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المرفق األول
معلومات أساسية عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (من
االجتماع السادس والسبعين إلى االجتماع الثالث والثمانين)

الموافقة على المرحلة الثانية من خط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
االجتماع السادس والسبعون
.1

في االجتماع السادس والسبعين ،وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما يلي:

(أ)

خطة قطاع المذيبات للفترة  2026-2016لتحقيق اإلزالة الكاملة لجميع المواد
الهيدروكلورفلوروكربونية في هذا القطاع بمبلغ قدره  44.8مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة؛

(ب)

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج للتمكين للفترة من  2016الى  2020لخفض استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار  734.0طنا من قدرات استنفاد األوزون بمبلغ قدره  20.29مليون
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

االجتماع السابع والسبعون
وافقت اللجنة التنفيذية ،في اجتماعها السابع والسبعين ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة
.2
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة من  2016إلى  2026بمبلغ  500,100,000باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة ،لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  37.6في المائة من خط األساس .وتضمنت
المرحلة الثانية الخطط القطاعية التالية:

(أ)

خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
بنسبة  33في المائة بحلول عام 2020؛

(ب)

خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لتخفيض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
بنسبة  45في المائة بحلول عام 2020؛

(ج )

خطة قطاع رغاوي البوليسترين الجامدة وقطاع رغاوي البوليستيرين المسحوبة بالضغط لتحقيق
التخلص الكامل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذين القطاعين بحلول عام 2026؛

(د)

كانت خطة قطاع المذيبات وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء ومكون البرنامج التمكيني ،التي تمت
الموافقة عليها في االجتماع السادس والسبعين ،مكونات من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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االجتماع التاسع والسبعون
خالل االجتماع التاسع والسبعين ،وافقت اللجنة التنفيذية على االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية
.3
لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدار ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وحددت تكاليف دعم الوكالة لكل من
اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي بنسبة  6.5في المائة على أساس الفهم بأنه من الممكن إعادة النظر في هذه التكاليف
خالل االجتماع الحادي والثمانين ،وأبقت على مستوى تكاليف دعم الوكالة للوكاالت الثنائية واليونيب بموجب نظام
التكاليف اإلدارية الحالي.

االجتماع الثاني والثمانون
خالل االجتماع الثاني والثمانين ،نيابة عن حكومة الصين ،قدم اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي
.4
وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات للحصول على الشرائح التالية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بقيمة  29,199,492دوالر أمريكي 1:والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي
بوليوريتان ( 10,600,000دوالر أمريكي) ،والشريحة الثالثة من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
( 8,000,000دوالر أمريكي) ،وخطط قطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية ( 12,000,000دوالر
أمريكي) والمذيبات ( 5,549,492دوالرا أمريكيا) وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج التمكيني
( 3,850,000دوالر أمريكي) .وتضمن الطلب تقرير تحقق مستقل من إنتاج واستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في
عام ( 2017مقدم من البنك الدولي)  ،وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي األنشطة التي اضطلع بها حتى اآلن وخطط
التنفيذ السنوية لألنشطة التي ستنفذ في الفترة .2019-2018
وعقب استعراض الوثائق ذات الصلة بطلبات الشريحة الثالثة لكل من خطط قطاعات رغاوي البوليسترين
.5
المسحوبة بالضغط وخدمة المذيبات والتبريد ،خلصت األمانة الى أنها جميعها جديرة بتقديم طلباتها للنظر فيها في
االجتماع الثاني والثمانين .ومع ذلك ،لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للشريحة الثانية من خطة قطاع البوليوريثان ،حيث
لم تُصرف أي مدفوعات من الشريحة األولى في وقت التقديم.
ولدى مناقشة طلبات الشرائح ،أعرب الكثير من أعضاء اللجنة عن قلق بالغ إزاء الموافقة على تمويل إضافي
.6
في ذلك االجتماع بالنظر الى عدم إيضاح أمر انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-في شرق آسيا .وعمالً بالمقرر
ُ 2،XXX/3
طلب المزيد من المعلومات عن سبب انبعاثات الكلوروفلوروكربون ،11-واقترح إرجاء طلبات التمويل
المقدمة إلى اجتماع الحق ،عندما تتوافر معلومات إضافية .وفي غضون ذلك ،ما زالت الصين تحتفظ بأكثر من 100
مليون دوالر أمريكي لم تصرف بعد للمنشئات المستفيدة ،ولذا فإن إرجاء طلبات التمويل لن يكون له أي أثر كبير .وكان
من المهم أن يُظهر للمجتمع الدولي أن الصندوق المتعدد األطراف يأخذ مسألة االنبعاثات غير القانونية
للكلوروفلوروكربون 11-على محمل الجد ،إالّ أن أي قرار بإرجاء التمويل لم يمس أي إجراءات أخرى تتخذها الصين.
وقال أعضاء آخرون إنه ينبغي توخي الحذر ،وينبغي ألي قرار يتخذ إلرجاء التمويل المطلوب أال يعرض
.7
للخطر هدف الخفض لعام  2020المتعلق بالصين .وسئُل عما إذا كانت األموال قد حولت بالفعل الى حكومة الصين أو
إذا كان بعضها مازال لدى الوكاالت المنفذة ،وعن التأثير الذي يمكن أن يحدث في حالة إرجاء الطلب الحالي للتمويل.
وكانت التحقيقات الجارية عن أسباب انبعاثات الكلوروفلوروكربون 11-تعني أن على اللجنة التنفيذية أن تتخذ جانب
الحذر لدى التوصل الى االستنتاجات .وقد يستغرق األمر عدة سنوات الى أن يتم تجميع المعلومات ذات الصلة ،ومن
المهم تلقي إيضاحات عن نوع المعلومات الالزمة وتحديد جدول زمني لتجميعها.
.8

وعقب المداوالت بشأن هذه المسألة ضمن فريق االتصال ،قررت اللجنة ما يلي (المقرر :)71/82

 1لم يقدم طلب الشريحة الثالثة لخطة قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف ( 18,000,000دوالر أمريكي) ألن مستوى صرف األموال الموافق عليها للشريحة
الثانية لم يصل الى نسبة العشرين في المائة.
 2االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون.11-
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(أ)

(ب)

أن تطلب من حكومة الصين من خالل الوكالة المنفذة المعنية أن تقدم ،في االجتماع الثالث والثمانين
ما يلي:
""1

استعراضا للنظم الحالية للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ إعماال لالتفاقات المبرمة مع
اللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد ،بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي
والقدرات على المستويين الوطني والمحلي التي تبين كيفية ضمان االستدامة الطويلة األجل
إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي االستهالك واإلنتاج ،والجهود التي
تبذل لمعالجة أي اتجار غير قانوني بهذه المواد؛

""2

تقريرا مرحليا عن اإلجراءات التي اتخذت بغرض تعزيز التشريعات الخاصة بالمواد
المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين؛

النظر في طلبات التمويل الخاصة بالشرائح التالية من المرحلة الثانية خالل االجتماع الثالث والثمانين.

االجتماع الثالث والثمانون
استجابة للمقرر  ،71/82قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،نيابة عن حكومة الصين ،تقريرا عن نظم الرصد
.9
واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالية والتقرير المرحلي عن اإلجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة
باإلجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون 3.وإضافة إلى ذلك ،أعاد اليوئنديبي
واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم طلبات لتمويل الشريحة الثالثة من خطط قطاع رغاوي
البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري والمذيبات والخدمة ،والشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
وعقب استعراض إعادة تقديم خطط القطاعات والوثائق ذات الصلة ،خلصت األمانة الى أنها جميعها جديرة
.10
بتقديم طلباتها للنظر فيها خالل االجتماع الثالث والثمانين ،باستثناء طلب الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوي
البوليوريثان ،حيث إنه لم يستوف متطلبات الصرف ،ونتيجة لذلك لم يتم تقديم طلب الشريحة هذا.
وعند مناقشة طلبات الشرائح ،أفادت عضو في اللجنة أنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيرة في انبعاثات
.11
الكلوروفلوروكربون 11-من الصين ،فإن وفدها لديه مخاوف إزاء استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة لألوزون
المحققة باستخدام التمويل من الصندوق المتعدد األطراف ،وأشارت أيضا ً إلى أن بلدها غير قادر ،في الوقت الراهن،
على دعم تمويل المشروع للصين؛ وباإلضافة إلى ذلك ،أفادت أنه قد يكون ثمة حاجة للتعويض عن الضرر البيئي الذي
تسببت به االنبعاثات غير المتوقعة .وأيّد ممثل آخر هذا الموقف ،قائالً إنه إلى أن يتم توضيح األمر ،فإن بلده غير قادر
على الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ألن ذلك من شأنه أن يقوض
مصداقية بروتوكول مونتريال.
وعقب المناقشة ،أجّلت اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الرابع والثمانين مسألة النظر في تنقيح االتفاق للمرحلة
.12
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات تمويل الشريحة الثالثة لخطط قطاعات
رغاوي البوليسترين والتبريد الصناعي والتجاري وخدمة التبريد والمذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر .)55/83
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