
  

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/59 

7 April 2011 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج
 األمم المتحدة

 للبيئة

 
 

  
  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  ن توســال و الثالثاالجتمـــاع 
  2011 نيسان/ أبريل  8 – 4  نتريال،مو
 
  

  

  قطاع اإلنتاجب المعني تقرير الفريق الفرعي

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/59 
 
 

2 

اج مجد  -1 ي بقطاع اإلنت ق الفرعي المعن ع الفري ة اداجتم ة التنفيذي تين للجن اع الثالث والس ى ھامش االجتم . عل
ويت، وسويسرا، والواليات المتحدة ويتكون الفريق الفرعي من األرجنتين، وأستراليا، والصين، وكوبا، واليابان، والك

  .وحضر ممثال اليونيدو والبنك الدولي أيضا كمراقبين. األمريكية

  منظم االجتماعاختيار : البند األول من جدول األعمال

  .لالجتماع مامنظاختار الفريق الفرعي أستراليا   -2

  جدول األعمال إقرار: البند الثاني من جدول األعمال

  .هوترد في المرفق األول نسخة من. الفرعي مشروع جدول األعمال المقترح من األمانةاعتمد الفريق   -3

  تنظيم العمل: البند الثالث من جدول األعمال

  .عمال على النحو الذي قدم بهوافق االجتماع على معالجة جدول األ  -4

التقنية لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  تقرير حالة عن المراجعة: البند الرابع من جدول األعمال
  الصين

 
ة في   -5 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اج الم ة لقطاع إنت ة التقني عرض ممثل األمانة تقرير حالة حول المراجع

ا .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/SGP/2الصين وذلك من خالل تقديم الوثيقة  ة تلقت عطاءات وأنھ ى أن األمان وأشار إل
سوف يضطلع بتقييم الجانب  وأشار أيضا إلى أن مكتب األمم المتحدة في نيروبي. احية التقنيةباستعراضھا من الن تقوم

م حول . المالي من العطاءات بعد االنتھاء من التقييم التقني لھا داء رأيھ وطلبت التوصية ب من الوثيقة من األعضاء إب
ة أو أنه من األما إذا كان ينبغي مراجعة عينة ممثلة للمصانع،  فضل إجراء تقييم تقني كامل في ضوء الحاجة المحتمل

اج  اع إنت ة قط ن خط ى م ة األول ي المرحل ام ف واد الخ تخدامات الم ر اس ة لغي انع المنتج ع المص ة جمي ى معالج إل
ي  ار الزمن ي اإلط عبات ف ال أن تحدث تش ار احتم ي االعتب ى أن يوضع ف ي الصين عل دروكلوروفلوروكربون ف الھي

ةإلك ة التقني ال المراجع انع . م ة لمص ة التقني ن المراجع اء م ة لالنتھ ه األولوي ى في ي تعط ج مرحل ذ نھ رح تنفي واقت
دروكلوروفلوروكربون  -141-الھيدروكلوروفلوروكربون  ى شرط أن تسفر  22 –ب وعينة من مصانع الھي أوال عل

  .روفلوروكربون في تقريرھا الختاميھذه المراجعات عن مراجعة تقنية شاملة للمصانع المنتجة للھيدروكلو

اج   -6 اع إنت ة لقط ة التقني ال المراجع ھيل إكم ي تس ا ف ى رغبتھ ين إل ارت الص ت، أش ق بالتوقي ا يتعل فيم
اج  اع إنت ة لقط ة القطاعي ن الخط اء م ن ألن االنتھ ت ممك رب وق ي أق دروكلوروفلوروكربون ف الھي

ا لصدد، أوفي ھذا ا. الھيدروكلوروفلوروكربون يعتمد على االنتھاء أوال من المراجعات التقنية ى أنھ ة إل شارت األمان
ر  ديم تقري ه تق درج في خطة عمل ة وأن ي ر عدد ممكن من المراجعات التقني اول من إجراء أكب تقترح أن ينتھي المق

امي . مؤقت ر الخت دم التقري ى أن يق ويعرض التقرير المؤقت على األمانة للنظر فيه في االجتماع الخامس والستين عل
  .في االجتماع السادس والستين

ة   -7 انع المنتج ة للمص ات التقني ديم المراجع ي وتق نھج المرحل ى أن ال د عل م التأكي وت
ار أي المصانع المنتجة  ب 141-للھيدروكلوروفلوروكربون قبل المراجعة التقنية الشاملة ال ينبغي أن يؤثرا على اختي

  .للھيدروكلوروفلوروكربون لمعالجتھا أوال من حيث اإلزالة
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العمل المضطلع به حتى اآلن بشأن العناصر المتبقية من مقرر نھائي يتعلق بقطاع : لالبند الخامس من جدول األعما
 إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .نظرا إلى القيود الزمنية، لم يعالج ھذا البند من جدول األعمال  -8

  مسائل أخرى: البند السادس من جدول األعمال

  .البند من جدول األعمالال توجد مسائل أخرى لمعالجتھا تحت ھذا   -9

  التوصيات

  :في ضوء المناقشة المتقدمة، يوصي الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج اللجنة التنفيذية بأن  -10

اج   )أ( اع إنت ة لقط ة التقني ة بالمراجع اءات الخاص ة العط ق بعملي ة المتعل ر الحال ا بتقري يط علم تح
  الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين؛

ة في الصين تطلب م  )ب( اول المكلف بإعداد المراجعات التقني ديم المق ة تق ن األمانة التحري عن إمكاني
دروكلوروفلوروكربون ة للھي ات الخاصة بالمصانع المنتج ر مؤقت يشمل المراجع ، ب 141-لتقري

دروكلوروفلوروكربون  وبقدر اإلمكان ة  22 –المصانع المنتجة للھي امي حول المراجع ر خت وتقري
املة  دروكلوروفلوروكربون دونالش ة للھي انع المنتج ع المص ار أي  لجمي ى اختي ك عل ؤثر ذل أن ي

 .المصانع المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون لمعالجتھا أوال من حيث اإلزالة
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