences for law enforcement, the outcomes of instant detectors can 

only determine that an enterprise is in suspicion of violations. In case it is necessary to prosecute, 

a legally valid testing report by a qualified testing laboratory shall be issued. 

2.2.4 Mobilizing the public to participate in supervision 

Firstly, industry self-discipline is urged and promoted. In 2019, 10 HCFC-22 production 

enterprises jointly set up a whistle-blower hotline and a reward fund for reporting illegal ODS 

activities. Individuals or organizations providing information on illegal production, sales and 

use of ODS will be given monetary reward between RMB 50,000 to RMB 500,000 yuan. At 

the same time, enterprise employees are encouraged to conduct self-supervision internally. 

Reporting-for-reward notices are put up in ODS production and consumption enterprises. 

Secondly, public participation is motivated. China has vigorously mobilized the whole society 

to participate in supervision through the zero threshold online reporting of the national 12369 

law enforcement platform. MEE, after receiving reports, takes actions immediately, and tracks 

down effective clues to the end. 

The Government of China considers strict law enforcement as an important guarantee to 

sustain achievements of the implementation of the Protocol, and has always taken a zero-

tolerance policy in cracking down on illegal production, sales and use of ODS. MEE has 

required that all local EEBs incorporate ODS supervision and law enforcement into their daily 

ecological environment protection work since 2004. MEE organizes a joint special law 

enforcement action at least once a year with participation by both central and local law 

enforcement officers starting from 2019, exerting the utmost pressure for combating illegal 

behaviors. MEE will continue to collect clues extensively, encourage the industry and the public 

to report illegal activities, and give full play to social supervision. 

In order to guide law enforcement at the local level and ensure effectiveness of law 

enforcement, MEE sorted out problems identified during previous law enforcement campaigns 

and started developing a Technical Guide for ODS Law Enforcement (hereinafter referred to as 

the Guide) according to the requirements of relevant laws and regulations of China so as to 

guide local personnel to make the law enforcement work more standardized. The Guide, which 

is to be issued and sent to local EEBs by the end of 2019, will include methods and contents of 

law enforcement inspection and the handling of violations.  

2.3 Intensify Source Control 
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2.3.1 Establishment of CTC on-line production monitoring system 

There are currently 16 chloromethane producers in China. MEE has been implementing 

strict management on chloromethane producers to meet the requirements of CTC control of the 

Montreal Protocol since the complete phase-out of CTC production and consumption for 

controlled use in China in 2010. The management system bans the use of CTC. Only laboratory 

analysis and process agent uses as permitted by parties are subject to the quota licensing 

management, and feedstock use is subject to annual registration management. In terms of sales, 

7 enterprises with CTC sales qualification (among which 3 are CTC producers, 3 dealers and 1 

distillation enterprise) are subject to annual sales registration management. CTC sales 

enterprises are only allowed to sell CTC to enterprises holding CTC consumption quota or with 

registration qualification for feedstock use. CTC producers must convert their by-production of 

CTC. All CTC enterprises must report relevant production, sales and consumption data to MEE. 

China also conducted, as per the ExCom’s request, a technical study to identify sources of CTC 

emission. The study suggests low emission of CTC to the atmosphere. 

In addition to the above monitoring system, MEE has imposed additional control measures 

on the enterprises generating CTC as by-product since 2019 to prevent CFC-11 illegal 

production from the source of supply by requiring all enterprises to install a verifiable and 

quantitative CTC online production monitoring system. By the end of September, 7 enterprises 

had completed the installation. The rest will finish installation by the end of 2019. Online 

monitoring of CTC as by-product in all 16 chloromethane enterprises in production will be in 

place and mandatory starting from 2020. 

2.3.2 On-site supervision of chloromethane enterprises 

Staring from June 2019, MEE has dispatched supervisory working groups to all 16 CTC 

by-production enterprises nationwide to carry out on-site inspection on CTC crude output, 

purification, residue, storage, conversion and sales and other key processes to ensure legal use. 

By the end of September, 320 persons had been dispatched in seven rounds. Each round lasted 

for two weeks (including holidays), achieving continuous daily on-site supervision and thus far 

no violations were recorded. 

2.4 Conduct Publicity Activities 

The theme of this year’s International Ozone Day is 32 Years and Healing. As an effort to 

demonstrate the zero-tolerance policy towards illegal activities related to ODS and the firm 

resolution to crack down on illegal ODS activities, the Government of China convened the 

meeting to commemorate the 2019 International Ozone Day in Shandong Province with the 

theme of “cracking down on illegal ODS activities and strengthening domestic supervision and 

management”.  
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Mr. Li Ganjie, Minister of Ecology and Environment of China and Mr. Gong Zheng, 

Governor of Shandong Province attended and addressed the meeting. The meeting was attended 

by more than 200 people from international agencies and non-governmental organizations such 

as the Ozone Secretariat, the Multilateral Fund Secretariat, the United Nations Environment 

Programme, the United Nations Development Programme, the United Nations Industrial 

Development Organization, the World Bank and Environmental Investigation Agency, as well 

as member ministries of the National Leading Group for the Protection of the Ozone Layer, 

ecological and environmental departments/bureaus of all provinces/autonomous 

regions/municipalities, domestic research institutions, industrial associations and enterprises. 

Major domestic media, some industry media, local media and some foreign media reported the 

meeting. 

During the meeting, the progress of China's implementation work was introduced and the 

video on special law enforcement actions in 2018 and 2019 played. There were exchange of 

ideas and discussions on local and industrial implementation work at the meeting. Materials on 

ODS management policies and regulations were distributed. Major foreign representatives went 

to Shandong Dongyue Fluorosilicon Materials Co., LTD in Huantai County, Zibo, Shandong 

and visited the operation of CTC on-line monitoring system and HCFC production facilities. 

In addition, MEE promptly released the plans for enforcement actions and progress of the 

implementation of the Montreal Protocol respectively in seven regular press conferences in July, 

August and October 2018, and May, June, August and September 2019. 

2.5 Building capacity for implementing the Protocol  

2.5.1 Construction of testing laboratories and development of testing standards 

For construction of testing laboratories, MEE planned to build 6 new ODS industrial 

product testing laboratories located in Beijing (2), Guangdong, Zhejiang, Shandong and 

Chongqing. So far all six laboratories have established independent laboratories or 

experimental areas, equipped with at least one set of testing equipment of laboratory use and 

one set of portable testing equipment as well as at least 3 professional testing staff. At this stage, 

MEE is pushing forward expansion of the CMA (China Inspection Body and Laboratory 

Mandatory Approval) certificate for these laboratories to ensure testing results with legal effect 

could be provided by the end of 2019. In addition, two more CMA certified testing laboratories 

are being built in Hebei and Henan provinces to meet the testing and determination demand of 

law enforcement. The two laboratories are expected to complete their construction by the end 

of this year. 

Meanwhile MEE is accelerating the development of laboratory testing method standards 

for ODS in industrial products. The two standards, Determination of HCFC-22, CFC-11 and 

HCFC-141b ODS in combined polyether polyols—Headspace/gas chromatography -mass 
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spectrometry and Qualitative detection of CFC-12, HCFC-22, CFC-11 and HCFC-141b ODS 

in rigid polyurethane foam and polyether combinations—Portable headspace/gas 

chromatography-mass spectrometry, have been developed. Public hearings on the two 

standards started August 1st and ended on September 9th. The two standards are expected to be 

published before mid-October 2019. 

2.5.2 Hold supervision and enforcement training 

MEE held a training session on ODS phase-out management in January 2019 in Changsha, 

Hunan province, which trained about 150 people from atmospheric environment division and 

technical support personnel from local EEBs. In April, June and September 2019, MEE held 

three training sessions for law enforcement personnel respectively in Quzhou Zhejiang 

Province, Zibo Shandong Province and Chongqing, focusing on key points of law enforcement 

inspection and supervision on CTC enterprises, ODS production and consumption enterprises, 

as well as use of instrument and equipment etc. The three sessions trained a total of 220 

environment law enforcement personnel from the province, city and county level. In July 2019, 

a training session on ODS import and export management for licensing agencies under 

departments of commerce of key provinces and municipalities was held in Shenyang Liaoning 

Province with 100 officers trained in total. 

To further enhance capacity of grass-roots environment protection personnel below the 

provincial level, some provinces and municipalities held ODS phase-out management training 

sessions within their provinces or municipalities. In September 2019, Hebei Province and 

Liaoning Province trained 340 atmospheric environment management staff from cities or areas. 

Local EEBs of key areas will organize ODS phase-out management training to further enhance 

capacity of grass-roots environment protection personnel below provincial level. 

In June 2019, MEE and the General Administration of Customs jointly held a training 

session on ODS import and export management for a total of 60 customer officers from key 

customs of the country. Regular training on custom officers will continue to be held in 2020, 

which aims to train about 70 custom officers in total. 

2.5.3 Building ODS information management system 

Currently there exists an overall on-line HCFCs information management system in China 

with functions including the management of HCFCs quota application, registration application 

and data reporting. Some provinces and municipalities established their own on-line registration 

system for registration management and data reporting. The systems will be updated 

comprehensively to consolidate all local systems into an overall system and extend the scope 

to all ODS, allow on-line data reporting by enterprises and facilitate queries on enterprise data. 

It aims to provide a comprehensive understanding of ODS-related enterprises, establish an 

enterprise database, get a picture of the overall situation of ODS production, sales and 

consumption in the country, verify enterprise data and enable tracking sources in the supply 
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chain. The ODS information management system covering all ODS will be established by the 

end of 2020 and the system will be optimized and incorporate data from local EEBs. 

2.6 Enhance Cooperation with Industries 

2.6.1 Enhance communication with industries 

The Government maintains close communication and contact with relevant industrial 

associations and experts to keep abreast of the market and improve management ideas and 

measures based on their suggestions. Industrial associations have been providing technical 

support for supervision and management, policy formulation, and law enforcement of the 

government over the long-term; some technical experts recommended by industrial associations 

directly participate in law enforcement operation and on-site inspection etc. In any revision of 

the Regulation, communications are conducted actively with industrial associations, experts 

and research institutes and others, and their suggestions are fully incorporated during the 

revision process. 

2.6.2 Market analysis of the PU foam sector  

China Plastics Processing Industry Association (CPPIA) cooperated with industry experts 

on analysis of the situation of the PU foam market in 2011-2017 and consumption of various 

blowing agents by using mass balance analysis (relevant information was submitted to the 

Ozone Secretariat in March). At present, CPPIA and industry experts are compiling and 

analyzing the 2018 data, and consumption of various blowing agents will be evaluated by mass 

balance analysis according to the situation of the market in 2018. 

2.6.3 Market Analysis of Refrigeration and Air Conditioner Sector  

MEE is communicating with industrial associations and experts to discuss the feasibility 

and methodology of mass balance analysis in the refrigeration and air conditioner market. 

In the process of ODS compliance supervision and management, China will continue to 

strengthen cooperation with industrial associations who will provide comprehensive technical 

support for policy formulation, implementation supervision and management from various 

aspects such as industry market and technologies. In addition, China will continue to study the 

feasibility and methodology of mass balance analysis in the refrigeration and air conditioner 

market. In the foam and refrigeration sector, mass balance analysis will be conducted every 

year to evaluate the market situation and consumption of various types of blowing 

agent/refrigerant in a bid to provide technical information for implementation effectiveness 

assessment and ODS phase-out supervision and management. 

2.7 Establishment of monitoring and alerting capacity 

The government of China formally launched the planning of an ODS atmospheric 
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monitoring network to improve its early warning and effectiveness evaluation capacity. Now a 

team of experts is being formed to conduct basic scientific research and gradually establish and 

improve monitoring technology methods and the quality control system. Starting from 2021, 

the ODS monitoring stations will be constructed. ODS monitoring will be conducted starting 

in 2022. 

2.8 Non-governmental study 

As discussed at the 83rd meeting of the Executive Committee, an independent non-

governmental consulting firm will be selected to conduct a study to determine the regulatory, 

policy, enforcement and market circumstances and risks of ODS phase-out in China. Bidding 

will start to select a consulting firm in October 2019. The study will be completed by August 

2020. 
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Annex ：Progress and Plans Pursuant to Decision 83/41 of the 83rd meeting of the ExCom of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol 

No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

1 
Improve Law and 

Regulation System 

a)i) Increase and extension of penalties for 

enterprises’ non-compliance with the 

controlled substance regulations 

c)iv)Extension of penalties and prohibitions 

to consumers of controlled substances or 

products containing controlled substances, 

where appropriate; 

 Revision of the Regulation has 

been launched, and punishment on 

violations will be further intensified;  

 The Supreme People's Court, the 

Supreme People's Procuratorate, the 

Ministry of Public Security，the 

Ministry of Justice and MEE issued a 

circular to identify controlled ODS as 

hazardous substances. Illegal discharge, 

dumping, and disposal of ODS will be 

held criminally responsible for the crime 

of environmental pollution under the 

Criminal Law of the People's Republic 

of China. 

 Revision of the Regulation will be 

completed by 2020. 

2 
Carry out law 

enforcement actions 

a)ii) Intensification  of inspections of 

enterprises currently or formerly using 

 MEE initiated special law 

enforcement action in 2019, carried out 

on-site inspection at all 16 CTC by-

 A joint special law enforcement 

action will be organized at least once a 

year with participation by both central 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

controlled substances; 

a)iii) Implementation of controlled-

substance inspection plans for ecology and 

environment bureaus (EEBs); 

a)iv) Increased provision of support and 

enforcement tools to EEBs; 

c)ii) Increased direction on enforcement at 

the provincial level from the national 

government; 

c)vi) Random testing of products that might 

contain controlled substances; 

c)viii) Reporting on the details of 

enforcement activities, including the 

capacity of the reactor, amount of controlled 

substance on site, relevant records on 

feedstock purchases and sales, any penalties 

resulting from the enforcement action 

 

production enterprises, and inspected 

656 system houses and foam enterprises 

in 11 key provinces and municipalities. 

Some batches of products of 322 system 

houses and foam enterprises were tested. 

Samples deemed problematic by the 

initial tests in 37 enterprises are being 

retested at laboratories; 

 30 instant detectors were 

distributed to local EEBs; 

 Development of the Technical 

Guide for ODS Law Enforcement; 

 MEE timely released progress of 

enforcement actions in three regular 

press conferences in August and October 

2018 and June, August and September 

2019. 

and local law enforcement officers ; 

 Another 20 instant detectors will 

be distributed to local EEBs by the end 

of 2019; 

 The Technical Guide for ODS 

Law Enforcement will be issued by the 

end of 2019; 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

3 
Intensify Source 

Control 

b)iii) Real-time flow monitoring of CTC at 

chloromethane production enterprises 

Real-time flow monitoring of CTC at 

chloromethane production enterprises; 

 7 Chloromethane enterprises have 

completed installation of the CTC on-

line monitoring system; 

 Supervision working group were 

dispatched to all 16 enterprises with 

CTC by-production to carry out 

continuous daily on-site inspection. 

 Complete the installation of CTC 

online monitoring system in 

Chloromethane-producing 

enterprises by the end of 2019; 

 Online monitoring will begin in 

2020. 

4 
Conduct Publicity 

Activities 

a)viii) Publicizing outcome of investigations 

and increased communication with industry; 

 The Government of China 

convened the meeting to commemorate 

the 2019 International Ozone Day in 

Shandong Province with the theme of 

“cracking down on illegal ODS 

activities and strengthening domestic 

supervision and management”. Mr. Li 

Ganjie, Minister of Ecology and 

Environment of China and Mr. Gong 

Zheng, Governor of Shandong Province 

attended and addressed the meeting. The 

meeting was attended by more than 200 

people from international agencies and 

 Continue publicity activities to 

release information 



13 

 

No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

non-governmental organizations such as 

Ozone Secretariat, Multilateral Fund 

Secretariat, United Nations Environment 

Programme, United Nations 

Development Programme, United 

Nations Industrial Development 

Organization, the World Bank and 

Environmental Investigation Agency, as 

well as member ministries of the 

National Leading Group for the 

Protection of the Ozone Layer, 

ecological and environmental 

departments/bureaus of all 

provinces/autonomous 

regions/municipalities, domestic 

research institutions, industrial 

associations and enterprises.  

 MEE promptly released the plans 

for enforcement actions and progress of 

the implementation of the Montreal 

Protocol respectively in seven regular 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

press conferences since July 2018 

5 

Build capacity for 

implementing the 

Protocol 

a)v) Development of an online registration 

and tracking system for controlled-substance 

users; 

a)vi) Increased training for customs officers; 

b)ii) Establishment of an additional six 

testing laboratories for controlled substances 

in products; 

c)iii) Development of performance indicators 

for enforcement activities, such as the number 

of customs officers trained or inspections 

undertaken  

 

 

 

 Update of the information 

management system for controlled 

substances has started. TOR has been 

completed. 

 MEE held a training session on 

ODS phase-out management in Jan 2019 

in Changsha, Hunan province, which 

trained about 150 people from the 

atmospheric environment division and 

technical support personnel from local 

EEBs. In April, June and Sept 2019, 

MEE held three training sessions for 

enforcement personnel respectively in 

Quzhou, Zhejiang Province, Zibo, 

Shandong Province and Chongqing. The 

three sessions trained a total of 220 

environment law enforcement personnel 

from province, city and county level. 

 In July 2019, a training session on 

 Function framework building and 

optimization of the ODS information 

management system as well as data 

incorporation from local EEBs will be 

completed by the end of 2020.  

 Training session will continue to 

be held in 2020, aiming to train about 

70 custom officers in total. 

  Local EEBs of key areas will 

organize ODS phase-out management 

training to further enhance capacity of 

grass-roots environment protection 

personnel.  

 Six new ODS product testing 

laboratories are expected to be 

constructed by the end of this year with 

expanded CMA certificate. Two 

additional laboratories in Hebei 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

ODS import and export management for 

licensing agencies under departments of 

commerce of key provinces and 

municipalities was held in Shenyang 

Liaoning Province with 100 officers 

trained in total. 

 In June 2019, a training session on 

ODS import and export management 

was held for a total of 60 customer 

officers from key customs. 

 Some local EEBs of key areas held 

ODS phase-out training sessions. In 

Sept 2019, Hebei Province and Liaoning 

Province trained 340 atmospheric 

environment management staff from 

cities or prefectures. 

 All the 6 testing laboratories have 

established independent laboratories or 

experimental areas, equipped with at 

least one set of laboratory testing 

Province and Henan Province are 

expected to be built by the end of this 

year.  
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

equipment and one set of portable 

testing equipment for ODS as well as at 

least 3 professional testing staff. At this 

stage, China is pushing forward the 

expansion of the CMA certificate of the 

laboratories. 

 

6 

Enhance 

Cooperation with 

Industries 

a)vii) Conduct an annual mass balance 

analysis of foam blowing components to 

determine the market size of the foam 

sector; 

a)viii) Publicizing the outcome of 

investigations and increased 

communication with industry; 

c)v) Regular and frequent consultations 

with industry and enterprises to ascertain 

market conditions; 

c)vii) Conduct annual mass balance 

 Industrial associations have been 

providing technical support for 

supervision and management, policy 

formulation, and law enforcement of 

the government for long-term. Some 

technical experts directly participate 

in law enforcement operation, on-site 

inspection etc. In the revision of the 

Regulation, communications are 

actively conducted with industrial 

associations, experts and research 

institutes etc., and management ideas 

were further clarified according to 

 China will continue to study 

the feasibility and methodology for 

mass balance analysis in the 

refrigeration and air conditioner 

market.  

 Based on the study mentioned 

above, mass balance analysis will 

be conducted in the foam and 

refrigeration sector every year to 

evaluate the market situation and 

consumption of various types of 

blowing agent/refrigerant. 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

analysis of refrigeration and air-

conditioning market to determine market 

size and verify reported HCFC 

consumption; 

 

actual situation. 

 The PU foam sector experts/the 

association have completed mass 

balance analysis of 2011-2017 and is 

analyzing consumption of blowing 

agent in 2018.MEE is 

communicating with industrial 

associations and experts to discuss 

the feasibility and methodology of 

mass balance analysis in the 

refrigeration and air conditioner 

market. 

 

7 

Establishment of 

measuring and 

alerting capacity 

b)i) Establishment of a national controlled 

atmospheric monitoring network for 

controlled substances; 

c)i) Fast-track atmospheric monitoring 

through movement or modification of 

existing equipment and/or flask sampling 

 In 2019, the government of China 

formally launched the planning of ODS 

atmospheric measuring network. Now a 

team of experts is being formed to 

conduct joint basic scientific research 

and gradually establish and improve 

monitoring technology methods and the 

quality control system. 

 Starting from 2021, ODS 

monitoring stations will be 

constructed; ODS monitoring will be 

conducted starting in 2022. 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

 Feasibility study on fast-track 

atmospheric monitoring was conducted. 

At present China conducts fast-track 

atmospheric monitoring mainly by 

means of cruise observation and micro-

station etc. According to investigation 

and survey, accuracy and sensitivity of 

these facilities and technologies are 

suitable for monitoring pollutants of 

high concentrations (ppm level) while 

ODS concentrations in the atmosphere 

are usually at ultra trace level (ppt 

level). Therefore the requirements of 

ODS fast-track monitoring cannot be 

met. At present China has no plan for 

this kind of monitoring. 

8 
Non-governmental 

study 

d) To note that the Government of China will 

consider engaging a non-governmental 

consultant to undertake a study (including 

quantitative data, where available, and 

qualitative market information) to determine 

 Completion of preparation for the 

bidding. 

 Bidding will start in Oct 2019. 

 The study will be completed by 

Aug 2020. 
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No. 
 

Activities 

Decision 83/41 Progress Next step of work 

the regulatory, enforcement, policy or market 

circumstances that might have led to the 

illegal production and use of CFC-11 and 

CFC-12 

 



 

Illegal CFC-11 Production Site in Mengzhou City, Henan Province 
 

 

 

Production site 

 

 



 

 

Dismantling of production equipment 
 

 

Production site after dismantling and removal of production equipment 



 

Illegal CFC-11 Production Site in Dandong City, Liaoning Province 
 

 

  

Production site 



 

Dismantling of the production line 

 

 

Production site after dismantling and removal of production equipment   



 

Illegal CFC-11 Production Site in Boai County, Jiaozuo City, Henan Province 

 

 

Production site 

 



 

Production site being demolished 

 

 

Production site after dismantling and removal of production equipment  
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