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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
  األربعــــــون الخامس و اع ــــــاالجتم

 2005نيسان /  أبريل 8-4مونتريال، 
 
  
 

  تعزيز بناء القدرات في وحدات األوزون الوطنية
   لفترة االمتثالالنهائية في المراحل 5بلدان المادة ل

  )44/64متابعة للمقرر (لبروتوآول مونتريال 
  
  

  مذكرة من األمانة
  
  

ر رسمية مقدمة من أجرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع واألربعين مناقشة قصيرة بشان ورقة غي -1
) UNEP/OzL.Pro/Excom/44/73المرفق العشرون للوثيقة  (أعالهممثل الصين بشأن الموضوع المذكور 

 ورقة منقحة وتقديم دورات االجتماعه المسألة فيما بين ذبعض الممثلين تناول همن الممكن أن يواصل وقررت أن 
  ).44/64المقرر (إلى االجتماع الخامس واألربعين 

  
 .م حكومة الصين الورقة التكميلية المرفقة إلى االجتماع الخامس واألربعينتقد -2
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/47 
 

2 

  
   العمل من أجل نجاحواصلوا

  بروتوكول مونتريال على نطاق العالم
  ) من جدول األعمال10ورقة تكميلية مقدمة من حكومة الصين في إطار البند (

  
I-  النجاح المتحقق حتى اآلن  
  
عزى جزء من  الماضية، وي15 مونتريال قد لقي نجاحاً خالل السنوات الـ ال شك في أن تنفيذ بروتوكول -1

 امتثاالً 5ي ساعد في الجهود التي تبذلها بلدان المادة ذ الصندوق المتعدد األطراف النشاءهذا النجاح إلى إ
 قد تمكنت من تجميد 5وتدل البيانات المتاحة إلى اآلن على أن غالبية بلدان المادة . اللتزامات بروتوكول مونتريال

 والهالونات، وهما أكثر المواد المستنفدة لألوزون  CFCs كربونمركبات الكلوروفلوروإنتاجها واستهالكها ل
  هذه الموادقطعت شوطاً بعيداً صوب تحقيق الهدف المتمثل في خفضو، 1999شيوعاً في االستخدام في عام 

 في تمويل برامج اإلزالة التدريجية على الصعيدين قة الجديدةوقد أدخلت الطري.  في المائة هذا العام50بنسبة 
  .5ويل والجداول الزمنية لإلزالة في بلدان المادة مالوطني والقطاعي شيئاً من االستقرار على مستويات الت

  
 بين البلدان المشتركة مع كونها متفاوتةويمثل نجاح بروتوكول مونتريال تجسيداً عملياً لمبدأ المسؤولية  -2
داء سالسة وتنسيق األويسهم هذا التعاون العالمي في .  حماية البيئة العالميةعنلمتقدمة النمو والبلدان النامية ا
اجتماع األطراف، واللجنة التنفيذية، : العديدة المرتبطة ببروتوكول مونتريال، وهيمؤسسات وظيفي من جانب الال

  روح الوئام والتعاونكتسيوت. 5ون الوطنية لبلدان المادة واألمانة، والوكاالت المنفذة األربع، ووحدات األوز
 .أهمية خاصة حيث ما برحت تمكن هذه الهيئة من العمل بكفاءة وإنجازالسائدة داخل اللجنة التنفيذية 

  
II-  التحديات المقبلة  
  
حديات غراق في الرضا عن الذات وعدم رؤية التبالرغم من اإلنجاز الذي تحقق حتى اآلن، ال مبرر لإل -3

 .الماثلة في المستقبل
  
II- 1   حقيق اإلزالة التدريجية الكاملة لمركبات الكلوروفلوروكربون  تفي عملها على 5ال تزال بلدان المادة

CFCs   تواجه التحديات التالية2010والهالونات بحلول عام :  
  

إلزالة الستثمارات نشطة التي تحفزها ااألأو توشك على االكتمال، في معظم البلدان، لقد اكتملت  •
ة على قدرة حكومات دبدرجة متزاي هذه الموادوسوف تعتمد أنشطة إزالة . المواد المستنفدة لألوزون

 .اإلشراف واإلدارةعلى  التشريعات وذ على إنفا5بلدان المادة 
  

المواد إزالة يدعم من الصندوق المتعدد األطراف الموجه تمويل كان معظم الطوال العقد الماضي،  •
ونتيجة . الموادفي قطاعات االستهالك وال يدعم بشكل مباشر إنتاج بدائل هذه لمستنفدة لألوزون ا

 بعد 5 في بلدان المادة المواد المستنفدة لألوزونلذلك، لم يتطور هيكل الصناعة القائمة على بدائل 
 ويحل المستنفدة لألوزونالمواد تطوراً كامالً يتيح لها التنافس مع البنية التحتية لإلنتاج القائم على 

 .2010يمكن أن يؤخر هذا تحقيق هدف االستغناء الكامل عنها في االستهالك في عام وقد . محلها
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 ماوالتأخر عن توفير بدائل لها يمكن أن ينتج عنه CFCsإن االنخفاض الذي طرأ على توافر الـ •
 واالتجار بها على نحو غير  إلنتاج المواد الممنوعةأقوى  ونشوء حافزCFCsالـزيادة في أسعار 

 . للخطر المرحلة األخيرة لتنفيذ بروتوكول مونتريالايعرضأن  و، مشروع
  

أن  من المحتمل، ف1995يولية / تموز25وبما أن التمويل ال يقدم إال للمشاريع التي أقيمت قبل  •
المواد ة على  على تكنولوجيات قائمباالعتماد إنتاجها 1995المشاريع التي أنشئت بعد عام تواصل 

 وخلق لمعداتها العمر االفتراضي الكاملالستفادة من بغية ا 2015 حتى عام المستنفدة لألوزون
تحقيق اإلزالة عملية ويمكن أن تشكل هذه المشاريع تحدياً إلدارة . بعد اإلزالة CFCsالـ  احتياج إلى

 .الكاملة
  
II-2  يدروكلوروفلوروكربونية لمواد الهلجدول الزمني إلزالة ابقاء ا إذا افترضناHCFC  ،على ما هو عليه

وبما أن هذا . 2016 واستهالكها منها في عام HCFCsـ  أن تجمد إنتاجها لل5سوف يتعين على بلدان المادة 
  :دون إبطاء سنوات عن اليوم، فهناك بعض المسائل التي ينبغي النظر فيها 10 ال يبعد سوى الموعد

  
كانت  5 أن بلدان المادة 1997قبل عام  CFCsـ اإلزالة التدريجية ل الخبرة المتعلقة بلقد أظهرت •

تفتقر إلى االستعداد الجيد فيما يتعلق بالسياسات واإلدارة والتكنولوجيات، األمر الذي ترتب عليه 
وهناك ما يكفي من . ارتفاع في تكلفة األنشطة المنفذة في تلك السنوات األولى وانخفاض في كفاءتها

ويكتسب . HCFCsـ للخطط اإلزالة التدريجية وإدخال التحسين على األسباب للتعلم من تلك الخبرة 
 .هذا األمر مزيداً من األهمية العاجلة نظراً لذلك

  
 .CFCsالـ واستهالكها بدرجة كبيرة إنتاج واستهالك  HCFCsـ الإنتاج يمكن أن يتجاوز  •

  
 اللذين يدعمهما الصندوق المتعدد انولوجيكبميزة الدعم المالي ونقل الت HCFCsالـإزالة لن تتمتع  •

 . CFCs لـاألطراف كما هو الحال بالنسبة ل
  

III -  السياسات والتدابير الرئيسية التي تعتزم حكومة الصين األخذ بها  
 
وضعت حكومة الصين  ،تمام البرنامج الوطني لإلزالة للتحديات المقبلة المتمثلة في إعلى سبيل االستعداد -4

 :عدداً من الخطوات
  

إعادة  مراكز االمتثال القطرية المنشأة حديثاً إلعادة إنفاذ البرنامج الوطني لإلزالة التدرجية واستعمال •
  .تنسيقه

 
نظام "مواصلة تطوير النظام القانوني والمتعلق باللوائح، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز وتحسين  •

ها استهالكج المواد المستنفدة لألوزون وإنتاي يشمل ، الذ"األربعةستويات المخيص ذي االترإصدار
 . واستيرادها وتصديرهاهاتسويقو

 
، لإلثناء عن استمرار االعتماد على 2007يونية / حزيران30 إلى CFCsالـ التعجيل بإزالة  •

 .CFCs  الـ
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التوسع في هذه التكنولوجيات وزيادة  وللمواد المستنفدة لألوزونالتعجيل بتطوير التكنولوجيات البديلة  •
 .هذه الموادالقدرة اإلنتاجية لبدائل 

  
 وإدارتها إلى جانب القطاعات ذات الصلة، ووضع HCFCsالـ إنشاء أفرقة عاملة لرصد  •

 تنميةت من قبيل بناء السياسات واألنظمة، وفي مجاالاالستراتيجيات والخطط، وإعداد خطط العمل 
وسوف يضطلع . وإنتاجها، وتطوير القدرات الالزمة إلرساء نظام مؤسسي لإلدارةالتكنولوجيات البديلة 

نجاح ال، وذلك للتأكد من HCFCsـ  المالئمة ألنشطة إزالة الباألعمال التحضيريةالقيام بهذا كله بغرض 
 .2016تحقيق مهام اإلزالة بعد عام  و2016بهدف التجميد في عام في الوفاء 

  
IV-   للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافعلى ا مطروحةمقترحات  
  
. 5من الواضح أن التحديات المذكورة آنفاً ليست مقصورة على الصين وإنما تواجهها جميع بلدان المادة  -5

 نولهذا السبب تقدم الصي. واللجنة التنفيذية هي المكان الذي ينبغي فيه مناقشة هذه التحديات والتماس الحلول لها
الجتماع الرابع واألربعين في محاولة لبدء مناقشة ى الإورقة االجتماع التي قدمت  التكميلية إضافة إلى هذه الورقة

 :، تقترح الصين ما يليواستهالالً لذلك. تعلق بهذه المسائلفيما ي
  

 ابليةقالمتعلقة باالمتثال ومدى المقبلة ه والمهام لجنة التنفيذية المتطلبات والتوج أن تستعرض الينبغي  )أ(
دراسة عن ب االضطالعوعلى هذا األساس ينبغي .  للتكيفإجراءات العمل وآليات التشغيل القائمة

 مزيد من التغيرات والتعديالت على المسؤوليات والوظائف وطرق العمل في األمانة إجراء ضرورة
  .واللجنة التنفيذية ومختلف الوكاالت المنفذة ووحدات األوزون الوطنية

  
 بوصفها 5 لبلدان المادة  الوطنيةن تدرج المسائل من قبيل بناء القدرات في وحدات األوزونينبغي أ  )ب(

وينبغي تقديم الدعم . أحد البنود الهامة في جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية
وذلك ثال، غراض االمت وهي تواصل تعزيز سياساتها وقوانينها ولوائحها أل5والتيسير لبلدان المادة 

الدور الذي تقوم به األمانة ب وللنهوض.  قدرة حكوماتها على رصد وإدارة االمتثالزمن أجل تعزي
 ية التدريبالدوراتزيز عوبرنامج األمم المتحدة للبيئة والشبكات اإلقليمية، ينبغي في الوقت ذاته ت

  . والتوسع في نقل المعلومات وتبادلهاالخاصة
    

 ةالحقال واإلزالة 2016ل التحضيرية لتحقيق الهدف المتعلق بتجميد عام وينبغي أن تدرج األعما  ) ج(
ا جزءاً هاماً ال مبوصفهوذلك ,، كأحد البنود الهامة في جدول أعمال اللجنة التنفيذية HCFCs  ـلل

تقديم  ضمن الصندوق المتعدد الطراف لمنفذ وينبغي النظر في إيجاد .يتجزأ من بروتوكول مونتريال
حة احتى تحسن االستفادة بالسنوات العشر المت 5بلدان المادة يسير والتنظيم والتوجيه لوالتدعم ال

 القوانين والسياسات وضعويمكن أن يشمل ذلك . HCFCsالـ زالة عمال المتعلقة بإاستعداداً لأل
مختلف المؤسسات، وإعداد ، وبناء القدرات في HCFCsـ بغرض الحد من إنتاج واستهالك ال

 2016القدرة على إنتاج البدائل، حتى يتسنى بحلول العام نطاق ات البديلة، وتوسيع التكنولوجي
 HCFCsـ تجميد الالمتمثل في هدف الواألعوام التالية النجاح في إنجاز مهام االمتثال من حيث 

خيرة  الرحلة األوف يشكل ذلكوس.  بدون دعم من الصندوق المتعدد األطرافتدريجياًوإزالتها 
، لكفالة النجاح في تحقيق تجميد عام  بشكل عاملمهمة التاريخية لبروتوكول مونتريالايق تحقصوب  

  . بعد ذلكمن ثم إزالتها تدريجياًو HCFCsلـ  2016
-----  

  


