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تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
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مقدمة
اجتمع الفريق الفرعي المعني باإلنتاج على ھامش االجتماع السبعين للجنة التنفيذية لمواصلة مناقشاته بشأن
-1
المبادئ التوجيھية الخاصة بقطاع اإلنتاج .كما نظر في التكاليف اإلدارية لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ومشروع اتفاق بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
الصين )المرحلة األولى( ،والطلب الخاص بإجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الھند،
وحالة الحساب الفرعي للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،والتقرير المتعلق بتخصيص األموال
من قطاع رغاوى البليوريتان إلى قطاع اإلنتاج إعماالً للمقرر )28/69ج( .وحضر اجتماعات الفريق الفرعي ممثلون
عن كندا وفنلندا والھند واليابان ونيكاراغو والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية ،والواليات المتحدة
األمريكية وأوروغواي مع قيام كندا بدور الميسر .كما حضر ممثال اليونيدو والبنك الدولي بصفة مراقب.
البند  1من جدول األعمال:

إقرار جدول األعمال

اعتمد الفريق الفرعي جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/SGP/1
-2
ووافق على أن يناقش تحت البند ) 8أية مسائل أخرى( إمكانية تعديل اتفاق إنتاج الكلوروفلوروكربون في الصين ليتيح
للصين تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية لالستخدام في أجھزة االستنشاق بمقياس الجرعات لتحقيق اإلعفاءات
لالستخدامات الضرورية لروسيا لعام  2014في حالة الموافقة على اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية خالل اجتماع
األطراف .ويرد جدول أعمال الفريق الفرعي في المرفق األول بھذا التقرير.
البند  2من جدول األعمال:

تنظيم العمل

وافق االجتماع على معالجة جدول األعمال بالصيغة التي اعتمد بھا على أن يبدأ بالبند  4من جدول األعمال
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"قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين" قبل البند  3من جدول األعمال "المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج
الھيدروكلوروفلوروكربون".
البند  3من جدول األعمال:

المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

واصل الفريق الفرعي مناقشاته للمبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
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) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/SGP/2التي كان قد سبق أن ناقشھا على ھامش االجتماع التاسع والستين .وطلب
الميسر من الفريق الفرعي إبداء وجھات نظره إزاء تلك األجزاء من المبادئ التوجيھية التي وضعت بين أقواس،
واقترح العديد من األعضاء إدخال تعديالت على النص الوارد بين أقواس ذات الصلة بالعوامل التي تؤخذ في االعتبار
لدى حساب التعويضات.
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ونتيجة النعدام التقدم ،اتُفق على إرجاء مواصلة نظر المبادئ التوجيھية.

البند  4من جدول األعمال:
)أ(

قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين

التكاليف اإلدارية لخطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروفلوروكلوروكربون بالصين إعماالً للمقرر
)28/69ب()(1

قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/SGP/3التي تتضمن توصية بشأن التكاليف اإلدارية
-6
للبنك الدولي بخصوص المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.
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نُظر فيما إذا كانت أتعاب الوكالة البالغة  5.6في المائة تنطبق فقط على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
-7
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أو على كامل فترة الخطة .وسوف يجري على األرجح وقف العمل بالمنشئات
بمرور الوقت األمر الذي قد ال يحتاج إال لمراجعات قليلة في المستقبل .غير أن إنشاء منشئات متكاملة جديدة قد
يتسبب في حدوث ثغرة في التحقق من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في حالة عدم خضوع ھذه المنشئات للتحقق
من جانب البنك الدولي بمقتضى الترتيب المقترح .وقال ممثل البنك الدولي أنه كان من الصعب التنبؤ بما قد يحدث إال
أن البنك الدولي سيكون مستعداً لمعالجة المرافق الجديدة بشرط إمكانية استرداد تكاليف ذلك .وأيد بعض أعضاء
الفريق الفرعي توصية األمانة بالموافقة على أتعاب الدعم البالغة  5.6في المائة في حالة تقديم البند الدولي تفاصيل
التكاليف المتعلقة بالتكاليف اإلدارية المقترحة الخاصة به.
-8

]تستكمل فيما بعد[
)ب(

مشروع اتفاق بشأن خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين )المرحلة
األولي إعماالً للمقرر ) 28/69و(

قدم ممثل األمانة مشروع االتفاق الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج
-9
ُ
الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين ) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/SGP/4وأوضح التغييرات الرئيسية التي أجريت
نتيجة للمناقشات مع البنك الدولي .وقد أُخذت الفقرات التنفيذية من االتفاق اإلطاري من المقرر ) 28/69ﻫ( ،واتفقت
األمانة والبنك الدولي على بعض التغييرات النصية التي تتسق مع ذلك القرار.
 -10وبعد ذلك قدم ممثل األمانة نسخة من مشروع االتفاق وأُشير إلى أن من المفيد ،بالنظر إلى أن بعض
النصوص قد ظلت بين أقواس أن يواصل فريق صغير تنقيح النص الذي ينبغي أن يتضمن أيضا ً إشارة إلى المقرر
) 28/69ﻫ() .(8ووافق الفريق الفرعي على إرسال مشروع االتفاق إلى فريق صغير من األعضاء المھتمين
بمواصلة النظر.
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]تستكمل فيما بعد[

البند  5من جدول األعمال:

تقرير عن مخصص قطاع رغاوي البليوريتان لقطاع اإلنتاج في االتفاق بين
البنك الدولي والصين بشأن المرحلة األولي من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
في قطاعي رغاوي البليوريتان واإلنتاج إعماالً للمقرر )28/69ج(

 -12عقب تقرير موجز قدمه البنك الدولي اتفق عضو مع توصية األمانة بأن يُطلب من البنك الدولي أن يطلب
موافقة اللجنة التنفيذية على أي مخصصات في المستقبل فيما بين القطاعات .واقترح البنك الدولي بعض التعديالت
على التوصية.
-13
فھم.

واتُفق على أن يجتمع ممثلي األمانة والبنك الدولي بصورة غير رسمية لتعديل نص التوصية لتجنب أي سوء
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]تستكمل فيما بعد[
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البند  6من جدول األعمال:

حالة الحساب الفرعي للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

 -15قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/SGP/6المعنونة تقرير عن حالة الحساب الفرعي
للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون.
 -16وأوصى الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج أن تُحاط اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير الخاص بالحساب
الفرعي للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون على النحو الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SGP/6وأن مبلغ  385.418,72دوالر أمريكي قد أُعيد إلى الصندوق إلعادة البرمجة.
البند  7من جدول األعمال:

طلب ترخيص إلجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
في الھند

 -17قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/SGP/6التي تتضمن طلبا ً للترخيص بإجراء المراجعة
التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الھند.
 -18لوحظ أن المسألة المتعلقة بأھلية المنشئات التي سبق تحويلھا قد عُرضت على مستوى األطراف .ولم يتم
التوصل إلى اتفاق بشأن أھلية المنشئات قيد النظر وأشار بعض األعضاء إلى أنه من غير المستصوب إجراء
المراجعة التقنية المقترحة إلى أن يتم البت في ھذه المسألة .وكان من رأي البعض اآلخر أن أربع من المنشئات
الخمسة المعنية غير مؤھلة للتمويل في حين ال تتوافر معلومات كافية عن المنشئة الخامسة وإن كان يبدو أنھا قد بدأت
اإلنتاج في .2008
 -19وأبدى ممثل الھند رغبته بأن يجسد التقرير شواغله بأن اإلخفاق في تسوية مسألة األھلية سيكون له تأثير
على االمتثال لتدابير الرقابة في  2013و .2015فھذه المسألة تكتسي أھمية بالنسبة لجميع بلدان المادة  5التي ھي في
موقف صعب .وإلى أن يتم اتخاذ قرار لن يمكن تطبيق االمتثال على المرافق المعنية.
-20

ونظراً لعدم التوصل إلى توافق في اآلراء لم يمكن الموافقة على أي توصية فيما يتعلق بھذه المسألة.

البند  8من جدول األعمال:

أية مسائل أخرى

إمكانية تعديل اتفاق إنتاج الكلوروفلوروكربون لتمكين الصين من تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية ألجھزة
االستنشاق بمقياس الجرعات لتحقيق إعفاءات االستخدامات الضرورية لروسيا لعام  2014في حالة الموافقة على ھذه
اإلعفاءات في اجتماع األطراف.
 -21ونظراً لضيق الوقت أُرجئ النظر في إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام  2014من المواد
الكلوروفلوروكربونية ألجھزة االستنشاق بمقياس الجرعات حتى االجتماع القادم للفريق الفرعي.
البند  9من جدول األعمال:
-22

]تستكمل فيما بعد[

البند  10من جدول األعمال:
-23

اعتماد التقرير

اختتام االجتماع

]تستكمل فيما بعد[
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Annex I

المرفق األول
جدول أعمال اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
-1

إقرار جدول األعمال.

-2

تنظيم العمل

-3

المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

-4

قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين
) (10التكاليف اإلدارية لخطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروفلوروكلوروكربون بالصين إعماالً للمقرر
)28/69ب()(1
)ب(

مشروع اتفاق بشأن خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين )المرحلة األولي
إعماالً للمقرر ) 28/69و(
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تقرير عن مخصص قطاع رغاوي البليوريتان لقطاع اإلنتاج في االتفاق بين البنك الدولي والصين بشأن
المرحلة األولي من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي رغاوي البليوريتان واإلنتاج إعماالً للمقرر
)28/69ج(

-6

حالة الحساب الفرعي للمراجعات التقنية لقطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

-7

طلب ترخيص إلجراء المراجعة التقنية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الھند

-8

أية مسائل أخرى

إمكانية تعديل اتفاق إنتاج الكلوروفلوروكربون لتمكين الصين من تصدير المواد الكلوروفلوروكربونية
ألجھزة االستنشاق بمقياس الجرعات لتحقيق إعفاءات االستخدامات الضرورية لروسيا لعام  2014في حالة
الموافقة على ھذه اإلعفاءات في اجتماع األطراف.
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اعتماد التقرير

-10

اختتام االجتماع
_____
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