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  التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف اللجنة
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  السادس والسبعوناالجتمــــــاع 
 2016مايو / أيار  13 - 9 ،مونتريال

 
 

 الصين: اتمقترح مشروع
 

 
 :ةالتالي اتالمشروع اتمقترح بشأنأمانة الصندوق  اتتعليقات وتوصيمن ھذه الوثيقة  تتألف

 
 اإلزالة

 
 ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، خطة إد

 الشريحة األولى)
 

 البنك الدولي خطة قطاع رغاوي البوليوريثان

 اليونيدو/ ألمانيا خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

 اليوئنديبي خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري

أجھزة تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه بمضخات  خطة قطاع تصنيع
 الحرارة

 اليونيدو

 اليوئنديبي خطة قطاع المذيبات

 اليونيب/ ألمانيا/ اليابان خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين
 

 التبريد
 
  مشروع إيضاحي لوحدات ضغط التبريد اللولبية القابلة للتحويل

يا في صناعة التبريد الصناعية بوتيرة شبه محكمة عاملة باألمون
 والتجارية في شركة توجيان سنومان المحدودة

 اليوئنديبي
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 وصف المشروع
 

 االستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين
 

 مقدمة
 

ة الرئيسية لالجتماع السادس والسبعين المرحلة نيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذ .1
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تتألف من االستراتيجية الجامعة وست خطط قطاعية 

 ترد أدناه وخطة تنسيق وطنية.

  )؛البنك الدوليخطة قطاع (رغاوي البوليوريثان) ( )أ (

  بة بالضغط) (اليونيدو/ ألمانيا)؛خطة قطاع (رغاوي البوليسترين المسحو )ب (

  ) ؛اليوئنديبيخطة (قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري) ( )ج (

  ) ؛اليونيدوخطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة ( )د (

  ) ؛اليوئنديبيخطة قطاع المذيبات (  )ھ(

  (اليونيب/ ألمانيا/ اليابان). خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين  (و)

  
وقدرت التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  .2

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لكل من اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي،  708,269,541
ابان على النحو الذي قدمت به في األصل. وكانت المرحلة الثانية على النحو الذي قدمته به في وحكومتي ألمانيا والي
طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  4,749األصل تقترح إزالة 

لمساعدة حكومة الصين في  2026طنا من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  4,684وكمية إضافية تبلغ  2020
على  2026و 2020في المائة من أھداف الخفض بحلول عامي  67.5في المائة ونسبة  35تحقيق الخفض بنسبة 

 التوالي.

 نطاق الوثيقة

بغية مساعدة اللجنة التنفيذية في استعراض المرحلة الثانية الشاملة من خطة إدارة إزالة المواد  .3
 لصين، نظمت ھذه الوثيقة على النحو التالي:الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

 ؛1 )2016عرض عام للتقدم الذي أحرز في المرحلة األولى (حتى فبراير/ شباط  )أ (

 عرض عام الستراتيجية المرحلة الثانية من ھذه الخطة: )ب (

 استھالك وإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين؛ )1(

(بما في ذلك االجراءات واألنشطة أھداف اإلزالة واستراتيجيتھا، واألنشطة المقترحة  )2(
 التنظيمية بحسب كل قطاع) الكيانات المنفذة المحلية

                                                      
وفلوروكربونية للصين المقدم أدرج تقرير مرحلي شامل في طلب الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلور  1

 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41لالجتماع الخامس والسبعين (
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تعليقات وتوصية األمانة (بشأن االستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )ج (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية)

ارة إزالة المواد ويرد وصف لكل خطة قطاعية أدرجت في المرحلة الثانية من خطة إد .4
، موجزالتقرير مرحلي عما نفذ من جملة أمور ضمنالھيدروكلوروفلوروكربونية للصين في وثيقة منفضلة تتضمن، 

أنشطة تتعلق بالخطة القطاعية خالل المرحلة األولى، ووصف للوضع الحالي للقطاع، وخطة عمل مقترحة وأنشطة 
 يات األمانة.إزالة مع التكاليف المتصلة بھا وتعليقات وتوص

 عرض عام للتقدم المحرز خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الخلفية

كان قد ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي  .5
دوالر أمريكي (باستثناء تكاليف دعم  265,000,000بلغ ، من حث المبدأ، على م2015الى  2011تغطي الفترة من 

. وكانت تتألف من خطط قطاعات رغاوي البوليوريثان، ورغاوي 2الوكالة) خالل االجتماع الرابع والستين
البوليسترين المسحوب بالضغط، والتبريد الصناعي والتجاري، وتكييف ھواء الغرف وخدمة التبريد، وبرنامج 

). ووفق بعد ذلك على خطة قطاع المذيبات خالل االجتماع 49/64خطة تنسيق وطنية (المقرر للتمكين الوطني، و
طنا من  3,386، مما أدى الى زيادة اإلزالة الشاملة ومستوى التمويل الى 3 )36/65الخامس والستين (المقرر 

  أمريكي على التوالي.دوالر  270,000,000قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

، لبيان خط 4وجرى تحديث االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية خالل االجتماع السابع والستين .6
لبروتوكول مونتريال، وتغيير في  7األساس المحدد للھيدروكلوروفلوروكربون ألغراض االمتثال بموجب المادة 

 ).20/67كالة (المقرر مسؤولية الوكاالت المنفذة، ووضع تكاليف دعم الو

 أھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون واألموال الموافق عليھا بحسب القطاع. 1ويتضمن الجدول  .7

: أھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون واألموال المواقف عليھا خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 1الجدول 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 طاع/ الوطنيالق
 

 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
 2013في عام 

  باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
   2015في عام 

مجموع اإلزالة 
باألطنان من (

قدرات استنفاد 
 )األوزون

مجموع األموال 
(بالدوالر األمريكي)

االستھالك األقصى 
المسموح به

االستھالك األقصى  كمية اإلزالة
موح بهالمس

 كمية اإلزالة

    16,978.9  18,865.4 الوطني
   القطاع

 73,000,000 1615.4 942.6 4,449.6 672.8 5,392.2 رغاوي البوليوريثان
رغاوي البلسترين 

 المسحوبة بالضغط
2,540 338 2,286 254 592.0 50,000,000 

 61,000,000 464.8 240.3 2,162.5 224.5 2,402.8 التبريد الصناعي والتجاري
 75,000,000 586.8 410.8 3,697.7 176 4,108.5 تكييف الھواء والتبريد

 5,000,000 65.9 39.0 455.2 *26.9 494.2 المذيبات
 5,640,000 61.1 0.0  61.1  الخدمة
 360,000      الوطني التنسيق

 270,000,000 3,386.0 1,886.7  1,499.3 المجموع
 ).48/64ن من قدرات استنفاد األوزون تتعلق بمشروع إيضاحي ووفق له على تمويل منفصل (المقرر ط 3.1مع استبعاد  *
 

                                                      
  ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53الوثيقة   2

 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60الوثيقة   3
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/39الوثيقة   4
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 اإلطار السياساتي والتنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون

أصدرت وزارة حماية البيئة منشورا بشأن اإلدارة الصارفة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون وبيعه  .8
ب تصاريح بالحصص من جميع المنشئات المنتجة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يتطل 2013واستھالكه في 

طن متري من ھذه المواد، والتسجيل في المكاتب المحلية لحماية البيئة للمنشئات التي  100واستھالك أكثر من 
 طن متري. 100تتسھلك أقل من 

تصدير المواد المستنفدة لألوزون لتدعيم نسخة منقحة من المنشور بشأن إدارة استيراد و 2014وصدرت في  .9
جوانب الرقابة على المواد المستنفدة لألوزون وإضافة مواد ذات صلة تتعلق بالعقوبات التي تفرض على جميع 

 2015االستخدامات غير القانونية للمواد المستنفدة لألوزون، كما جرى تعديل قانون الوقاية من تلوث الھواء في 
 ر إلزالة المستنفدة لألوزون.إلسناد أولوية أكب

 عرض عام للتقدم في تنفيذ الخطط القطاعية

 عرضا عاما للتقدم المحرز في تنفيذ الخطط القطاعية المدرجة في المرحلة األولى. 2يقدم الجدول  .10
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 : عرض عام للتقدم في تنفيذ الخطط القطاعية المتضمنة في المرحلة األولى2جدول 
ھدف إزالة المواد  حلة األولىحالة التقدم في المر القطاع

الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 (بالطن المتري)

 الھيدروكلوروفلوروكربون
 الذي أزيل حتى اآلن

 (بالطن المتري)
رغاوي 

 البوليوريثان
التي عولجت، استكمل  54من بين منشئات رغاوي البوليوريثان البالغة 

كنولوجيات النفخ منشئات) وت 9عمليات تحويلھا الى السيكلوبنتان ( 21
 33منشأة) ومن المتوقع تحويل المنشئات المتبقية البالغة  12بالماء (

 -2016الى السيكلوبنتان أو تكنولوجيات النفخ بالماء قبل نھاية عام 
دور للنظم على مساعدات إلدخال البوليوالت السابقة  6وحصلت 

الحظر على  الخلط المعتمدة على الھيدروكربونات، ويتوقع أن يبدأ إنفاذ
ب في 141-القطاعاـ الفرعية الستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

الثالجات وأجھزة التجميد، والحاويات المبردة، واألجھزة المنزلية 
 .2016الصغيرة قبل يوليو/ تموز 

14,685 2,422 

رغاوي 
 البولسترين
المسحوبة 
 بالضغط

 52لبالغة من بين منشئات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ا
التي عولجت، استكملت أربع منشئات عملية تحويلھا الى تكنولوجيا 

 21ثاني أكسيد الكربون، ويتوقع أن يتم تحويل المنشئات الباقية البالغة 
الى ثاني أكسيد الكربون أو البوتان (منشأة واحدة) قبل نھاية عام 

 (سبع منشئات). 2017منشأة) وعام  14( 2016

10,031 1,520 

تبريد ال
الصناعي 
 والتجاري

منشأة عولجت، تم  17في  32من بين خطوط اإلنتاج البالغ عددھا 
تحويل ثمانية خطوط وبقية خطط اإلنتاج في مراحل مختلفة من 
-التحويل. وتتضمن التكنولوجيات التي أختبرت الھيدروفلوروكربون

 28ألف (410- في المائة من الخطوط) والھيدروفلوروكربون 54( 32
، 134-) ونظم األمونيا/ والھيدروفلوروكربون5المائة من الخطوطفي 

في  18. (134- واألمونيا وثاني أكسيد الكربون/ الھيدروفلوروكربون
 المائة في الخطوط).

8,484 1,045 

تكييف 
الھواء 
 والتبريد

خطوط تصنيع  3من خطط تصنيع أجھزة تكييف الھواء و 25من بين 
طا والباقي في مراحل مختلفة من خ 11ألجھزة الضغط، تم تحويل 

التحويل. وسيجري تحويل سبعة عشر خطا من خطوط اإلنتاج الى 
والخطوط الثمانية الباقية الى  290- تكنولوجيا الھيدروكربونات

. وسيجري تحويل خط تقليدي الى R-410Aتكنولوجيا 
على أساس استثنائي حيث يمكن أن يصنع ھذا  290- الھيدروكربونات

ت المياه العاملة بمضخات الحرارة بدال من أجھزة تكييف الخط سخانا
 الھواء كما كان مقترحا في األصل.

10,670 6,115 

استكملت المنشئات التسعة المعالجة عمليات تحويلھا. واختارت ست  المذيبات
(السيلواكسان) كمذيبات،  KC-6منشئات لتصنيع األجھزة الطبية 
عبر - كنولوجيات الھيدروكربوناتواختارت منشئتان لتنظيف المعادل ت

ثالث فلوروروبان ، واختارت منشأة لتنظيف  3,3,3-كلورو 1
 اإللكترونيات االيزوبروبانول/ الكحول.

599 610 

الخدمة 
وبرنامج 
 التمكين

وضع العديد من المعايير والمدونات التقنية للتبريد أو جرى تقديمھا، 
لتدريب، ويجري تنفيذ مركزا إقليميا ل 17وأنشىء مركزان وطنيان و

العديد من الدراسات المتعلقة باحتياجات مراكز االعتماد والتدريب 
مدرب وفني خدمة التبريد  4,000المعني.وجرى تدريب ما يقرب من 

منشأة، وجرى تحديث خطط شھادات التأھيل في شركات  500واعتماد 
د خدمة التبريد. ونفذ مشروع إيضاحي لتدعيم قدرات منشئات التبري

وأجريت أنشطة اإلرشاد والتوعية بشأن ممارسات خدمة التبريد 
  الجيدة.

وتشمل أنشطة التمكين الذي نفذت تدريب الورش إلدراج مراكز 
التدريب والسلطات األخرى، وتوزيع دليل عن سياسات المواد 
المستنفدة لألوزون على مراكز التدريب والقواعد التنظيمية والكتيبات 

ال في الصين، وعقد اجتماعات تنسيقية ألصحاب على أنشطة االمتث
 .المصلحة الحكوميين واألنشطة اإلرشادية.

1,111  

 
وعالوة على تحويل المؤسسات الى التكنولوجيات البديلة الخالية من الھيدروكلوروفلوروكربون، تنفذ كل خطة قطاعية أنشطة  .11

 وجيات البديلة.مساعدات تقنية لدعم تحويل المنشئات ولتيسير إدخال التكنول

                                                      
 العالمي لنظم تكييف الھواء الفردية والمتعددة المترابطة. نتيجة لنقص التكنولوجيا المنابة المنخفضة القدرة على االحترار  5
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 حالة اإلنفاق

دوالرا أمريكيا من مجموع المبالغ  112,731,395، جرى إنفاق مبلغ 2016حتى فبراير/ شباط  .12
دوالر أمريكي ووفق عليھا لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  270,000,000

دوالرا أمريكيا فيما بين فبراير/ شباط  69,139,760الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف ينفق مبلغ إضافي قدره 
 األموال التي ووفق عليھا وحالة اإلنفاق في المرحلة األولى. 3، ويقدم الجدول 2016وديسمبر/ كانون األول 

فبراير/  : األموال الموافق عليھا وحالة اإلنفاق في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (حتى3الجدول 
 )*2016شباط 

التمويل الموافق عليه الوكالة الخطة القطاعية
(بالدوالرات األمريكية)

الشريحة األخيرة الموافق 
عليھا (بالدوالر األمريكي)

  اإلنفاق
(بالدوالر األمريكي) 

 نسبة اإلنفاق
 (في المائة)

 40 29,467,499 10,950,000 73,000,000 البنك الدولي  رغاوي البوليوريثان
 54 27,245,422 7,233,000 50,000,000 اليونيدو/ ألمانيا  رغاوي البلسترين المسحوبة بالضغط

 38 23,431,022 9,150,000 61,000,000 اليوئنديبي التبريد الصناعي والتجاري
 35 25,923,381 11,250,000 75,000,000 اليونيدو  تكييف الھواء والتبريد

 81 4,032,344 500,000 5,000,000 اليوئنديبي  المذيبات
 43 2,422,387 866,000 5,640,000 اليونيب/ اليابان **الخدمة

PMU  58 209,340 0 360,000 اليوئنديبي 
 42 112,731,395 39,949,000 270,000,000 المجموع

 اإلنفاق من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي للمنشئات المستفيدة  *
 نشطة الممكنة.بما في ذلك األ **
 

 عرض عام للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  استھالك مركبات الكربون الھيدروكلورية فلورية واإلنتاج والتوزيع القطاعي

من بروتوكول مونتريال  7أبلغت حكومة الصين عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المادة  .13
، 22-. وبلغ مجموع مستويات االستھالك التقديري من الھيدروكلوروفلوروكربون4و الوارد في الجدول على النح

في  18في المائة و 4نسبة  2015ب في 142-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-والھيدروكلوروفلوروكربون
 حكومة الصين واللجنة التنفيذية.في المائة على التوالي أقل من نقطة البدء التي حددت في االتفاق بين  61المائة و

 تقديري) 2015، وعام 2014 – 2012في  7: استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (بيانات المادة 4جدول 
 نقطة البداية *2015 2014 2013 2012 لھيدروكلوروفلوروكربونا

 (باألطنان المترية)
 209,006 201,318 190,318 179,350 237,397 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 507 ** 1,006 998 778 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 140 ** 96 32 (6) 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 53,502 43,982 51,848 47,631 63,864 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 22,624 8,792 9,918 9,790 15,274 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 17 ** 33 29 36 ***225- ربونالھيدروكلوروفلوروك
 285,796 254,092 253,219 237,830 317,343 المجموع (باألطنان المترية)

 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
 11,495 11,073 10,468 9,864 13,057 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 10 ** 20 20 16 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 3 ** 2 1 (0) 124- نالھيدروكلوروفلوروكربو
 5,885 4,838 5,703 5,239 7,025 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,471 572 645 636 993 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 ** 1 1 1 ***225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 18,865 16,482 16,839 15,761 21,091 المجموع (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 .قديراتت  *

 لم يبلغ عن تقديرات.  **
  .225cb-والھيدروكلوروفلوروكربون 225caيتضمن الھيدروكلوروفلوروكربون ***
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كان قد ووفق على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لخطة إدارة إزالة  .14
دوالر أمريكي  95,000,000والستين بمبلغ قدره المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين خالل االجتماع التاسع 

. وقد ووفق على االتفاق 6 )28/69(المقرر  2016 – 2013من حيث المبدأ (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) للفترة 
بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع 

. وحددت حصة قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لتنظيم كل من األسواق 7 )49/71سبعين (المقرر الحادي وال
 المحلية والخاصة بالتصدير.

يقل عن مستويات اإلنتاج المسموح بھا بموجب  2015في  23,929وكان مجموع اإلنتاج التقديري البالغ  .15
. وكانت حصة اإلنتاج المحلي البالغة 5و المبين في الجدول االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على النح

تقل عن الحد األقصى من االستھالك المسموح به البالغ  2015طنا من قدرات استنفاد األوزون عام  16,480
طن من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة لذلك العام، وصدرت بعد ايالء االعتبار الواجب للحدود  16,978.9
 تھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في ذلك العام.القصوى الس

 تقديري) 2015، وعام 2014 – 2012في  7: إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين (بيانات المادة 5جدول 
 نقطة البداية *2015 2014 2013 2012 الھيدروكلوروفلوروكربون

 (باألطنان المترية)
 310,000 274,279 299,946 288,489 364,547 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 2,800 2,819 1,931 2,078 1,687 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 409 401 315 209 221 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 98,709 66,313 86,911 87,124 117,131 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 33,954 22,845 16,566 16,954 22,159 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 445,872 366,657 405,669 394,854 505,745 المجموع (باألطنان المترية)
 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون

 17,050 15,085 16,497 15,867 20,050 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 56 56 39 42 34 123- الھيدروكلوروفلوروكربون
 9 9 7 5 5 124- الھيدروكلوروفلوروكربون

 10,858 7,294 9,560 9,584 12,884 ب141- ھيدروكلوروفلوروكربونال
 2,207 1,485 1,077 1,102 1,440 ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 30,180 23,929 27,180 26,599 34,414 المجموع (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 .2015تقديرات بناء على حصص اإلنتاج لعام   *
 

التوزيع القطاعي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون على نحو أبلغ في تقرير بيانات  6ويقدم الجدول  .16
. وكانت مستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لكل قطاع من القطاعات التي 2014البرنامج القطري لعام 

 2013اإلنفاق لعامي لديھا أھداف استھالك للمرحلة األولى تقل عن المستويات المسموح بھا لالستھالك بموجب 
 .2014و

  )2014توزيع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاع والمادة (بيانات البرنامج القطري  :6الجدول 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
تكييف الھواء 
 والتبريد

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

 الخدمة
رغاوي 
البوليوريثان

رغاوي 
سترين لالب

المسحوبة 
  بالضغط

 المجموع*االيروصوالت ذيباتالم

(باألطنان المترية) الھيدروكلوروفلوروكربونتوزيع 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22 
62,000 39,500 56,705 

 
29,900 

 
2,217 190,322 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
    ب141

46,864 
 

4,400 584 51,848 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب142

100 518 
 

9,300 
  

9,918 

                                                      
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40الوثيقة   6
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64الوثيقة   7
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 الھيدروكلوروفلوروكربون
تكييف الھواء 
 والتبريد

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

 الخدمة
رغاوي 
البوليوريثان

رغاوي 
سترين لالب

المسحوبة 
  بالضغط

 المجموع*االيروصوالت ذيباتالم

-الھيدروكلوروفلوروكربون
123  

649 357 
    

1,006 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
124   

96 
    

96 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
225ca      

33 
 

33 

 253,224 2,802 4,433 39,200 46,864 57,676 40,249 62,000 المجموع (باألطنان المترية)
 %100 %1 %3 %13 %31 %19 %13 %20 النسبة المئوية

االمتثال لألھداف القطاعية (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)
 n/a 5,392 2,540 494 n/a 18,865 2,403 4,109  نقطة البداية

2013  3,790 2,225 3,104 5,097 2,377 466 138 17,196 
2014  3,410 2,192 3,162 5,155 2,249 485 186 16,839 

 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.لم تعالج خالل المرحلة   *

وفيما يلي عرض عام للقطاعات التي استخدمت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين (استنادا الى  .17
 ):2014بيانات 

م منشأة، معظمھا من المنشئات الصغيرة ومتوسطة الحج 2,000يتألف قطاع رغاوي البوليوريثان من نحو  )أ (
ب كعامل 141- طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 20مملوكة ملكية محلية وباستھالك سنوي يقل عن 

نفخ. وتستحوذ أربعة قطاعات فرعية ھي األلواح، والرش، ومواد العزل لألنابيب، ومواد العزل لسخانات 
 ستھالك؛في المائة من مجموع اال 69المياه العاملة بالطاقة الشمسية على مايقرب من 

منشأة لرغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط،  300يتألف قطاع البوليسترين المسحوب بالضغط من نحو   )ب (
طنا متريا بقدرات تقنية ومالية محدودة. ونظرا للسياسات الوطنية األكثر تشددا  150يستھلك معظمھا أقل من 

لسترين وخاصة لعزل المباني مما . تقلص سوى منتجات رغاوي البو2011في السالمة من الحرائق منذ 
 أسفر عن اغالق بعض المنشئات؛

منشأة تقوم بتصنيع طائفة من المنتجات ذات  1,000يتألف قطاع التبريد الصناعي والتجاري من أكثر من   )ج (
في المائة منھا من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم يقل استھالكھا  50القدرة المختلفة، كان أكثر من 

في المائة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستھلكة من  90نا متريا. ويستخدم مايقرب من ط 50عن 
 المنشئات المملوكة محليا؛

مليون  118منشأة من الحجم الكبير بإنتاج سنوي يبلغ نحو  30ويتألف قطاع تكييف ھواء الغرف من نحو   )د (
في المائة من  51و 22-لھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة) من الوحدات المعتمدة على ا 49وحدة (نحو 

نتيجة لزيادة الطلب في  2009. وقد شھد القطاع نموا كبيرا منذ عام R-410Aالوحدات المعتمدة على 
في المائة من مجموع إنتاج وحدات تكييف ھواء الغرف). كما حدث نمو  64السوق المحلية(مثل ما يعادل 

طن متري  1,100رارة المنزلية مع مايرتبط بذلك من استھالك يبلغ سريع في سخانات المياه بمضخات الح
تصنيع بالدرجة األولى بواسطة نفس المنشئات التي تصنع نظم أجھزة  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

 65تصنيع الھواء. وتصنع المكابس بواسطة عدد صغير من المنشئات مع استحواذ ثالثة منھم على أكثر من 
 مجموع اإلنتاج؛في المائة من 

منشأة كثير منھا من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستھالك  400ويتألف قطاع المذيبات من نحو     )ھ(
ب وكميات صغيرة من 141- أطنان مترية، وتستخدم بدرجة كبيرة الھيدروكلوروفلوروكربون 10يقل عن 

للمعدات الطبية السھلة التخلص  225cb-أو الھيدروكلوروفلوروكربون 225ca-الھيدروكلوروفلوروكربون
 بعد االستخدام، وتنظيف المعادل وإلكترونيات ومستحضرات المذيبات؛
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ويتألف قطاع خدمة التبريد من عدة آالف من ورش خدمة التبريد ذات األحجام والمعارف والمھارات التقنية    (و)
وروكربون في أجھزة التبريد وتكييف الھواء المختلفة تتناثر في كافة أنحاء البلد.وقدر شحن الھيدروكلوروفل

بنحو  2011طن متري من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويزداد سنويا منذ عام  1,000,000بمقدار 
 طن متري من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تشحن في األجھزة الجديدة. 100,000

 
 أھداف واستراتيجية اإلزالة

 
الصين إنتاج واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بالتدريج وفقا ألھداف الرقابة سوف تزيل حكومة  .18

، 2020في المائة بحلول عام  35لبروتوكول مونتريال أالّ وھي خفض خط أساس اإلنتاج واالستھالك بنسبة 
عجلة من واستكمال اإلزالة الم 2520في المائة بحلول عام  67.5خط أساس اإلنتاج واالستھالك بنسبة خفض  و

في المائة خالل الفترة  2.5مع السماح بالخدمة على أساس متوسط سنوي قدره  2030اإلنتاج واالستھالك في 
2030-2040. 

وقد وضعت االستراتيجية الجامعة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .19
وكول مونتريال، وكانت تعتمد على مبادىء خطة السنوات الخمس للصين لمتابعة الجدول الزمني لإلزالة لدى بروت

الوطنية الثالثة عشرة للصين، واستراتيجية الحضارة االيكولوجية، واعتماد التكنولوجيات السالمة والمستدامة 
طنا من قدرات استنفاد األوزون من  4,749والمواتية للبيئة. وتقترح المرحلة الثانية خفض 

لتحقيق إنخفاضا بنسبة  2025وخفض آخر التي لم يتحدد بعد بحلول عام  2020وكربون بحلول الھيدروكلوروفلور
 7في المائة من خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون على التوالي. ويقدم الجدول  67.5في المائة و 35

 الحد األقصى لالستھالك في المرحلة الثانية وأھداف الخفض.

 وى لالستھالك وأھداف الخفض في المرحلة الثانية: الحدود القص7الجدول 

 نقطة البداية القطاع

الحد األقصى 
لالستھالك 

المسموح بع 
 2015في 

الحد األقصى 
لالستھالك في 

2020 

الخفض في 
2020 

حدود 
االستھالك في 

2025 

الخفض في 
20125 

حدود 
االستھالك في 

2026 

مجموع 
التخفيض 
 المطلوب

 *4,450 330  2,636 330 1,484 2,966 4,450  5,392 رغاوي البوليوريثان
 2,286 165  1,232 165  889  1,397  2,286  2,540 سترين المسحوبة بالضغطلرغاوي الب

  481  1,682  2,163  2,403 التبريد الصناعي والتجاري
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
481 

  1,027  2,671  3,698  4,109 تكييف الھواء والتبريد
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
1,027 

 455 55  266 55  134  321  455  494 المذيبات

  734 **3000  **3,734 3,898 الخدمة
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
734 

 0  **225  **193  30 ***االيروصوالت
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

  بعد
يحدد فيما 

 بعد
0 

  4,749  12,262  16,979  18,865 المجموع
يحدد فيما 

 بعد
يحدد فيما 

 بعد
 9,433 

  طن من قدرات استنفاد األوزون. 4,444. غير أن االستھالك الفعلي يقل بصورة طفيفة الى 2015استنادا الى الحدود القصوى لالستھالك المسموح به لعام   *
  .2020و 2015ل وخدمة التبريد وغيرھا من قطاعات (مثل التبع واالستخدامات المختبرية) في ال يوجد لدى االيرصو  **

 يشمل التبع واالستخدامات المختبرية  ***
 

 تقترح استراتيجية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تحقيق مايلي: .20

دروكلوروفلوروكربونية من قطاع رغاوي البوليوريثان اإلزالة الكاملة الستھالك المواد الھي )أ (
ب)، وقطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط 141-(الھيدروكلوروفلوروكربون
ب) وقطاع المذيبات 142-/ الھيدروكلوروفلوروكربون22-(الھيدروكلوروفلوروكربون
بما  2026عام  ) بحلول225caب والھيدروكلوروفلوروكربون 141-(الھيدروكلوروفلوروكرربون

طنا من قدرات استنفاد األوزون) من المواد  7,196طنا متريا ( 84,423يصل بالكمية الى 
طنا  45ب و 141-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 44,623الھيدروكلوروفلوروكربونية (أي 
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- كربونطنا متريا من الھيدروكلوروفلورو 9,939و 225caمتريا من والھيدروكلوروفلوروكربون 
 )؛22-طنا من الھيدروكلوروفلوروكربون 29,816ب و142

 22-طنا من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 481طنا متريا ( 8,822إزالة   )ب (
في المائة) في قطاع التبريد الصناعي  30(أي خفض بنسبة  123-والھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛2020والتجاري بحلول عام 

-طنا من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 1,027طنا متريا ( 18,675إزالة   )ج (
 ؛2020في المائة) مستخدمة في قطاع تكييف ھواء الغرف بحلول  35(أي خفض بنسبة  22

 22-طنا من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 734طنا متريا ( 13,345إزالة   )د (
 .2020في المائة* في قطاع خدمة التبريد ومن خالل برنامج التمكين بحلول عام  23(أي خفض بنسبة 

وما يرتبط بھا من تخفيضات في قطاعات  2020الحدود القصوى لالستھالك في  2025سوف تحدد في  .21
ت ، لتوافر التكنولوجياضمن جملة أمورتكييف ھواء الغرف، والتبريد الصناعي والتجاري وخدمة التبريد بالنظر 

 البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وإمكانياتھا التقنية والطلب على خدمة أجھزة التبريد وتكييف الھواء.

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 اإلجراءات التنظيمية والرصد

مستنفدة لألوزون الذي أنشىء خالل إزالة مواد رابع كلوريد الكربون سيشكل النظام التنظيمي للمواد ال .22
وخالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلطار القانوني الجامع للمرحلة 

وتنقيح المعايير، ، وضع ضمن جملة أمور، 2020الثانية. وتتضمن تدابير الرقابة اإلضافية التي ستدرس حتى عام 
وتعديل إطار االختبارات العتماد شھادات الفنيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء، ووضع شرط بإعادة تدوير 
واسترجاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل إنھاء عمل المعدات، وإصدار حظر على استخدام 

ن، ووضع كتالوج للتكنولوجيات البديلة الرئيسية ب في قطاع رغاوي البوليوريثا141-الھيدروكلوروفلوروكربون
التي تحل مكان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وخطوط توجيھية بشأن بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون، 
وقائمة بالتكنولوجيات المنخفضة الكربون، والخطوط التوجيھية بشأن رصد األنشطة غير القانونية، ودراسة جدوى 

 لبيئية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتوسيم البيئي والمشتريات الخضراء.بشأن الضريبة ا

 الخطط القطاعية

ستتحقق اإلزالة الفعلية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خالل التحويل الممول  .23
لعالمي في نفس الخطط القطاعية التي أنشئت للمنشئات الى التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار ا

خالل المرحلة األولى فضال عن األنشطة المتوقعة في إطار برنامج التمكين وعنصر التنسيق الوطني. وعالوة على 
ذلك، فإن عمليات التمويل التي ال تتطلب تمويال قد ال تكون الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار 

 عرضا عاما لألنشطة المقترحة للمرحلة الثانية. 8من الجدول العالمي. ويتض
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: عرض عام ألنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 8الجدول 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 موجز أنشطة اإلزالةالقطاع
رغاوي 

  البوليوريثان
في المائة بحلول  45ب المستخدم في القطاع باالعتماد على الجدول الزمني التالي: خفض بنسبة 141-بونإزالة الھيدروكلوروفلوروكر

(إزالة  2025في المائة أخرى بحلول عام  49طن من قدرات استنفاد األوزون) وخفض بنسبة  1,484(إزالة  2020عام 
طنا من قدرات استنفاد األوزون في القطاع  330(إزالة  2026ام طنا من قدرات استنفاد األوزون)، واإلزالة الكاملة بحلول ع 2,636

  . 8 الفرعي لرغاوي الرش)
وتتضمن أنشطة اإلزالة تحويل منشئات رغاوي البوليوريثان المؤھلة الى تكنولوجيات عامل النفخ بالمواد الھيدروكربونات والمعتمدة 

نية لثمانية دور للنظم لوضع بوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على على الماء، والمواد الھيدروفلوروأورفين، والمساعدات التق
الھيدروكربونات، والمساعدات التقنية لدعم عملية تحويل عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووحدة تنفيذ المشروع 

وي العزل للسخانات واألنابيب العاملة ب في تصنيع رغا141-والرصد. سيبدأ إنفاذ الحظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
يناير/ كانون الثاني  1ـ وفي كافة جوانب رغاوي البوليوريثان اعتبارا من 2020يناير/ كانون الثاني  1بالطاقة الشمسية اعتبارا من 

2026. 
رغاوي 

سترين لالب
المسحوبة 
 بالضغط

ب المستخدمين في القطاع اعتمادا على الجدول الزمني التالي: 142-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة بحلول عام  48.5طنا من قدرات استنفاد األوزون)، وخفض بنسبة  889(إزلة  2020في المائة بحلول عام  45خفض بنسبة 

  طنا من قدرات استنفاد األوزون). 165( 2026طنا من قدرات استنفاد األوزون)، واإلزالة الكاملة بحلول عام  1,232(إزالة  2025
منشأة مؤھلة من منشئات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط الى التكنولوجيا  124وتتضمن أنشطة اإلزالة تحويل 

ألف كعامل نفخ ثانوي في بعض التطبيقات 152-المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون المبسطة (مع الھيدروفلوروكربون
 ء) المساعدات التقنية لتيسير تطبيق التكنولوجيا ودعم عمليات التحويل، ووحدة تنفيذ المشروع والرصد.للمحافظة على األدا

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

في المائة) المستخدم في القطاع  30(انخفاض بنسبة  22- طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 481إزالة 
  استنادا الى التقدم المحرز خالل تنفيذ المرحلة الثانية. 2025دد الھدف الخاص بعام . سيتح2020بحلول عام 

خطوط تصنيع، وثالثة خطوط كبس الى تكنولوجيا غازات التبريد المعتمدة على األمونيا وثاني أكسيد  110وتشمل أنشطة اإلزالة تحويل 
ر ذلك من المواد الھيدروفلوروكربونية باعتبارھا بدائل مؤقتة حيثما (وغي 32- أو الھيدروفلوروكربون 290- الكربون، والھيدروكربونات

)، 400يقتضي األمر ذلك، مع مالحظة أن متوسط قيمة قدرات االحترار العالمي للتكنولوجيات التي سيجري إدخالھا ستكون أقل من 
 المشروع والرصد.والمساعدات التقنية لتيسير تطبيق التكنولوجيا ودعم عمليات التحويل، ووحدة تنفيذ 

تكييف 
الھواء 
 والتبريد

في المائة) المستخدم في القطاع  35(خفض بنسبة  22- طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 1,027إزالة 
  باالعتماد على التقدم المحرز خالل تنفيذ المرحلة الثانية. 2025، وسيحدد ھدف عام 2020بحلول عام 

خطا من خطوط تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف الى تكنولوجيات غاز التبريد المعتمدة على  20اإلزالة تحويل  وتشمل أنشطة
المنزلية الى  سخانات المياه بمضخات الحرارة، وخمسة خطوط لتصنيع أجھزة 161-أو الھيدروفلوروكربون 290- الھيدروكربونات

، وأربعة خطوط لتصنيع المكابس كما ستتضمن مساعدات تقنية R-744 و 290-وناتتكنولوجيات غاز التبريد المعتمدة على الھيدروكرب
طنا من  578لتيسير تطبيق التكنولوجيا، ودعم عمليات التحويل، ووحدة تنفيذ المشروع والرصد. وسيتحقق أكثر من نصف اإلزالة (أي 

رتفعة القدرة على االحترار العالمي على األرجح دون قدرات استنفاد األوزون) من خالل عمليات تحويل خطوط التصنيع الى بدائل م
 تمويل من الصندوق المتعدد األطراف.

المستخدمين في القطاع استنادا الى الجدول الزمني التالي:  225-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المذيبات
في المائة أخرى بحلول  54طنا من قدرات استنفاد األوزون) وخفض بنسبة  134(إزالة  2020في المائة بحلول عام  35خفض بنسبة 

  طنا من قدرات استنفاد األوزون). 55(إزالة  2026طنا من قدرات استنفاد األوزون) واإلزالة الكاملة بحلول عام  266(إزالة  2025
القدرة على االحترار العالمي (أي المذيبات  وتشمل أنشطة اإلزالة تحويل المنشئات المؤھلة الى بدائل التنظيف المنخفضة

والھيدروكربونات) والمساعدات التقنية لتيسير تطبيق التكنولوجيا ودعم التحويل ووحدة  HFEوالمواد  KC-6المعتمدة على 
  تنفيذ المشروع والرصد.

 
الخدمة 

وبرنامج 
 التمكين

في المائة) على النحو الذي قدمت به،  20(خفض بنسبة  22- وروكربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفل 9734إزالة 
،إنشاء مراكز إضافية للتدريب، وتدريب فنيي التبريد، وزيادة قدرات ضمن جملة أمورالمستخدم في القطاع. وتتضمن أنشطة اإلزالة، 

في القطاع الفرعي للسوبر ماركت، وتشجيع عمليات  الفنيين لمناولة غازات التبريد القابلة لالشتعال بأمان، وإيضاح الممارسات الجيدة
استرجاع وإعادة تدوير غازات التبريد، ووضع سياسات وحوافز لزيادة إعادة استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون وتعزيز قدرة مكاتب 

بناء  ضمن جملة أمورالتمكين حماية البيئة المحلية على إدارة ورصد قطاع الخدمة، وإجراء األنشطة اإلرشادية. وسوف يتضمن برنامج 
 قدرات السلطات المحلية، األنشطة اإلرشادية والرقابة على الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون.

 التنسيق
 الوطني

ض تتضمن األنشطة خمسة اجتماعات تنسيقية ألصحاب المصلحة الوطنيين لرصد التقدم في تنفيذ الخطط القطاعية السبعة، واالستعرا
الدوري وتنسيق اإلبالغ فيما بين أفرقة إدارة مشروع الخطط القطاعية والتنسيق المشترك وإدارة ورصد أنشطة إزالة 
الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك نظام الحصص والتراخيص، ووضع وتنفيذ السياسات والقواعد الوطنية وجمع البيانات 

 تحويل ورصد المصروفات.واإلشراف على المنشئات التي تجري عمليات ال
 

                                                      
استنفاد  طنا من قدرات 4,444إالّ أن االستھالك الفعلي يقل عن ذلك بصورة طفيفة أي  2015باالعتماد على االستھالك األقصى المسموح به لعام   8

 األوزون.
الة ھذه حسب ما قدم، وأوضح اليونيب بعد ذلك أن األوزان الواردة في االستراتيجية الجامعة إشارية، وال تعني التزاما من جانب حكومة الصين بإز  9

 .22-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 232الكمية وتلتزم حكومة الصين بإزالة 
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وسوف تسند خطة قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون (التي ستقدم في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية)  .24
األولوية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تنتج بقيم مرتفعة من قدرات استنفاد األوزون. وسيجري 

نخفضة القدرة على االحترار العالمي التي تختارھا القطاعات تشجيع المنتجين على تطوير تكنولوجيات م
االستھالكية (مثل خالئط المواد الھيدروفلوروأورفين والھيدروفلوروأورفين في بعض تطبيقات قطاعي رغاوي 

 البوليوريثان والتبريد الصناعي والتجاري).

  كيانات التنفيذ المحلية
 

 رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الكيانات المحلية التالية:ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدا .25

سيكون مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة مسؤوال عن التنسيق الشامل ألنشطة  )أ (
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) بمساعدة اليوئنديبي (صفة الوكالة المنفذة الرئيسية)

 وستعمل كوحدة أوزون وطنية مسؤولة عن وضع القواعد الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون؛

ستوفر وكالة دعم التنفيذ المشورة التقنية والدعم لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية  )ب (
 بالضغط؛ البيئة لتنفيذ الخطتين القطاعيتين لرغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين المسحوبة

ستقدم مكاتب حماية البيئة المحلية الدعم لتنفيذ أنشطة اإلزالة من خالل إجراءات من بينھا إنفاذ السياسات  )ج (
المحلية التي تدعم القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون، وجمع وتحليل وإبالغ اإلنتاج واالستھالك 

ء عمليات التدريب على إزالة ھذه المواد، وتيسير من المواد المستنفدة لألوزون، واستثارة الوعي وإجرا
تنفيذ مشروعات إزالة المواد المستنفدة لألووزن، والتشجيع على تطبيق البدائل المنخفضة القدرة على 
االحترار العالمي، وتحسين القدرة على اإلدارة المستدامة للمواد المستنفدة لألوزون ومساعدة المنشئات 

 لبيئية والخاصة بالسالمة؛على تحقيق المتطلبات ا

سيقدم الخبراء التقنيون الدعم التقني والمالي وغير ذلك من أنواع الدعم لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  )د (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وستتماثل الترتيبات المالية مع تلك التي وضعت خالل المرحلة األولى حيث ستقوم الوكاالت المنفذة بالتوقيع  .26
اق مع حكومة الصين لكل خطة قطاعية لتوجيه األموال من الصندوق المتعدد األطراف. وسيتضمن االتفاق على اتف

الشروط والظروف التي سيفرج بمقتضاھا على األموال للصين. وستوقع المنشئات المستفيدة أو موردي الخدمة) 
 عقودا مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي للحصول على األموال.

 اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التكلفة
 

قدرت التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي  .27
لتي قدمت بھا في األصل دوالرا امريكيا بالصيغة ا 708,269,541ستمول من الصندوق المتعدد األطراف بمبلغ 

دوالر أمريكي للشريحة األولى من  71,209,040(دون حساب تكاليف الدعم) وقد طلب من ھذا المبلغ مقدار 
 ):9المرحلة الثانية على النحو الذي قدمت به في األصل (الجدول 

 روكربونية للصين (بالدوالر األمريكي): مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو9الجدول 
 دعم الوكالة الشريحة األولى دعم الوكالة مجموع األموال الوكال القطاع

 717,722 10,253,172 14,408,947 205,842,106 البنك الدولي  رغاوي البوليوريثان

سترين لرغاوي الب
  المسحوبة بالضغط

 770,000 11,000,000 11,466,000 163,800,000 اليونيدو
 0 0 142,000 1,200,000 ألمانيا

 770,000 11,000,000 11,608,000 165,000,000المجموع الفرعي
 1,240,750 17,725,000 8,271,550 118,165,000 اليوئنديبيالتبريد الصناعي والتجاري

 1,723,190 24,617,000 9,868,070 140,972,435 اليونيدو  تكييف الھواء والتبريد
 240,371 3,433,868 4,025,000 57,500,000 اليوئنديبي  المذيبات



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 
 
 

13 

 دعم الوكالة الشريحة األولى دعم الوكالة مجموع األموال الوكال القطاع

 الخدمة وبرنامج التمكين

 364,747 3,300,000 2,087,900  18,890,000 اليونيب
 36,000 300,000 120,000 1,000,000 ألمانيا
 10,400 80,000 52,000 400,000 اليابان

 411,147 3,680,000 2,259,900 20,290,000المجموع الفرعي
 35,000 500,000 35,000 500,000 اليوئنديبي التنيسق الوطني
 5,138,180 71,209,040 50,476,467 708,269,541 مجموع التكاليف

 
موجزا لتوزيع مجموع التكاليف اإلضافية (أي التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف  10ويتضمن الجدول  .28

التقنية، ووحدة تنفيذ المشروع والرصد على النحو الذي قدمت به لكل خطة قطاعية  التشغيل اإلضافية، والمساعدات
 في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

الذي قدمت به في  : موجز مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو10الجدول 
 الخطط القطاعية

 القطاع

 الخفض (المجموع) )المؤھل الخفص(
التكاليف 

الرأسمالية 
اإلضافية وتكاليف 
التشغيل اإلضافية

TAS 
وحدة تنفيذ 

المشروع والرصد
مجموع التكاليف

 (US $/kg)مردودية
 تكلفة

باألطنان 
 المترية

من قدرات 
استنفاد 
األوزون

باألطنان 
 المترية

قدرات  من
استنفاد 
األوزون

 المؤھل
المجموع

رغاوي 
 البوليوريثان

33,085 3,639 40,400 4,444 190,655,807 5,694,862 9,491,437 205,842,106
6.22 5.10 

رغاوي البلسترين
المسحوبة 
  بالضغط

22,000 1,265 39,755 2,286 148,466,740 5,813,260 10,720,000 165,000,000
7.5 4.15 

التبريد الصناعي
 والتجاري

7,614 419 8,822 481 103,305,000 7,260,000 7,600,000 118,165,000
15.52 13.39 

تكييف الھواء
 والتبريد

8,170 449 18,675 1,027 125,239,435 7,998,000 7,735,000 140,972,435
17.25 7.55 

 13.78 15.80 57,500,000 3,000,000 2,187,359 52,312,641 455 4,173 400 3,640  المذيبات
  الخدمة

4,227 *232 4,227 232 
n/a 14,770,000 1,200,000 15,970,000 

4.8 4,8 
 n/a 4,000,000 320,000 4,320,000  برنامج التمكين

 n/a n/a 500,000 500,000 n/a n/a 0 0 0 0  التنسيق
 6.10 708,269,5419.00 40,566,437 47,723,481 619,979,623 8,925 116,052 6,404 78,736المجموع الكلي

 
 

 تعليقات األمانة وتوصيتھا
 

 التعليقات
 

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين في ضوء  .29
بما في ذلك معايير تمويل إزالة  المرحلة األولى، والسياسات والخطوط التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف

الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع االستھالك في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 .2018 – 2016) وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 50/74الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

ت بمساعدة الوكاالت الثنائية (المانيا واليابان) وجميع وتالحظ األمانة مع التقدير أن حكومة الصين قدم .30
الوكاالت المنفذة مرحلة ثانية طموحة وشاملة وحسنة اإلعداد من خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن اإلزالة الكاملة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في ثالثة قطاعات 

ي البوليتسرين المسحوبة بالضغط والمذيبات)، وتسند األولوية لتطبيق التكنولوجيات (رغاوي البوليوريثان، ورغاو
 المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الى أقصى حد ممكن.

وتالحظ األمانة كذلك مع التقدير التعاون، والنھج التعاوني والدعم من موظفي الوكاالت الثنائية والمنفذة  .31
قدة والمطولة للمشروعات حيث قدمت المعلومات المفصلة واإليضاحات بأن جميع طوال عملية االستعراض المع

 المسائل التي أثارتھا األمانة.
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وتتعلق تعليقات األمانة المدرجة في ھذا القسم من وثيقة مشروعات الصين باالستراتيجية الجامعة للمرحلة  .32
، التداخل في التنفيذ بين ضمن جملة أمورك، الثانية والقضايا العريضة ذات الصلة بجميع القطاعات بما في ذل

المرحلتين األولى والثانية، واالعتبارات الرئيسية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون واالستھالك المتبقي المؤھل 
للتمويل والمستويات الممولة وغير الممولة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون خالل المرحلة الثانية من خطة 

زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية)، ومالحظات على التكنولوجيات البديلة المختارة والتأثير على إدارة إ
المناخ، والمالحظات على تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة 

 ذ المرحلة الثانية من ھذه الخطة.، ومدة تنفي2018 – 2016أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 ويرد الوصف المفصل وتعليقات األمانة وتوصيتھا بشأن كل خطة قطاعية في القسم الخاص بھذه الخطة. .33

 التداخل في التنفيذ فيما بين المرحلتين األولى والثانية
 

دروكلوروفلوروكربونية نظرا ألن التمويل مازال متوافرا من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھي .34
(حيث ووفق على شريحة التمويل األخيرة خالل االجتماع الخامس والسبعين)، وعدد األنشطة التي مازالت جارية 

، طلبت توضيحات عما إذا كان بالوسع بدء المرحلة الثانية في موعد 2019وتجديد فترة استكمال المرحلة حتى 
يوئنديبي أن معظم مشرواعت التحويل قد استكملت بحلول منتصف ). وردا على ذلك، أوضح ال2017الحق (قبل 

مع ارتباط التمويل المتبقي بالمدفوعات األخيرة التي ستقدم لبعض المنشئات (بما في ذلك تكاليف  2016عام 
، ستقتصر 2016التشغيل). وعالوة على ذلك، فإنه عندما تستكمل التحويالت الواسعة بموجب المرحلة األولى في 

نشطة في إطار المرحلة الثانية على التحقق من المنشئات التي جرى تحويلھا، والمشاورات بشأن اختيار األ
ونظرا ألن عددا كبيرا من المنشئات  2020و 2018التكنولوجيا، وتوقيع العقود. وبغية تحقيق أھداف الخفض في 

الحترار العالمي خالل المرحلة الثانية في سوف يحول في معظمه الى التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على ا
فترة زمنية تبلغ في المتوسط عامين على األقل، ترى حكومة الصين أن من المھم بدء تنفيذ المرحلة الثانية في أسرع 

 وقت ممكن.

 االعتبارات الرئيسية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 االمتثال ألھداف االستھالك في المرحلة األولى
 

لم تقدم حكومة الصين تقريرھا بشأن تنفيذ البرنامج القطري. غير أنھا قدمت تقديرات استھالك  .35
 .4الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع على النحو الوارد في الجدول 

 االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل
 

ية يبلغ االستھالك المؤھل للتمويل استنادا الى االتفاق بشأن المرحلة األولى بين حكومة الصين واللجنة التنفيذ .36
طنا من قدرات استنفاد األوزون على النحو الوارد في الجدول  15,420.25من الھيدروكلوروفلوروكربون مقدار 

.وسوف يتوقف االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل في المراحل القادمة من خطة إدارة إزالة المواد 11
 ى إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المتفق عليه للمرحلة الثانية.الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستو

 : عرض عام الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقي في الصين11الجدول 
الھيدروكلوروفلو 

 22-روكربون
الھيدروكلوروفلو

123-روكربون
الھيدروكلوروفلو

124-روكربون
الھيدروكلوروفلو

ب141-روكربون
الھيدروكلوروفلور

ب142-بونوكر
الھيدروكلوروفلو

225-روكربون
 المجموع

 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
 18,865 1 1,471 5,885 3 10 11,495 نقطة البداية

 3,386 - 261 1,681 - - 1,444 الخفض في المرحلة األولى
اإلزالة الموافق عليھا قبل المرحلة 

 األولى
36 - - 17 7 - 59 

 15,420 1 1,203 4,187 3 10 10,016 بعد المرحلة األولى االستھالك المتبقي
الخفض المقترح في المرحلة الثانية 

 (فعلي)
 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد
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الھيدروكلوروفلو 
 22-روكربون

الھيدروكلوروفلو
123-روكربون

الھيدروكلوروفلو
124-روكربون

الھيدروكلوروفلو
ب141-روكربون

الھيدروكلوروفلور
ب142-بونوكر

الھيدروكلوروفلو
225-روكربون

 المجموع

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد حدد فيما بعدي يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد االستھالك المتبقي للمراحل القادمة
 (باألطنان المترية)

 285,794 17 22,624 53,502 140 507 209,006 نقطة البداية
 45,547 - 4,012 15,284 - - 26,250 الخفض في المرحلة األولى

اإلزالة الموافق عليھا قبل المرحلة 
 األولى

654 - - 152 102 - 909 

 239,339 17 18,509 38,065 140 507 182,102 االستھالك المتبقي بعد المرحلة األولى
الخفض المقترح في المرحلة الثانية 

 (فعلي)
 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد

 يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد يحدد فيما بعد لقادمةاالستھالك المتبقي للمراحل ا

 
وبعد أن الحظت األمانة أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقترح  .37

اعي رغاوي البوليوريثان والمذيبات، طلبت إيضاحا ب في قط141-التوقف عن استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
ب الذي يستخدم في الوقت الراھن في قطاع االيرصوالت والذي لم تتم 141-عن إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

، أشار اليوئنديبي الى أن 2020طنا من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  225معالجته، والمتوقع أن يزيد الى 
طن متري من  2,300البالغة  2015واحدة لاليروصالت الطبية في الصين بحصة عام ھناك منشأة 

ب. وجرى تأجيل التحويل 141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 600و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
لن يبدأ ھذا ألف ألسباب تتعلق بإصالح إداري في إدارة األغذية والعقاقير، و134- الى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

. وعلى ھذا األساس، 2025. غير أن من المتوقع أن تستكمل المنشأة تحويلھا قبل عام 2020التحويل إالّ في عام 
ترى األمانة ضرورة مراعاة اإلزالة في قطاع االيروصوالت في المرحلة الثانية في حالة إذا تقرر تمديد ھذه 

دروكلوروفلوروكربون في قطاع االيروصول عند تحديد أھداف .وينبغي إدراج إزالة الھي2025المرحلة الى عام 
 ).2019لقطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والخدمة ( 2025

طنا  4,749سيعالج تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  .38
 2020ون من الھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق ھدف االمتثال لبروتوكول مونتريال في من قدرات استنفاد األوز

في المائة من نقطة البداية للخفض التجميعي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في  25(أي خفض إضافي بنسبة 
. وبعد أن الحظت األمانة أن الصين استنادا الى الحدود القصوى لالستھالك المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية)

في المائة من نقطة  18.3االنخفاضات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المرتبط بالمرحلة األولى تعادل 
في المائة عن نقطة  10كان يقل بأكثر من 2014الھيدروكلوروفلوروكربون في البداية، وأن مستوى استھالك 

ه المادة المرتبط بعمليات التحويل الجارية سوف يزال على األرجح ھالل البداية، وأن االستھالك اإلضافي من ھذ
، رأت األمانة أن خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المرتبط باألنشطة المدرجة في المرحلتين األولى 2016

لمائة في ا 35) سيزيد عن 2026حسيث أن ثالث خطط قطاعية أدرجت أنشطة حتى عام  2020والثانية (حتى عام 
 .2020من نقطة البداية في 

وأشار اليوئنديبي الى أن حكومة الصين ترى أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .39
 2015و 2013في المائة في  10الھيدروكلوروفلوروكربونية قد وفوق عليھا لتحقيق أھداف التجميد والخفض بنسبة 

في المائة من نقطة  18.3الك الھيدروكلوروفلوروكربون بما يعادل على التوالي. وكانت الوافقة على إزالة استھ
والتي  2012الھيدروكلوروفلوروكربون في البداية للتمكين من االمتثال للتجميد بالنظر الى الزيادة المتوقعة في 

ا التحويل من بروتوكول مونتريال. في حين أن ھناك منشئات يجري فيھا حالي 7حدثت على النحو المبين في المادة 
لمتحسب إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون فيھا على الرغم من أن الكثير منھا قد توقف بالفعل عن استخدام المواد 

ومن ثم ال يمكن خصمھا من االستھالك  2014الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في استھالك عام 
 .2014المبلغ عن عام 

 ون المرتبط بالمرحلة الثانيةاستھالك الھيدروكلوروفلوروكرب
 

طنا من قدرات استنفاد األوزون) من  8,925طنا متريا ( 116,052سيسفر تنفيذ المرحلة الثانية عن إزالة  .40
- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (والسيما الھيدروكلوروفلوروكربون
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ولدى استعراض القيمة اإلجمالية للمواد  2026و.2020عامي  ) بحلول22-ب، والھيدروكلوروفلوروكربون142
طنا من  2,521طنا متريا ( 37,316الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم إزالتھا، تالحظ األمانة مع التقدير إن 

 في المائة من نقطة البداية 13قدرات استنفاد األوزون) من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمثل أكثر من 
للخفض التجميعي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون سوف تزال دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف 

 .12على النحو المبين في الجدول 

 : المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتھا خالل المرحلة الثانية12الجدول 

 القطاع
 النسبة المئويةالحمولة

 تمويل لم يطلب الممول المجموع يطلبتمويل لم  الممول
 (باألطنان المترية)

 %18.1 %81.9 40,400 7,315 33,085  رغاوي البوليوريثان
رغاوي البلسترين المسحوبة 

  بالضغط
22,000 17,755 39,755 55.3% 44.7% 

 %13.7 %86.3 8,822 1,208 7,614 التبريد الصناعي والتجاري
 %56.3 %43.7 18,675 10,505 8,170 * تكييف الھواء والتبريد

 %12.8 %87.2 4,173 533 3,640  المذيبات
 %0.0 %100.0 4,227 - 4,227 الخدمة وبرنامج التمكين

 32.2% %67.8 116,052 37,316 78,736 المجموع (باألطنان المترية)
 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون

 %18.1 %81.9 4,444 805 3,639 رغاوي البوليوريثان
رغاوي البلسترين المسحوبة 

  بالضغط
1,265 1,021 2,286 55.3% 44.7% 

 %12.9 %87.1 481 62 419 التبريد الصناعي والتجاري
 %56.3 %43.7 1,027 578 449 تكييف الھواء والتبريد

 %12.1 %87.9 455 55 400  المذيبات
 %0.0 %100.0 232 - 232 الخدمة وبرنامج التمكين

موع (باألطنان من قدرات المج
 استنفاداألوزون)

6,404 2,521 8,925 71.8% 28.2% 

 طن متري ترتبط بالتمويل الموصي به ألدوات الخدمة. 832.5توصي األمانة بإزالة إضافية لكمية   *
 

ر وتعادل اإلزالة التي ال يطلب تمويل بشأنھا في حالة رغاوي البوليوريثان وقطاع المذيبات االستھالك غي .41
بالتوازي مع مشروع المرحلة الثانية. وفي حالة  5المؤھل نتيجة لتاريخ القطع أو ملكية جھات غير عاملة بالمادة 

 5رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، فإنھا تتضمن باإلضافة الى تاريخ القطع وملكية غير العاملين بالمادة 
دة المتعلقة بالسالمة من الحرائق وفي قطاع تكييف ھواء استھالك خفض بالفعل نتيجة للسياسات الوطنية المتشد

أطنان مترية أي بنود غير مؤھلة ترتبط بعمليات التحويل مع اتجاه الغالبية العظمى من  10,505الغرب، سيغطي 
. ويرجع االستھالك غير المؤھل في قطاع التبريد الصناعي والتجاري الى ملكية غير R-410Aھذه التحويالت الى 

 .5ملين بالمادة العا

التحقق من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
أجريت عمليات التحقق السنوية خالل المرحلة األولى من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين في  .42

روكلوروفلوروكربون التي كان ينفذھا البنك الدولي وعالوة على ذلك، كانت إطار خطة إدارة إزالة إنتاج الھيد
الوكاالت المنفذة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقدم في كل عام تقرير تحقق من عينة 

ا للتحقق منھا في المائة على األقل من خطوط التصنيع التي أنتھت من عمليات التحويل سنوي 5عشوائية تتكون من 
في المائة على األقل من االستھالك القطاعي الذي أزيل في ذلك  10على أساس الفھم بأن خطوط التصنيع تمثل 

 العام.
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والحظت األمانة أنه في حين أن المعلومات عن االستھالك اإلجمالي في الھيدروكلوروفلوروكربون في  .43
التحقق قد أجرى بمعرفة مرافق إنتاج الصين قد أدرجت في تقرير التحقق من اإلنتاج، وأن 

الھيدروكلوروفلوروكربون ولم يتضمن االستھالك القطاعي أو بيانات من الواردات والصادرات. وعلى ذلك، ناقشت 
األمانة مع اليوئنديبي (بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارةإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون) خيارات إجراء 

الھيدروكلوروفلوروكربون خالل تنفيذ المرحلة الثانية وفيما يتعلق بالخالف في المنھجيات عمليات تحقق من 
المستخدمة في عمليات التحقق من إنتاج واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، أوضح اليوئنديبي الى أن األمر 

المتعذر تكرار ھذه المنھجية منشأة لإلنتاج مما يجعل من  28يستغرق عدة أشھر سنويا إلجراء عمليات التحقق من 
في قطاع االستھالك حيث تشترك اآلالف من المنشئات. وتالحظ األمانة أنه مع التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة إنتاج 
الھيدروكلوروفلوروكربون، سيجري خفض التحقق من مرافق اإلنتاج، وتوجه الجھود صوب التحقق من استھالك 

في ذلك الصادرات التي تنطوي على أھمية لالمتثال الكامل للصين. غير أن الحصول الھيدروكلوروفلوروكربون بما 
على تحقق دقيق لالستھالك بجسب كل قطاع مازال متعذرا. وأبلغ اليوئنديبي بأنه نظرا للتعقيدات التي تنطوي على 

 تغيير عملية التحقق، تفضل حكومة الصين عدم تغيير عملية التحقق.

 طريقة التنفيذ
 

أن الحظت األمانة أن طريقة التنفيذ والترتيبات المالية ستماثل تلك التي وصفت خالل المرحلة األولى، لم  بعد .44
تواصل مناقشة ھذا الموضوع على أساس الفھم بأن القواعد والمقررات التي طبقت خالل المرحلة األولى سوف 

 تطبق في المرحلة الثانية.

 ختارة وتاثيرھا على المناخمالحظات على التكنولوجيات البديلة الم
 

الھيدروكلوروفلوروكربون، الحظت لدى استعراض الخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  .45
األمانة مع التقدير األولوية التي أسندتھا الحكومة لتطبيق التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي قدر 

 .13ي الجدول المستطاع على النحو المبين ف

 : بدائل ستدرج خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية13الجدول 
 التكنولوجيات البديلةالقطاع

 المواد الھيدرو كربونية ، والمعتمدة على الماء ، والھيدرو فلورو أورفين  رغاوي البوليوريثان
رغاوي البلسترين 

 ة بالضغطالمسحوب
كعامل نفخ ثانوى فى بعض التطبيقات للمحافظة 152- المعتمدة على ثانى أوكسيد الكربون( مع الھيدرو فلورو كربون

 على األداء
( وغير ذلك من المواد الھيدرو  32-األمونيا وثانى أوكسيد الكربةن والھيدروفلورو أورفين أو الھيدرو فلورو كربون  التبريد الصناعي والتجاري

لورو كربون كبديؤ مؤقت حسب اإلقتضاء ، ويكون متوسط قيمة القدرة على اإلحترار العالمى للتكنولوجيا التى ستطبق ف
 )400أقل من 

-R ،.290- ألجھزة التبريد وتكييف الھواء، والھيدرو كربونات  161- والھيدرو فلوروكربون 290 - الھيدرو كربونات  تكييف الھواء والتبريد
ياه بمضخات الحرارة، والبدائل التى ترتفع فيھا القدرة على اإلحترار العالمى للتحويل الذى ال يتوافر لسخانات الم744

  تمويل له
 ، مذيبات الھيدرو كربونات  ، والھيدرو فلورو أورفين  ,KC-6, HFE المذيبات
 تدوير غازات التبريد وإعادةممارسات الخدمة الجيدة بما فى ذلك إسترجاع  الخدمة

 
 غاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والمذيباتر

سيؤدي تطبيق البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في قطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي  .46
ألف طن من معادل ثاني أكسيد  68,771البوليسترين والمذيبات الى تجنب االنبعاثات في الغالف الجوي بنحو 

 التأثيرات المناخية في ھذه القطاعات الثالثة. 14م الجدول الكربون سنويا. ويقد
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: التأثير على المناخ المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (رغاوي البوليوريثان، 14الجدول 
 رغاوي البولسترين والمذيبات)

 القطاع
 األطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون

 خفض االنبعاثات التكنولوجيات البديلةھيدروكلوروفلوروكربون (خط أساس)ال
 23,586,839- 399,786 23,986,625  رغاوي البوليوريثان

رغاوي البلسترين 
 المسحوبة بالضغط

42,570,000 7,089 -42,562,911 

 2,621,055- 405,820 3,026,875 المذيبات
 68,770,805- 812,695 69,583,500المجموع

 
 تكييف ھواء الغرف والتبريد الصناعي والتجاري

 
سيؤدي تحويل منشئات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والتبريد الصناھي والتجاري الى تجنب االنبعاثات  .47

التأثيرات  15ألف طن من معادل ثاني أكسيد الكر بون سنويا. ويبين الجدول  39,421في الغالف الجوي لنحو 
 تكييف الھواء الذي يستخدم مؤشرات التأثير المناخي للصندوق المتعدد األطراف.المناخية لقطاع 

: التأثير على المناخ المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين (التبريد 15الجدول 
 الصناعي والتجاري وتكييف الھواء)

 القطاع
 يد الكربوناألطنان بمعادل ثاني أكس

 خفض االنبعاثات التكنولوجيات البديلةالھيدروكلوروفلوروكربون (خط أساس)
 20,212,053- 91,692,368 111,904,421 التبريد الصناعي والتجاري

 19,209,710- 316,296,836 335,506,546 تكييف الھواء والتبريد
 39,421,763- 407,989,204 447,410,967المجموع

 
 الخدمة

 
وعالوة على ذلك، فإن األنشطة المقترحة في قطاع خدمة التبريد (أي منع التسرب، وخفض االنبعاثات من  .48

غازات التبريد من خالل تدريب فنيي التبريد وعمليات االسترجاع وإعادة التدوير) سوف تخفض كمية 
-من الھيدروكلوروفلوروكربونالمستخدمة في خدمة التبريد. وسيؤدي الى كيلوغرام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 طن من معادل ثاني أكسيد الكربون. 1.8ال ينبعث نتيجة لممارسات التبريد األفضل عن وفورات تبلغ نحو  22

 مالحظات على تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين خمسة قطاعات  تغطي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد .49
تصنيع، وقطاع خدمة التبريد وبرنامج للتمكين فضال عن أنشطة تنسيق وطنية. ونظرا لما تنطوي عليه المرحلة 

طن متري من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تستخدمھا  116,000الثانية من تعقيد حيث ستجري إزالة أكثر من 
لمنشئات متناثرة في أنحاء البلد، وحيث سيجري تطبيق تكنولوجيات بديلة مختلفة منخفضة القدرة على عدة مئات من ا

االحترار العالمي، استندت عملية حساب التكاليف التشغيلية والرأسمالية اإلضافية في كل خطة قطاعية للتصنيع الى 
 نتاج.معدات خط األساس التي تقوم ھذه المنشئات بتركيبھا على خطوط اإل

 القضايا المتعلقة بالمساعدات التقنية ووحدة تنفيذ المشروع والرصد والتنسيق الوطني
 

على الرغم من أن المسائل المتعلقة بالتكاليف أدرجت بالتفصيل في كل خطة قطاعية، الحظت األمانة أن  .50
والتنسيق الوطني غير  المستوى الشامل لألموال المطلوبة للمساعدات التقنية ووحدة تنفيذ المشروع والرصد،

مليون دوالر أمريكي على النحو الوارد  68المرتبطة بصورة مباشرة بأي خفض في الھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ 
في المائة من مجموع تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  9.8مما يمثل  16في الجدول 

في المائة لوحدة تنفيذ  5.7في المائة للمساعدات التقنية و 4.2خدمة (الھيدروكلوروفلوروكربونية باستثناء قطاع ال
المشروع والرصد). وفي حين أن من المسلم به أنه مازالت ھناك عقبات أمام تحقيق التغلغل الواسع للتكنولوجيات 

تجاري المنخفضة القدرة على االحترار العالمي وخاصة في قطاعي تكييف ھواء الغرف والتبريد الصناعي وال
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استنادا الى التقدم الكبير الذي تحقق حتى اآلن. فإن مستوى األموال المطلوبة لھذه األنشطة ال ينطوي على مبررات 
 كاملة.

 : تكاليف المساعدات التقنية ووحدة تنفيذ المشروع والرصد والتنسيق الوطني (باأللف دوالر أمريكي)16الجدول 

 الوصف

رغاوي 
البلسترين 
المسحوبة 

 طبالضغ

رغاوي 
 البوليوريثان

تكييف الھواء 
 والتبريد

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

 *المجموع المذيبات

 619,979 52,313 103,305 125,239 190,655 148,467 عنصر االستثمار
 28,953 2,187 7,260 7,998 5,695 5,813 المساعدات التقنية

 38,546 3,000 7,600 7,735 9,491 10,720 وحدة تنفيذ المشروع والرصد
 500     التنسيق الوطني

 687,978 57,500 118,165 140,972 205,842 165,000 مجموع األموال المطلوبة
 %4.2 %3.8 %6.1 %5.7 %2.8 %3.5 المساعدات التقنية/ مجموع التمويل

 %5.6 %5.2 %6.4 %5.5 %4.6 %6.5وحدة تنفيذ المشروع والرصد/ مجموع التمويل
التقنية ووحدة تنفيذ المشروع والرصد/  المساعدات

 مجموع التمويل
10.0% 7.4% 11.2% 12.6% 9.0% 9.8% 

طن من قدرات   232طنا متريا ( 4,227دوالر أمريكي مع اإلزالة المرتبطة بھا والبالغة  20,290,000باستثناء قطاع المذيبات وبرنامج التمكين حيث طلب مبلغ  *
  دوالر أمريكي للكيلوغرام بما في ذلك وحدة تنفيذ المشروعات والرصد. 4.8استنفاد األوزون) على أساس 

 
ولدى مناقشة المسألة مع اليوئنديبي (بوصفه الوكالة المنفذة لكامل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .51

لنفس العناصر في مليون دوالر أمريكي  39الھيدروكلوروفلوروكربونية) أبرزت األمانة أنه قد ووفق على نحو 
إطار المرحلة األولى عندما لم يكن العديد من القواعد ذات الصلة بالھيدروكلوروفلوروكربون قد وضعت، ولم تكن 
البنية األساسية لتنفيذ أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون قد أنشئت، وكانت المعلومات عن قطاعات استھالك 

ب عدم اليقين بشأن التكنولوجيا البديلة سائدة. ومنذ ذلك الوقت، اكتسبت الھيدروكلوروفلوروكربون محدودة، وجوان
حكومة الصين والقطاعات الصناعية الخبرات الالزمة في مجاالت القواعد السياساتية، ونقل التكنوولجيا وإدارة 

التكنولوجيات  المشروعات وتنفيذھا. ووضعت القواعد الخاصة باالمتثال، وقدمت المساعدات التقنية لوضع وإدخال
الجديدة وإزالة العقبات أمام تطبيقھا. وعالوة على ذلك. نجحت الصين في تنفيذ ثمانية مشروعات إيضاحية 

مشروعا ووفق عليھا في كافة أنحاء العالم)  14للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي (من بين 
أن األموال المطلوبة للمساعدات التقنية ووحدة تنفيذ المشروع  مليون دوالر أمريكي. كما لوحظ 13.7بتكلفة تبلغ 

في  2020والرصد في الخطتين القطاعيتين لتكييف ھواء الغرف والتبريد الصناعي والتجاري اللتين سينفذان حتى 
ا . ولوحظ أيض2025نفس مستوى تلك التي طلبت لرغاوي البوليسترين ورغاوي البوليوريثان اللتين ستنفذان حتى 

أن برنامج التمكين في خطة قطاع خدمة التبريد تتضمن بناء قدرات المسؤولين الحكوميين المحليين على تنفيذ 
 القواعد لتيسير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

في المائة من نقطة البدء (مقابل  47وأشار اليوئنديبي الى أن المرحلة الثانية تقترح خفضا إضافية بنسبة  .52
في المائة في المرحلة األولى) من خالل فترة تنفيذ طويلة وعدد أكبر من المنشئات بما في ذلك المنشئات  18.3

الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ستحول بالمقارنة بالمرحلة األولى. وفيما يتعلق بقطاعي تكييف ھواء الغرف 
يج للتكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على والتبريد الصناعي والتجاري، سيتعين بذل المزيد من الجھود للترو

االحترار العالمي. وفيما يتعلق باألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية، سوف تزداد أعباء العمل والتكاليف المقابلة 
 لوحدة تنفيذ المشروع والرصد زيادة كبيرة.

تنفيذ المشروع والرصد، وعنصر  والحظت األمانة أن التداخل المحتمل بين المسؤوليات المتعلقة بوحدة .53
التنسيق الوطني ووكاالت دعم التنفيذ محولة في إطار المساعدات التقنية. وأوضح اليوئنديبي أن مكتب التعاون 
االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة ھو مؤسسة الرصد الوطنية لخطة إدارة إزالة المواد 

في حين أن وكاالت دعم التنفيذ ھي عادة رابطة صناعية أو جامعة الھيدروكلوروفلوروكربونية ممثال للحكومة 
بصالحيات إسداء المشورة التقنية والدعم لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي بشأن إدارة المشروعات وتنفيذھا. كما 

وجود آلية تنسيق قدم اليوئنديبي تبريرات بأن األموال لعنصر التنسيق الوطني بالغة األھمية بالنظر الى الحاجة الى 
منتظمة على المستوى الوطني لضمان تنفيذ جميع األنشطة، وتحقيق أھداف االمتثال لالستھالك. وفي حين أن 
المساعدات التقنية ووحدة تنفيذ المشروعات ورصدھا في كل خطة قطاعية سوف يركزان على األنشطة المحددة لكل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 
 
 

20 

ت الشاملة والصناعات والرأي العام وسوف يغطي القضايا ذات قطاع، فإن التنسيق الوطني سوف يركز على السياسا
 الصلة بالتنسيق المتعدد القطاعات وإدارة المشروعات.

وفيما يتعلق بوحدة تنفيذ المشروعات والرصد، ناقشت األمانة مع اليوئنديبي احتمال جميع تكاليف وحدة تنفيذ  .54
رحلة األولى وذلك على األقل في السنوات التي تنفذ فيھا المشروعات والرصد للمرحلة الثانية مع تلك الخاصة بالم

المرحلتين بالتوازي، مع مالحظة أن أمواال كافية لوحدة تنفيذ المشروعات والرصد في إطار خطط العمل الست 
. وأشار اليوئنديبي الى أنه 2019الجارية قد ووفق عليھا، وأن موعد االنتھاء من المرحلة األولى قد حدد الى عام 

سيكون من الصعب الجمع بين تكاليف وحدة تنفيذ المشروعات والرصد بالنظر الى أن المرحلتين األولى والثانية 
عبارة عن مشروعين منفصلين نسبيا، وأن تكاليف الموظفين وإدارة المشروعات سوف تزداد مع زيادة أعباء العمل. 

في معظم  2017و 2016سوف تستكمل فيما بين  وتالحظ األمانة أن عمليات التحويل في إطار المرحلة األولى
القطاعات، ويمكن في ھذا الوقت أن تبدأ عمليات تحويل جديدة بالنظر الى الوقت الذي تستغرقه عملية تحديد 

 المنشئات وتوقيع االتفاقات.

 4.6 والحظت األمانة كذلك أن النسبة المئوية لألموال المخصصة لوحدات تنفيذ المشروع والرصد تتباين من .55
 في المائة من م جموع التمويل المطلوب بحسب القطاع. 6.5في المائة الى 

ولم يمكن التوصل الى اتفاق بشأن النسبة المعقولة لوحدة تنفيذ المشروع والرصد من التكاليف الشاملة  .56
كجزء من الخطط  للمشروع. واتفقت األ/انة والوكاالت المنفذة على مواصلة المناقشات بشأن عناصر المساعدة التقنية

القطاعية (وترد تعليقات محددة على التكاليف بصورة منفصلة في الخطط القطاعية) ومواصلة المناقشات مع 
اليوئنديبي بشأن عنصر التنسيق الوطني ووحدة تنفيذ المشروع والرصد لجميع القطاعات كجزء من االستراتيجية 

 الجامعة.

 ثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمالحظات على التكلفة الشاملة للمرحلة ال
 

تالحظ األمانة مع التقدير التشارك والتعاون فيما بين الوكاالت الثنائية والمنفذة في مناقشة جميع المسائل  .57
 48,074,033التقنية والتكاليفية التي أثيرت خالل استعراض المشروعات مما أسفر عن تعديالت في التكاليف يبلغ 

دوالر أمريكيا وافقت عليه حكومة الصين. وعلى الرغم من أنه لم يمكن في نھاية عملية استعراض المشروعات، 
التوصل الى اتفاقات بين األمانة والوكاالت المعنية بشأن مستويات التمويل الخاصة بالعديد من الخطط القطاعية، 

في المائة) على النحو المبين في الجدول  29را أمريكيا (دوال 149,691,913أمكن خفض الفرق بين المقترحين الى 
ويمكن خفض الفرق بالنظر الى أن مقترح األمانة ال يتضمن بعد التمويل الخاص بعنصري وحدات تنفيذ  17

 المشروع والرصد والتنسيق الوطني.

 ذي أوصت به األمانة: عرض عام لمستويات التمويل على النحو الذي عدلته الحمومة وعلى النحو ال17الجدول 

 القطاع

 مجموع التكاليف (بالدوالر األمريكي)

 نسبة الفرق
 مردودية التكاليف

على النحو الذي 
 قدم به

تعديل من جانب 
 الحكومة

مقترح من 
 األمانة

 الفرق

 معدل من الحكومة

معدل مع الحكومة 
مع وحدة تنفيذ 

المشروع والرصد 
 والتنسيق

 (د) –)= (ج) ھ( (د) (ج) (ب) (أ)
(f) =1-
(c)/(d) 

رغاوي 
  البوليوريثان

196,350,669 178,864,714 149,636,544 29,228,170 -20% 5.41 5.69 

رغاوي 
البلسترين 
المسحوبة 
  بالضغط

154,280,000 150,295,250 115,900,674 34,394,576 -30% 6.83 7.32 

التبريد الصناعي 
 والتجاري

110,565,000 103,351,875 87,694,313 15,657,562 -18% 13.57 14.57 

تكييف الھواء 
 والتبريد

133,237,435 119,656,374 88,291,206 31,365,168 -36% 14.65 15.59 

 14.20 13.38 %0 0 48,690,858 48,690,858 54,500,000  المذيبات
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الخدمة وبرنامج 
 التمكين

20,290,000 20,290,000 20,290,000 0 0% 4.80 4.80 

 500,000 500,000  تنسيق

n/a** 

500,000 
n/a 

 

- - 

وحدة تنفيذ 
المشرةعات 

 *والرصد
38,546,437 38,546,437 38,546,437 - - 

 8.38 7.89 %29- 149,691,913 510,503,595 660,195,508 708,269,541 المجموع الكلي

دوالر أمريكي مع  20,290,000يذ المشروع والرصد أدرجت في مجموع التمويل الذي طلب والبالغ مع استبعاد قطاع الخدمة وبرنامج التمكين حيث أن وحدة تنف *
  دوالر أمريكي للكيلوغرام. 4.8طن من قدرات استنفاد األوزون) بمقدار   232طن متري ( 4,227اإلزالة المرتبطة به والبالغة 

 تنسيق على أن تستمر مناقشتھا.لم توصي األمانة بوحدة تنفيذ المشروع والرصد وتكاليف ال  **
  

 التمويل المشترك

أشار اليوئنديبي الى عدم وجود أي دعم مالي مباشر من حكومة الصين ألنشطة إزالة المواد المستنفدة  .58
طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد  8,925لألوزون في المرحلة الثانية. ومع ذلك فإنه من بين الكمية البالغة 

طنا من قدرات استنفاد األوزون سوف تزال  2,521روفلوروكربونية التي تزال خالل المرحلة الثانية، الھيدروكلو
 دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف.

 2018 - 2016خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

يدروكلوروفلوروكربونية يبلغ مستوى األموال المخصصة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھ .59
 144(الذي يجري تجديدھا حاليا) مقدار  2017و 2016للصين في خطة األعمال للصندوق المتعدد األطراف لعامي 

 43مليون دوالر أمريكي، ويقل ھذا المبلغ بمقدار   229.6مقدار  2018 – 2016مليون دوالر أمريكي وللفترة 
التوالي عن المستوى الفعلي من األموال التي طلبت للمرحلة الثانية  مليون دوالر أمريكي على 96مليون دوالر و

. وعالوة على ذلك، فعلى الرغم من أن ھناك أنشطة في ثالثة قطاعات 18لنفس الفترة على النحو المبين في الجدول 
غضون مدرجة في المرحلة الثانية وھي رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والمذيبات سوف تنفذ في 

في المائة من مجموع األموال المخصصة للمرحلة الثانية يطلب  25)، فإن 2025السنوات التسعة القادمة (حتى 
 ).2018 – 2016خالل السنوات األولى (

  * : األموال المطلوبة في المرحلة الثانية بالمقارنة بالتمويل الوارد في خطة األعمال(باآللف الدوالرات األمريكية)18الجدول 

 القطاع
 المجموعوما بعدھا 2016-20182019

 الفرق الميزانيةالمرحلة الثانية الفرق الميزانيةالمرحلة الثانية الفرق الميزانيةالمرحلة الثانية
رغاوي 

  البوليوريثان
54,854 75,835 20,981 164,564 36,513 (128,051) 219,417 112,348 (107,069) 

رغاوي 
البلسترين 
ة المسحوب
 بالضغط

47,080 48,618 1,538 129,470 33,112 (96,358) 176,550 81,731 (94,819) 

تكييف الھواء 
 والتبريد

105,152 55,329 (49,823) 45,689 36,886 (8,803) 150,841 92,215 (58,626) 

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

92,443 31,867 (60,576) 33,994 17,159 (16,835) 126,437 49,025 (77,412) 

 (44,018) 17,509 61,527 (42,539) 6,128 48,667 (1,479) 11,381 12,860 المذيبات
 89,069 110,779 21,710 95,522 104,542 9,020 (6,453) 6,237 12,690 الخدمة

وحدة تنفيذ 
المشروع 
 والرصد

535 - (535) - - - 535 - (535) 

 (293,410) 463,607 757,017 (197,064) 234,340 431,404 (96,347) 229,267 325,614 المجموع
 في المائة لكي تصبح األرقام مماثلة لتلك الواردة في خطة األعمال. 7بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة مفترضة بنسبة  *

  مليون دوالر أمريكي.  47.5) وتجاوز البرامج بمبلغ 2017 – 2015بالنظر للموارد الحالية المتوافرة (  **
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األعمال إشارية ألغرضا التخطيط، طلبت األمانة أن يكون مستوى األموال في حين أن األرقام في خطة و .60
المطلوب للشريحتين األولتين في حدود مبالغ خطة األعمال (أو حتى أقل منھا). وسيجري تحديد مستويات التمويل 

 ھذه عقب اختتام المناقشات بشأن تكاليف جميع الخطط القطاعية.

 مرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمدة ال

 2025اى  2016ستغطي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الفترة من  .61
ب، 141-لتحقيق اإلزالة الكاملة الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (وھي الھيدروكلوروفلوروكربون

ب) المستخدمة في قطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والمذيبات 142-والھيدروكلوروفلوروكربون
إلزالة  2020الى  2016. وستغطي المرحلة الثانية أيضا الفترة 2026و 2025و 2020بأھداف محددة لإلزالة في 

ات تكييف ھواء الغرب، والتبريد الصناعي يستخدم في قطاع 22- استھالك إضافي من الھيدروكلوروفلوروكربون
وعلى ذلك، فإن الحدود القصوى لالستھالك ومايرتبط بھا  2020والتجاري وخدمة التبريد بأھداف إزالة محددة في 

في قطاعات تكييف ھواء الغرف، والتبريد  2025من تخفيضات في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 
، الى توفر التكنولوجيات ضمن جملة أموربالنظر  2020مة التبريد لن تتحدد إالّ في الصناعي والتجاري، وخد

البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ودراسات الجدوى الخاصة بھا، والطلب على خدمة معدات التبريد 
في قطاع التبريد  123-بونوتكييف الھواء. وستزيل المرحلة الثانية أيضا كميات صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكر

 في قطاع المذيبات. 225ca-الصناعي والتجاري، والھيدروكلوروفلوروكربون

(تكييف ھواء الغرف والتبريد الصناعي  2020قد تنتھي في ونظرا ألن بعض األنشطة في المرحلة الثانية  .62
ليوريثان ورغاوي (رغاوي البو 2025والتجاري وخدمة التبريد) في حين سيتم تمديد أنشطة أخرى حتى 

وأن تبدأ المرحلة الثالثة، التي تغطي  2020البوليسترين والمذيبات)، اقترحت األمانة أن تنتھي المرحلة الثانية في 
عندما تتحدد أھداف وأموال جميع القطاعات.وفي حين أن ذلك لن يمثل  2019تبدأ في  2025الى  2020الفترة من 

لمتفق عليھا بالفعل، وال في خطط قطاعات رغاوي البوليوريثان ورغاوي تغييرات في االستراتيجية الجامعة ا
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدمھا ھذه القطاعات البوليسترين والمذيبات التي تعالج االستھالك الكلي للمواد 

ھداف التمويل ، فإنھا سوف تتيح وجود مرحلتين متتابعتين بمواعيد إنتھاء منفصلة بصورة واضحة وأ2026حتى 
وخفض والھيدروكلوروفلوروكربون والحظت األمانة أيضا أنه يمكن الموافقة على مجموع إزالة 
والھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والمذيبات من جانب اللجنة 

نية. وعلى ذلك يمكن تمديد االتفاق بين حكومة التنفيذية من حيث المبدأ جنبا الى جنب مع الموافقة على المرحلة الثا
ألف من -8بأھداف ومخصصات مالية واضحة، ويمكن أن تظھر في التذييل  2020الصين واللجنة التنفيذية حتى 

االتفاق للترتيبات الخاصة بالقطاعات األموال التي ووفق عليھا من حيث المبدأ وأھداف خفض 
 2020اوي البوليوريثان، ورغاوي البوليسترين والمذيبات لما بين والھيدروكلوروفلوروكربون لقطاعات رغ

 مع إشارة الى أنھا سوف تدمج في اتفاق المرحلة الثالثة بمجرد الموافقة عليھا. 2025و

وفيما يتعلق بھذا المقترح، أشار اليوئنديبي الى أن حكومة الصين ترى أن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالية  .63
أمر ممكن بالنظر الى كل مرحلة سوف يعالج أنشطة وقطاعات مختلفة. وعالوة  2025و 2020ين بالتوازي فيما ب

على ذلك سيجري إشراك عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تحويل قطاعات رغاوي 
لھذه القطاعات بدال  2020البوليوريثان ورغاوي البوليسترين والمذيبات. وستؤدي الموافقة على اإلزالة الجزئية في 

من اإلزالة الكاملة الى أن تنتظر المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى المرحلة األخيرة للتحويل األمر الذي 
سيشكل صعوبات في التنفيذ ويعرض حالة امتثال على كل من المستويين الوطني والقطاعي للحظر. وسوف تقدم 

لحشد المنشئات إلجراء عمليات التحويل، كما ستيسر إدارة وتنفيذ الخطط  خطط اإلزالة الكاملة إشارة قوية للصناعة
 القطاعية مع ضمان مستوى الوساطة بين المتنافسين.
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 القضايا المتعلقة بمناقشات اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السادس والسبعين
 

ن جميع العناصر التي تتكون منھا اختتمت المناقشات بين األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بشأ .64
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دون تحديد أي قضايا سياساتية. وعولجت 
جميع المسائل التقنية بصورة مرضية، وجرى تضييق الفرق في مستويات تمويل العديد من الخطط القطاعية على 

 مة الصين وأوصت به األمانة.النحو الذي وافقت عليه حكو

وعالوة على الموافقة على مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الذي ستتم إزالته وما يرتبط به من  .65
مستويات التموي لخطط القطاعات، وأنشطة التمكين وأنشطة التنسيق الوطني، سيتعين على اللجنة التنفيذية أن تنظر 

)، وعملية التحقق من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. وسيتعين 2026أو  2020في مدة المرحلة الثانية (عام 
بمجرد إنتھاء المداوالت بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، 

تنقيح نص المقرر  صياغة مشروع لتوافق عليه اللجنة. وفي ھذا الصدد، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في
للموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى منخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد  49/64

 أدناه:

الموافقة منحيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين  )أ (
في المائة من  XXالھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة استھالك المواد  لخفض 20xxالى  2016للفترة من 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لحكومة ألمانيا وحكومة اليابان  XXخط األساس بمبلغ قدره 
 واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

 ھيدروكلوروفلوروكربونية؛طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد ال  XXخصم مقدار  )ب (

الموافقة على االتفاق بشأن المرحلة الثانية بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد  )ج (
 بھذا التقرير؛ XXالھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو اوارد في المرفق 

واد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم )د (
 XXدوالر أمريكي، يتألف من  XXبمبلغ قدره  2017 – 2016للصين وخطة التنفيذ ذات الصلة للفترة 

 .دوالر أمريكي (لكل وكالة ثنائية ومنفذة) XXدوالرا أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 مشروع اإلتفاق

لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين من تعقيد  نظرا لما تنطوي عليه المرحلة الثانية .66
بالنسبة لثالثة  2020المكونة من ست خطط قطاعية وأنشطة تمكينية وخطة تنسيق وطنية مع مواعيد االنتھاء في 

تھا وما لثالثة قطاعات أخرى، وأن كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزال 2026قطاعات وعام 
يرتبط بھا من مستويات تمويل سيتعين أن توافق عليھا اللجنة التنفيذية وأنه لم يدرج في تقديم المرحلة الثانية مشروع 

 اتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية خالل المناقشات بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  .67
وروفلوروكربونية في االجتماع السادس والسبعين، أن تطلب من اليوئنديبي أن يعد، بالتعاون مع الوكاالت الھيدروكل

ألف (األھداف والتمويل) من اتفاق -2الثنائية والمنفذة المعنية مشروع اتفاق للمرحلة الثانية يستند الى صيغة التذييل 
 .19المرحلة األولى على النحو الوارد في الجدول 
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 ألف ألھداف وتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين-2: التذييل 19جدول ال
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 الخصائص العمود

أھداف االستھالك
جدول الخفض في بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1-1

درات استنفاد جيم المجموعة ألف (باألطنان من ق
 األوزون)

      

الحد األقصى المسموح به من مجموع استھالك مواد  1-2
المرفق جيم المجموعة ألف (باألطنان من قدرات 

 استنفاد األوزون)

      

الحد األقصى المسموح به من استھالك المرفق جيم  1-3-1
المجموعة ألف  في قطاع التبريد الصناعي والتجاري 

 قدرات استنفاد األوزون)(باألطنان من 

      

الحد األقصى المسموح به من استھالك مواد المرفق  1-3-2
جيم المجموعة ألف  في قطاع رغاوي البوليسترين 

المسحوبة بالضغط (باألطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون)

      

الحد األقصى المسموح به الستھالك مواد المرفق جيم  1-3-3
قطاع رغاوي البوليوريثان المجموعة ألف  في 

 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

      

الحد األقصى المسموح به من استھالك مواد المرفق  1-3-4
جيم المجموعة ألف  في قطاع تكييف ھواء الغرف 

 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

      

يم الحد األقصى المسموح به الستھالك مواد المرفق ج 1-3-5
المجموعة ألف  في قطاع المذيبات (باألطنان من 

 قدرات استنفاد األوزون)

      

 تمويل خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع  2-1-1

 اليوئنديبي (بالدوالر األمريكي)
      

       ي (بالدوالر األمريكي)تكاليف الدعم لليوئنديب 2-1-2
 تمويل خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

التمويل المتفق عليه من الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2-1
 للقطاع اليونيدو (بالدوالر األمريكي)

      

       تكاليف الدعم اليونيدو (بالدوالر األمريكي) 2-2-2
من الوكالة المتعاونة للقطاع  التمويل المتفق عليه 2-2-3

 (بالدوالر األمريكي) (المانيا)
      

       تكاليف الدعم أللمانيا (بالدوالر األمريكي) 2-2-4
 تمويل خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجسئة

التمويل المتفق عليه من الوكالة المنفذة الرئيسية  2-3-1
 للقطاع البنك الدولي (بالدوالر األمريكي)

      

تكاليف الدعم الوكالة للبنك الدولي (بالدوالر  2-3-2
 األمريكي)

      

تمويل خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
التمويل المتفق عليه من الوكالة المنفذة للقطاع  2-4-1

 اليونيدو (بالدوالر األمريكي)
      

       تكاليف الدعم الوكالة لليونيدو (بالدوالر األمريكي) 2-4-2
 تمويل خطة قطاع الخدمة بما في ذلك برنامج التمكين

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع  2-5-1
 اليونيب (بالدوالر األمريكي)

      

       تكاليف الدعم الوكالة لليونيب (بالدوالر األمريكي) 2-5-2
قطاع التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة في ال 2-5-3

 اليابان (بالدوالر األمريكي)
      

       تكاليف الدعم الوكالة اليابان (بالدوالر األمريكي) 2-5-4
تمويل التنسيق الوطني

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع  2-6-1
 اليوئنديبي (بالدوالر األمريكي)

      

       ي (بالدوالر األمريكي)تكاليف الدعم الوكالة لليوئنديب 2-6-2
تمويل خطة قطاع المذيبات

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية الشاملة  2-7-1
 اليوئنديبي (بالدوالر األمريكي)
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 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 الخصائص العمود
أھداف االستھالك

       تكاليف الدعم الوكالة لليوئنديبي (بالدوالر األمريكي) 2-7-2
التمويل الشامل

       عليه (بالدوالر األمريكي) مجموع التمويل المتفق 3-1
       مجموع تكاليف الدعم (بالدوالر األمريكي) 3-2
       مجموع التكاليف المتفق عليھا 3-3

اإلزالة واالستھالك المؤھل المتبقي
  تنفاد األوزون)التي ستتحقق بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات اس 22-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 األوزون)
 

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
  المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123-لكاملة للھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة ا 4-2-1
التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2

 األوزون)
 

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123- تبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل الم 4-2-3
  المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان بقدرات استنفاد األوزون) 124-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-1
ي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد التي ستتحقق في المشروعات الت 124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-2

 األوزون)
 

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-3-3
  ت استنفاد األوزون)ب المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من درا141-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-1
ب التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان بقدرات استنفاد 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-2

 األوزون)
 

  ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-4-3
  ب المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142-زالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربوناإل 4-5-1
ب التي ستتحقق في المشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد 142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-5-2

 األوزون)
 

  ب (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142- مؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك ال 4-5-3
  المتفق عليھا بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 225-اإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-1
مشروعات التي سبقت الموافقة عليھا (باألطنان من قدرات استنفاد التي ستتحقق في ال 225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-2

 األوزون)
 

  (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 225- االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-6-3
 

 التوصية
 

اعية. وقد ترغب توجد التوصية بالموافقة على خطة كل قطاع من جانب اللجنة التنفيذية في كل خطة قط .68
اللجنة التنفيذية في أن تعرب عن تقديرھا للجھود الكبيرة التي بذلتھا الصين صوب تنفيذ أنشطة إزالة 
الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليوريثان، وقطاع البوليسترين المسحوبة بالضغط، وقطاع التبريد 

 2020والخدمة لتمكينھا من تحقيق أھداف اإلزالة لعام وتكييف الھواء الصناعي والتجاري وقطاعي المذيبات 
 المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال.
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الصين

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
  (رئيسية)مانيا/ اليونيدو ال  رغوى البوليسترين  )ثانيةكربونية (المرحلة ال فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)    16,838.53  2014السنة:   األولى) (المرفق جيم  المجموعة 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2014  السنة:  األوزون) د) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 

  مخبريةال
  جمالي اإلاالستهالك 

  لقطاعل
   الخدمة  التصنيع  

 20.0    7.1 12.9     123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 2.1    2.1      124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5,703.3   484.0    5,155 64.3  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 644.7    33.7 6.5  604.5   ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 10,467.7    3,118.8 5,582.5  1,644.5 121.9  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.8   0.8        ج أ 125-الهيدروكلوروفلوروكربون

  األوزون) د) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفارابعا(
 18,865.44  لتخفيضات المستدامة:ا لمجموع نقطة البداية 19,269.0  :2010-2009خط األساس 

  األوزون) دللتمويل (طن من قدرات استنفا ؤهلاالستهالك الم
 15,420.25  المتبقي: 3,445.19  عليه بالفعل: ةموافقتمت ال

ما بعد  2020  2019  2018 2017 2016  ) خطة األعمالخامسا(
2020 

  المجموع

المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات إزالة  ألمانيا
  األوزون) داستنفا

 2.4  3.1  3.9 9.4 

 1,200,000 500,000  400,000  300,000   التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات  135.6 135.6 135.6 135.6 135.6  678.0
 األوزون) داستنفا

 نيدواليو 

80,530,595 
 16,106,1

19 
16,106,1
19 

16,106,
119 

16,106,11
9 

16,106,11
9 

  )التمويل (دوالر أمريكي

                                   
 المجموع

 (السادس)  بيانات المشروع  2016 2018 2020 2023 2025

 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال       

به من االستھالك (طن من قدرات استنفاد الحد األقصى المسموح       
   األوزون)

المشاريع   ألمانيا تكاليف المشروع      
المطلوبة من 
حيث المبدأ 

(دوالر 
 أمريكي)

  تكاليف الدعم      

ناليو تكاليف المشروع      
  تكاليف الدعم       يدو

مجموع األموال المطلوبة        
من حيث المبدأ (دوالر 

 أمريكي)
مجموع تكاليف الدعم        

المطلوبة من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

مجموع األموال المطلوبة        
للحصول على الموافقة من 
حيث المبدأ (دوالر 

 أمريكي)

  )2016لشريحة األولى (اتمويل ل) طلب سابعا(

 أمريكي)تكاليف الدعم (دوالر   المطلوبة (دوالر أمريكي) موالاأل  الوكالة

 TBDTBD  ألمانيا
 TBDTBD  اليونيدو

  ) كما ھو ُمبين أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( :المطلوب التمويل
 النظر في فرادى الحاالت  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 

 سادساع المإلى االجت اليونيدو ت، قّدمرئيسيةالوكالة المنفذة ال ا، وبصفتھحكومة الصين واليونيدونيابة عن  . 69
ً لتمويل ال ) (خطة قطاع رغوى بوليستيرين مبثّق (منبثقمن خطة قطاع رغوى  نيةالثا مرحلةوالسبعين طلبا

  176,608,000بتكلفة إجمالية قدرھا، ة للصينخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيالبوليسترين) ل
 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةا، أمريكي ادوالرمليون  163,800,000من مبلغ  تتألف ،اأمريكي ادوالرمليون 

11,466,000  ً ً  1,200,000لليونيدو، ومبلغ  دوالراً أمريكيا ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراً أمريكيا
ذ المرحلة الثانية من خطة قطاع دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا، كما قدمت أصال. وسوف يؤدي تنفي  142,000

، 2026ة في القطاع بحلول عام المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيرغوى البوليسترين إلى اإلزالة التامة الستھالك 
في المائة بحلول عام  35ومساعدة الصين في تحقيق أھداف االمتثال لبروتوكول مونتريال في تخفيض نسبته بنسبة 

  .2025ي المائة بحلول عام ف  67.5، ونسبة 2020

خطة إدارة إزالة المواد تبلغ الشريحة األولى الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين ل . 70
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  11,000,000ة المطلوبة في ھذا االجتماع مبلغ الھيدرو كلورو فلورو كربوني

  دوالرا أمريكيا لليونيدو فقط، كما تم تقديمھا في االصل.  770,000دعم الوكالة البالغة 

  
  حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع رغوى البوليسترين

وافقة على المرحلة األولى من خطة قطاع رغوى البوليسترين للصين في االجتماع الرابع والستين تمت الم  .71
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لليونيدو وحكومة ألمانيا كجزء  50,000,000بتكلفة إجمالية قدرھا 
  592طنا متريا ( 10,031ة بغرض إزالة و كربونيخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورمن المرحلة األولى ل

 22- ھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون لل 331طنا من قدرات استنفاد األوزون، منھا 
ب)142-ھيدرو كلورو فلورو كربونطنا من قدرات استنفاد األوزون لل  260.8و

  .2015ة للقطاع في عام في المائ 10وتحقيق ھدف التخفيض المنشود بنسبة  10

اني شركة لرغوى البوليسترين إلى ث 25شملت المرحلة األولى من خطة قطاع رغوى البوليسترين تحويل  . 72
وغاز البوتان (مؤسسة واحدة)، وإلى أنشطة للمساعدة الفنية ورصد المشاريع والتدابير المتعلقة ن أكسيد الكربو

، مما يؤدى إلى اإلزالة التدريجية التامة ل 2017ل المؤسسات في عام بالتنظيم. وسيتم االنتھاء من جميع تحوي
طنا إضافيا من خالل تدابير  441.02. وستتم إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةطنا متريا من  9,589.98

  تنظيمية.

  
  المرحلة األولى 11ملخص لتقرير مرحلي عن تنفيذ أنشطة

  
  المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيميالسياسة المتعلقة بالمواد 

  
،  المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيةأصدرت وزارة حماية البيئة تعميما بشأن اإلدارة الصارمة إلنتاج   .73

. 2015في المائة في عام  10ونسبة  2013لضمان تحقيق ھدف التجميد في عام  2013والبيع واالستھالك في عام 
طنا من  100الحصص للشركات (بما في ذلك رغوى البوليسترين) التي تستھلك أكثر من  وحّدد التعميم تصاريح

  .سنويا الھيدرو كلورو فلورو كربون

                                                 
ب في قطاع رغوى البوليسترين في الصين ما بين نسبة 142- ھيدرو كلورو فلورو كربونإلى ال 22- ھيدرو كلورو فلورو كربونكان متوسط نسبة ال  10
  في المائة بالطن المتري. 40- 60

  
ة في الصين خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونيفي الطلب المقدم للشريحة األخيرة من المرحلة األولى لأدرج تقرير مرحلي شامل   11

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41الواردة  14إلى  9التي قدمت إلى االجتماع الخامس والسبعين (الفقرات من 
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 أنشطة خاصة بعملية التحويل

شركة لرغوى البولستيرين تم معالجتھا في المرحلة األولى،  25، ومن أصل 2016اعتبارا من فبراير  . 74
طنا متريا  1,519.65أكملت أربع شركات عملية التحويل إلى ثاني أكسيد الكربون باإلضافة لالستھالك المرتبط ب 

كة في مراحل مختلفة من عمليات التحويل، شر 21. وتعتبر الشركات المتبقة البالغةالھيدرو كلورو فلورو كربونمن 
  مثل الشراء، وتوريد المعدات، والتركيب وإجراء التجارب.

  أنشطة المساعدة التقنية

  
  أدرجت أنشطة المساعدة التقنية التالية في خطة قطاع رغوى البوليسترين: . 75

  
زل الحراري التي سيطبق في إعادة النظر في المعيار بشأن األلواح المصنوعة من رغوى من أجل الع (أ) 

 12، ووضع معيارين جديدين للوحات المستخدمة في المخازن الباردة والھندسة المدنية2017عام 
في  الھيدروكلوروفلوروكربون. وتھدف ھذه المعايير إلى تسھيل عملية إزالة 2016الساريين منذ عام 

البوليسترين مع عوامل النفخ  قطاع رغوى البوليسترين وتعزيز القبول في السوق لمنتجات رغوى
  البديلة.

  
(ب) إجراء بحوث بشأن االستفادة األمثل من تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون، وسيتم تبادل النتائج الرئيسية 

 التي تم التوصل إليھا على نطاق واسع مع قطاع الصناعة حين االنتھاء؛

 
رين التي تستخدم تقنية ثاني أكسيد الكربون بھدف (ج) مراجعة الدليل الخاص باإلنتاج اآلمن لرغوى البوليست

تعزيز تدابير السالمة في المؤسسات، وتنظيم عملية اإلنتاج والترويج العتماد التكنولوجيا ثاني أكسيد 
 ؛ و2016الكربون. ومن المتوقع أن يكون الدليل متاحا بحلول نھاية عام 

 
) FECOالصناعة الخفيفة (تسمى بوكالة دعم التنفيذ تأييد من قبل معھد تصنيع البالستيك وتطبيقات  (د) 

من خالل االستشارات الفنية، والتدريب ونشر المعلومات للشركات التي تستخدم رغوى البوليسترين؛ 
ومكاتب حماية البيئة المحلية؛ وتقديم المساعدة لوكاالتي التدقيق  FECOوتقديم المشورة الفنية لوكالة 

FECO /MEP .في تنفيذ المشاريع على أرض الميدان والتحقق من السالمة 
 

  وحدة إدارة المشروعات
  

تأسست وحدة إدارة المشاريع المسؤولة عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع رغوى البوليسترين في  . 76
  .MEP) لوكالة FECOإطارالمكتب الخارجي للتعاون االقتصادي (

 
  حالة المدفوعات

  
دوالرا امريكيا من قبل الوكاالت المنفذة لصالح   34,444,100، تم صرف مبلغ 2016اعتبارا من فبراير  . 77

دوالر أمريكيا لصالح المستفيدين، من أصل   27,245,422بصرف مبلغ  FECO، وقامت وكالة FECOوكالة 
في المائة  54دوالرا امريكيا. ويمثل التمويل الذي تم صرفه للشركات نسبة   50,000,000األموال المعتمدة البالغة

في المائة من التمويل المصروف من الوكاالت المنفذة لصالح  79من إجمالي التمويل المعتمد للمرحلة األولى، ونسبة 
                                                 

قات الھندسة المدنية، مثل (الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والمطارات والقنوات) زيادة لوحات رغوى البوليسترين المستخدمة في تطبيتتطلب   12
وق قوة الضغط وتحسين مقاومة عمليتي التجميد والذوبان. وسيلعب المعيار دورا ھاما في تعزيز الحصول على رغوى البوليسترين الجديدة في الس

 .وتوسيع نطاق تطبيقھا
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. 2016بر عام دوالرا امريكيا إضافي للمستفيدين بحلول ديسم  15,251,400. وسيتم صرف مبلغ FECOوكالة 
  . 2019و  2017بين األعوام   7,503,178وسيتم صرف التمويل المتبقي البالغ 

  
  المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين

  
  في قطاع رغوى البوليسترينكربونية  فلورو كلورو المواد الھيدرواستھالك 

  
المقّدر في قطاع رغوى كربونية  فلورو كلورو المواد الھيدرو، كان مجموع استھالك 2015في عام   .78

البوليسترين نفس االستھالك المسموح به بموجب االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، كما ھو مبين في 
  .1الجدول رقم 

  
  )2015-2012البوليسترين في الصين ( في قطاع رغوىكربونية  فلورو كلورو المواد الھيدرو. استھالك 1لجدول ا

 كربونية فلورو كلورو المواد الھيدرو 2012 2013 2014 2015
 22-لھيدروكلوروفلوروكربونا 34,400 29,900 29,900 *29,816

   ب142-لھيدروكلوروفلوروكربونا 9,800 11,264 9,300 *9,939
 (طن متري) للبرنامج القطري  تقرير البيانات اإلجمالية 44,200 41,164 39,200 *39,755

2,286* 2,249 2,377 2,529 
(طن من قدرات استنفاد  للبرنامج القطري تقرير البيانات اإلجمالية

 األوزون)
 االستھالك األقصى المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)  2,540 2,540 2,286

0 291 163   
 على حدا. كربونية فلورو كلورو المواد الھيدرو* االستھالك المقّدر. لم يتم بعد تقديم البيانات لكل مادة مستھلكة من 

 
ب في قطاع 142-ھيدرو كلورو فلورو كربونإلى ال 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونلقد تغير متوسط نسبة ال . 79

 75في المائة المقّدر في المرحلة األولى إلى نسبة تبلغ ما بين  40-60صناعة رغوى البوليسترين من متوسط يبلغ 
  ب.142- ھيدرو كلورو فلورو كربون، بسبب تراجع أسعار ال2012المائة منذ عام في  25إلى 

  
في وقت تقديم المرحلة األولى، كان من المتوقع أن ينمو قطاع رغوى البوليسترين. ولكن نظرا لسياسات   .80

منتجات  ، انحسر الطلب في السوق على2011السالمة الوطنية األكثر صرامة ضدالحرائق والموضوعة منذ عام 
رغوى البوليسترين، ال سيما في مجال العزل لصناعة البناء مما أدى إلى إغالق بعض الشركات. وھناك ما يقرب من 

شركة لرغوى البوليسترين، ال سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ذات القدرات  300
  التقنية والمالية المحدودة.

  
  الك المؤھل للتمويلالمتبقى من االستھ

  
خطة إدارة إزالة بناء على االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية حول المرحلة األولى من   .81

ھيدرو كلورو فلورو وال 22-كلورو فلورو كربون، يبلغ االستھالك المتبقي من الكربونية فلورو كلورو المواد الھيدرو
طن من قدرات استنفاد األوزون على التوالي. ويتم   1,203.06و  10,015.59ب المؤھل للتمويل ھو 142-كربون

، أجھزة تكييف ھواء الغرفتوزيع ھذا االستھالك بين قطاعات رغوى البوليسترين، والتبريد وتكييف الھواء، و
تفاق وخدمات التبريد وااليرسوالت. واستنادا إلى أھداف استھالك قطاع رغوى البوليسترين الواردة في اال

والتخفيضات من المرحلة األولى، بما في ذلك مشروع تجريي مستقل، فينبغي أن ال يتجاوز إجمالي االستھالك 
طن من قدرات   1,935.7المتبقي التي سيتم تمويله في إطار المرحلة الثانية في قطاع رغوى البوليسترين مقدار 

  استنفاد األوزون.
  

في قطاع رغوى البوليسترين  ھيدرو كلورو فلورو كربونالكاملة الستھالك ال تقترح المرحلة الثانية اإلزالة . 82
، 2015طنا من قدرات استنفاد األوزون) في عام  2,286طنا متريا ( 39,755، التي تقّدر بنحو 2026بحلول عام 

لمائة من في ا 25-75طنا من قدرات استنفاد األوزون على نسبة  1,265طنا متريا فقط ( 22,000وتستند منھا 
ب التي سيتم تمويلھا من خالل الصندوق 142- ھيدرو كلورو فلورو كربونإلى ال 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونال
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طن من قدرات استنفاد األوزون) غير مؤھلة للتمويل أو  670.7طنا متريا إضافيا ( 10,814المتعدد األطراف، و 
  كونھا تتوافق مع الشركات التي أغلقت، وسيتم خصمھا من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل. 

  
  بوليسترينفي قطاع رغوى ال لھيدروكلوروفلوروكربون. الجدول الزمني لتخفيض ا2الجدول 

المرحلة الثانية المجموع المرحلة األولى   الوصف
2026 2025 2023 2020 2018 2015 2013 

 حدود االستھالك (طن متري) 43,051 *39,755 35,339 24,296 13,252 3,000 0 ال ينطبق

 2,540 2,286 2,032 1,397 762 165 0 ال ينطبق
حدود االستھالك (طن من

 األوزون)قدرات استنفاد 
 التخفيض (طن متري) 5,726 3,296 4,417 11,043 11,043 10,252 3,000 

2,878 
165 597 635 635 254 

254 338 
التخفيض (طن من قدرات

 استنفاد األوزون)
 التخفيض من نقطة البداية  %10 %20 %45 %70 %94 %100  ال ينطبق

1,857** 
1,265 592 

التخفيض الممول (طن من
 استنفاد األوزون)قدرات 

  ب  من ھذا العام.142- ھيدرو كلورو فلورو كربون/22-ھيدرو كلورو فلورو كربون 1: 3* استخدام نسبة 
  طنا من قدرات استنفاد األوزون لمشروع تجريبي مستقل في قطاع رغوى البوليسترين في المرحلة األولى 12.3** باإلضافة إلى ذلك، تم تمويل 

 
  التدريجية في قطاع رغوى البوليسترين الخاص بالمرحلة الثانيةاستراتيجية اإلزالة 

  
ھيدرو وال 22- كلورو فلورو كربونعلى غرار استراتيجية المرحلة األولى، سوف تتحقق اإلزالة للھيدرو   .83

ب في قطاع رغوى البوليسترين في إطار المرحلة الثانية من خالل مجموعة عمليات 142-كلورو فلورو كربون
  شركات الرغاوى، واإلجراءات التنظيمية وأنشطة المساعدة التقنية، ومجالي التنفيذ والرصد. لتحويل

  
  اإلجراءات التنظيمية والمراقبة

  
سيقوم العنصر التنظيمي بدعم تحويل المؤسسات التي تستخدم رغوى البوليسترين المدرجة في المرحلة  . 84

ية في قطاع الرغاوي البوليسترين كلورو فلورو كربونالثانية. وسوف يشِمل فرض حظر على استخدام المواد الھيدرو 
ى البوليسترين لضمان األداء مع ، واستعراض ومراجعة المعايير الفنية على منتجات رغو2025بحلول عام 

 MEPية. ومراجعة كتالوج وكالة كلورو فلورو كربونتكنولوجيات بديلة؛ ومبادئ توجيھية بشأن بدائل المواد الھيدرو 
كلورو فلورو ية الرئيسية؛ وإدخال ضريبة بيئية على الھيدرو كلورو فلورو كربونالخاص ببدائل المواد الھيدرو 

 .كربون
  

  البوليسترين  رغوى تحويل شركات
 

 ه سيتم تحويل، أشارت التقديرات إلى أنالبوليسترينأجري إلعداد خطة قطاع رغوى  استبياناستنادا إلى  . 85
 60 بلغ استھالك. ويةكلورو فلورو كربونالمواد الھيدرو من  امتري اطن 22,000يبلغ ستھالك كلي ذات ا ةشرك 124

. 2026 عام تحويل جميع المنشآت بحلولوسيكتمل . للعام الواحد/امتري اطن 150في المائة من ھذه الشركات أقل من 
 تقديرا لتوزيع المشاريع حسب مستوى االستھالك: 3الجدول ويقدم 
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  2014ية في قطاع رغاوي البوليسترين للعام كلورو فلورو كربون. توزيع استھالك المواد الھيدرو 3جدول 
 ية)كلورو فلورو كربونحجم المشاريع (طنا متريا من المواد الھيدرو  متري)االستھالك (طن  عدد الشركات المؤھلة

 150أقل من   6,402 73
34  7,759  300-150  
12  5,226  500-300 

5  2,613  600-500 
  المجموع  22,000  124

 
 

بناء على الخبرة المكتسبة من تنفيذ المرحلة األولى، فقد تم اختيار ثاني أكسيد الكربون األمثل (ثاني أكسيد   .86
الكربون كعامل نفخ رئيسي ينفخ باالشتراك مع واحد أو اثنين من عوامل اإلرغاء ذات اإلمكانية المنخفضة لإلحترار 

ثانية. وقد يتم تغيير اختيار التكنولوجيا إذا توفرت بدائل أخرى ذات العالمي عند الحاجة للحفاظ على األداء) للمرحلة ال
  إمكانية منخفضة لإلحترار العالمي.

  
لحساب تكلفة تحويل المؤسسة، تقترح المرحلة الثانية استخدام التكلفة "القياسية" من أجل تحويل خط إنتاج  . 87

  ).4بيّن في الجدول رقم (كما ھو مُ واحد إلى التكنولوجيا التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون 
  
  . التكاليف القياسية المقترحة لتحويل خط إنتاج واحد 4الجدول    

التكلفة (دوالر 
 امريكي)

 الوصف المعدات، وتفاصيل التعديالت وإجراء التعديالت التحديثية

120,000 
المواد والتعديالت  قياس فقدان الوزن، وأجھزة التغذية الكھربائية واألنابيب، وخزانات تخزين

 الواقية من االنفجار بالنسبة للمحرك والنظام الكھربائي
نظام التغذية التلقائية 

 النقاص الوزن

317,000 
مضخة للحجاب الحاجز، وصھاريج تخزين ثاني أكسيد الكربون، واإليثانول وغيره من 

الدرجة األولى، اسطوانات عوامل النفخ، ونظام الضخ المعزز لثاني أكسيد الكربون من 
 والتعديالت الواقية من االنفجار بالنسبة للمحرك والنظام الكھربائي

النظام الخاص بتخزين 
 عامل النفخ  والجرعات

400,000 
مم؛ والتعديالت  200ملم، وجھاز طارد لمسار واحد بقطر  75جھاز طارد لمسارين بقطر 

 الواقية من االنفجار لخط االنتاج
 أجھزة الطرد

202,600 
نظام الرصد لتسرب الغازات قابلة لالشتعال، ونظام إطفاء الحرائق ومقاومة االنفجارات، 

 ، ومولد للطوارئ والعمل المدني الھاماالستاتيكيهونظام للحماية 
السالمة المتعلقة بالتعديل 

 التحديثي

25,000  
التدريب، والتجارب، 

 ونقل التكنولوجيا
1,064,600 

 
 المجموع

  
 

حسبت التكاليف الرأسمالية اإلضافية على أساس التكلفة "القياسية" الموّضحة في الجدول أعاله، فأن عدد  . 88
خط إنتاج، لحسبة  130الشركات المؤھلة وعدد خطوط اإلنتاج للشركة الواحدة (أي، بما أن ھناك ما يقرب من 

خطا  1.3طنا متريا؛ و  300تھلك أقل من التكاليف الرأسمالية اإلضافية، بافتراض أن خط انتاج واحد لشركة تس
  طنا متريا).  500خطا لتلك التي تستھلك أكثر من  1.5طنا متريا، و  500-300للشركات التي تستھلك من 

دوالرا   138,504,460بناء على ھذه االفتراضات، قُّدرت التكاليف الرأسمالية اإلضافية بمبلغ قدره   .89
 .5ول رقم أمريكيا كما ھو مبيّن في الجد
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 . التكاليف الرأسمالية اإلضافية لعمليات تحويل المؤسسات في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين5الجدول 

 تكلفة النشاط (دوالر أمريكي)  التكلفة (بالدوالر األمريكي)

الخطوط 
حجم المشاريع  عدد الشركات

(بالطن 
 المجموع المتري)

للشركة 
 الواحدة

 نقل 
التكنولوج

يا

السالمة المتعلقة 
 بالتعديل التحديثي

 المعدات

 150أقل من  73 1.0 837,000 202,600 25,000 1,064,600 77,715,800
36,196,400 1,064,600 25,000 202,600 837,000 1.0 34 300-150 
16,607,760 1,383,980 32,500 263,380 1,088,100 1.3 12 500-300 
7,984,500 1,596,900 37,500 303,900 1,255,500 1.3 5 600-500 

138,504,460 124    
  المجموع

 
 

دوالر امريكيا للكيلوغرام الواحد من المواد الھيدرو  2.11حسبت تكاليف التشغيل اإلضافية بمبلغ قدره  . 90
الالزمة لتطبيق التكنولوجيا التي ية، مع األخذ بعين االعتبار مادة راتنج البوليسترين الجديدة كلورو فلورو كربون

، تم تعديل تكاليف 5013 /74تستخدم ثاني أكسيد الكربون والجرعة التي زيدت من مثبطات اللھب. وتمشيا مع المقرر 
  دوالر أمريكي.  .30,800,000دوالر امريكيا/كغ، وبذلك يبلغ المجموع مبلغ 1.40  التشغيل اإلضافية بمبلغ 

دوالر امريكي/ كغ لرغوى البوليسترين، قدِّرت  10,27الية من حيث التكلفة البالغة تمشيا مع عتبة الفع . 91
دوالر   148,466,740شركة تشملھا خطة قطاع رغوى البوليسترين بمبلغ 124التكلفة اإلجمالية لعملية تحويل 

  ).6امريكي، كما ھو مبين في الجدول رقم (

 ركات رغوى البوليسترين في الصين. التكاليف التقديرية لعملية تحويل ش6الجدول 
التكلفة 
 اإلجمالية

تكلفة من حيث الفعالية دوالر 
 امريكي/كغ

 التكلفة (دوالر امريكي)
كلورو فلورو المواد الھيدرو 

 ية (طن متري)كربون
(دوالر 

 امريكي)
 التعديل

 المجوع الفعلي
تكاليف التشغيل 

 اإلضافية

التكاليف 
الرأسمالية 
 اإلضافية

 االستھالك
 حجم المشاريع 

  150أقل من  6,402 77,715,800 8,962,800 86,678,600 13.54 10.27  65,780,550 
 47,097,130  6.07 6.07 47,059,000 10,862,600 36,196,400 7,759 300-150
 23,935,080  4.58 4.58 23,924,160 7,316,400 16,607,760 5,226 500-300
 11,653,980  4.46 4.46 11,642,700 3,658,200 7,984,500 2,613 600-500

 
148,466,740  

6.75 7.7 
169,304,460 30,800,000 138,504,460 

المجموع 22,000

 
 

  أنشطة المساعدة التقنية

  تم اقتراح أنشطة المساعدة التقنية التالية في المرحلة الثانية دعما لعملية تحويل شركات رغوى البوليسترين:  .92

التدريب وورش عمل للمستفيدين حول مسائل السالمة، وتدابير السياسة العامة وتنفيذ المشروع  (أ) 
  دوالر امريكي)؛ 200,000(

  دوالر امريكي). 400,000تحسين التكنولوجيات البديلة وتقييمھا (  (ب)

 300,000ين (صياغة ومراجعة المعايير والمبادئ التوجيھية التقنية بشأن منتجات رغوى البوليستر (ج) 
  دوالر امريكي)؛

                                                 
13   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56.  
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في قطاع رغوى  يةكلورو فلورو كربونتقييم أثر السياسات قبل فرض حظر الستخدام المواد الھيدرو  (د) 
  دوالر امريكي)؛ 200,000البوليسترين (

 دوالر امريكي)؛ 250,000االستعراض واالستفادة من تكوين األجھزة الطاردة بتكنولوجيا بديلة (  (ه)

 )؛700,000بناء القدرات الخاصة بمكاتب البيئة  المحلية والوكاالت األخرى (دوالر امريكي  (و) 

 دوالر امريكي)؛ FECO )600,000الستشارات الفنية لوكالة  (ز) ا

دوالر امريكي)؛  300,000القيام بجوالت دراسية للمستفيدين، وللروابط الصناعية ومعاھد البحوث ( (ح) 
 و

 دوالر امريكي)؛ و 150,000لناس وتنظيم الحمالت اإلعالمية (توعية عامة ا  (ط)

في أعقاب النھج المتبع في إطار المرحلة األولى، سيتم تعيين وكالة دعم للتنفيذ لتقديم االستشارات  (ي) 
 FECOالفنية والتدريب والتوجيه للمؤسسات التي تستخدم الرغاوي وتقديم المشورة الفنية لوكالة 

المحلية، وتيسير المشاريع على أرض الميدان وعمليات التحقق من السالمة التي ومكاتب البيئة 
  دوالر امريكي). 2,713,260( زارة حماية البيئة/ وFECOستقوم بھا وكالة 

  طريقة التنفيذ
  

في إطار المرحلة األولى من خطة قطاع  FECOستواصل وحدة إدارة المشاريع التي أنشئت بموجب وكالة  . 93
رغوى البوليسترين أداء مھامھا خالل المرحلة الثانية. وسوف تنسق تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية، من جملة أمور، مثل 
إعداد اللوائح والسياسات؛ الرصد واإلبالغ عن نظام إدارة المعلومات؛ والتحقق من أھلية الشركات، وتوقيع العقود 

أنشطة اإلزالة التدريجية المتعلقة بھا؛ وإدارة الجوانب المالية؛ ووضع مؤشرات للتحقق واإلبالغ عن إزالة  ومراجعة
ية؛ وإعداد االختصاصات وتوقيع العقود المتعلقة بأنشطة المساعدة الفنية كلورو فلورو كربونالمواد الھيدرو 

لمحلية الدعم إلدارة المشاريع من خالل القيام بزيارات واإلشراف على تنفيذ جميع العقود. وسوف تقدم مكاتب البيئة ا
  ية وفرض تنفيذ السياسات. كلورو فلورو كربونللمؤسسات المستفيدة لضمان إزالة استھالك المواد الھيدرو 

 
ستعمل اليونيدو، بوصفھا الوكالة المنفذة، على ضمان إجراء تحقق مالي وتحقيق تقدم وفقا للشروط الواردة   .94

خطة القطاعية، وسوف تساعد الحكومة في مجال إعداد خطط التنفيذ السنوية والتقارير المرحلية. وستدعم في ال
الحكومة األلمانية المساعدة التقنية والتقارير ذات الصلة كما ھو مطلوب. وسوف تجري الوكالتان زيارات ميدانية 

الصين بشأن وضع السياسات، ورسم خطة القطاع  وعمليات التفتيش للمؤسسات المستفيدة؛ وتقديم المساعدة لحكومة
 وإدارتھا وتنفيذ األنشطة  وتقييمھا.

  
ستوقع اليونيدو وحكومة ألمانيا مع الصين على اتفاق تقديم منحة لتحويل األموال من الصندوق المتعدد   .95

ين يتم التحقق من تنفيذ األطراف إلى الصين. وستصرف اليونيدو وحكومة ألمانيا األموال للصين في خمسة أقساط ح
عقود مع شركات رغوى الوليسترين لصرف األموال للمستفيدين، أو  FECOمسائل رئيسية محّددة. وستوقع وكالة 

مع مقدمي الخدمات االستشارية في حالة تقديم أنشطة المساعدة التقنية. وسوف تسمح شركات الرغاوي المستفيدة 
  كاتب البيئة المحلية، واليونيدو وحكومة ألمانيا.، ومFECOبالزيارات والتفتيش من وكالة 

 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروقّدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين ل  .96

  165,000,000في الصين التي سيتم تمويلھا من خالل الصندوق المتعدد األطراف بنحو كربونية فلورو كلورو
 1,265امريكي، كما قدمت أصال (باستثناء تكاليف الدعم). وستؤدي أنشطة اإلزالة التدريجية المقترحة إلزالة دوالر 

دوالر  7.50بإجمالي فعالية من حيث التكلفة تبلغ  كربون فلورو كلورو الھيدروطنا من قدرات استنفاد األوزون من 
  أدناه: 7امريكي/للكيلوغرام الواحد (على أساس االستھالك المؤھل فقط). ويُبيّن تحليل التكاليف في الجدول 
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 . موجز األنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين بالنسبة للصين7الجدول   

 التكلفة اإلجمالية (دوالر امريكي)

التكلفة من 
حيث الفعالية 

دوالر 
 امريكي/كغ

 إجمالي التخفيض التخفيض الممول

ن   الُمكوِّ
طنا من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

طن متري طنا من 
قدرات 

استنفاد 
 األوزون

 طن متري

 عمليات تحويل الشركات 32,814* 1,936 22,000 **1,265 6.75 148,466,740
 التقنيةالمساعدة  0 0 0 0 ال ينطبق 5,813,260

 وحدة إدارة المشاريع 0 0 0 0 ال ينطبق 10,720,000
 المجموع 32,814* 1,936 22,000 1,265 7.50 165,000,000

طنا متريا. وسيتم خصم التخفيضات غير الممولة  32,814مقدار   كربونية فلورو كلورو المواد الھيدرو* يمثل االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من 
  طن متري) من االستھالك المتبقي المؤھل للحصول على التمويل. 22,000طن متري و 32,814طنا متريا (الفرق بين  10,814البالغة 

  المائة (تقاس بالطن المتري).  في 25ب 142- ھيدرو كلورو فلورو كربونإلى ال 22- ھيدرو كلورو فلورو كربون** تبلغ نسبة ال
 

  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  

  التعليقات
  

استعرض األمانة المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين للصين في ظل المرحلة األولى،   .97
والسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة 

 فلورو كلورو إدارة إزالة المواد الھيدروفي قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط  لھيدروكلوروفلوروكربونا
 للصندوق المتعدد األطراف. 2018-2016)، وخطة العمل لألعوام 50/74(المقرر  كربونية

  

مرحلة الثانية من خطة قطاع أشارت األمانة مع التقدير أنه على الرغم من أن التمويل المعتمد إلعداد ال  .98
 كلورو المواد الھيدروفي المائة من استھالك  35رغوى البوليسترين تھدف إلى إعداد خطة القطاع للحد بنسبة تبلغ 

، تضمن االقتراح المقدم إلى االجتماع السادس والسبعين تحويل كامل قطاع رغوى البوليسترين  كربونية فلورو
-ھيدرو كلورو فلورو كربونوال 22-ھيدرو كلورو فلورو كربونستھالك الكلي من ال، ليستبدل اال2026بحلول عام 

ب المستخدمين من قبل شركات رغوى البوليسترين، إضافة إلى  بدائل ذات امكانية منخفضة من حيث اإلحترار 142
  العالمي. وباإلضافة إلى ذلك، فقد كان اقتراحا شامال وواضحا.

  

مكتسبة في تنفيذ المرحلة األولى، وباإلشارة إلى أن المرحلة الثانية سوف تستمر بنھج وبالنظر إلى الخبرة ال . 99
  مماثل، ركّزت معظم المناقشات بين األمانة واليونيدو على التكلفة اإلضافية لعملية تحويل القطاع.

  
  استراتيجية اإلزالة التدريجية وطريقة التنفيذ

  
ات المدرجة في المرحلة الثانية ويبلغ (خمسة أضعاف عدد  الشركات وإذ يالحظ وجود عدد كبير من الشرك  .100

التي قدم لھا المساعدة خالل المرحلة األولى)، طلبت األمانة إلى اليونيدو توفير معلومات عن المعايير المستخدمة 
ع العقود، وتجنب لتحديد أولويات المشاريع، واآلليات الموضوعة للحد من الوقت الالزم للتحقق من خط األساس وتوقي

أي تأخير في تنفيذ عملية تحويل المؤسسات. وأشارت اليونيدو بأنه من خالل الدراسة االستبيانية التي أجريت إلعداد 
خطة القطاع، فقد حصلت على فھم أفضل لحجم المشاريع وتوزيعھا الجغرافي، األمر الذي سيسمح بتوقيع عدد كبير 

دة. وفي حين سيتم اتباع المبدأ القائم على أساس خدمة من يصل أوال، من العقود في غضون فترة زمنية محدو
فستعطى األولوية للشركات ذات االختصاص التقني المتقدم والقدرات المالية. ولضمان تحقيق أھداف اإلزالة في وقت 

بين  كربونية لوروف كلورو إزالة المواد الھيدرومناسب، فسيتم تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية وزيادة الوعي بشأن 
  المستفيدين. 
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استنادا إلى التفسير المقدم، والرأي القائل بأنه يمكن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين   .101

على غرار خطة القطاع المرحلة األولى، يُقترح بإيالء االعتبار الواجب بغرض تقليل الوقت المستخدم في مسألة 
  سات، وتوقيع العقود والبدء في عملية التحويل الفعلي للشركات.التحقق من المؤس

  

  القضايا المتعلقة بالتكلفة

  التكلفة الرأسمالية اإلضافية

أشارت األمانة إلى أن النھج لحساب التكاليف اإلضافية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين   .102
على أساس إنتاج "قياسي" باستخدام تكلفة المعدات في المشاريع الممولة في إطار المرحلة األولى قد أثار الشكوك، 

 فلورو كلورو المواد الھيدروطنا من  150كثر من حيث أن معظم المؤسسات في إطار  المرحلة األولى استھلكت ا
طنا  150شركة مندرجة في المرحلة الثانية تستھلك أقل من  124شركة  من  73، في حين أن استھالك كربونية

متريا. وبھذا الشأن، أوضحت اليونيدو أنه بناء على االستبيان الخاص بإعداد المرحلة الثانية، تستند تكاليف الشركات 
، وھو ما 75/200طنا متريا/ للسنة الواحدة على جھاز طارد بطاقة إنتاجية تصل إلى  300ستھلك أقل من التي ت

  يتوافق مع مستوى االنتاج لحجم تلك الشركات، وذلك دون إدخال تحسينات أو قدرات تكنولوجية.
  

أعلى من تلك الممولة في إطار  كما أشارت األمانة إلى أن تكلفة المعدات المقترحة في المرحلة الثانية  كانت 103.
طنا متريا على وجه الخصوص، فإن تكلفة تحويل  150وبالنسبة للمؤسسات التي تستھلك أقل من  .المرحلة األولى

دوالر امريكي   600,000دوالر امريكي مقارنة بمبلغ   1,187,378خط إنتاج واحد مقترح في المرحلة الثانية بلغ 
طنا متريا، بلغت  150لشأن، أشارت اليونيدو بأنه في حين أن مؤسساتان تستھلكان أقل من في المرحلة األولى. وبھذا ا

دوالر امريكي (بما في ذلك التمويل النظير)؛ وباإلضافة إلى ذلك،   1,400,000كلفة التحويل الفعلية ما يقرب من 
إلجراء عملية التحويالت على  كان ايضا إحدى المؤسساتان الشركة المصنعة للمعدات، وكان لديھا قدرات تقنية

المعدات الموجودة. وفي المقابل، تتمتع المؤسسات المندرجة في المرحلة الثانية بقدرة فنية ومالية أقل، وأن تكلفة 
 دوالر امريكي لن تكون قادرة على عكس احتياجات عملية التحويل بصورة كلية.  600,000تبلغ

  

ناقشت األمانة واليونيدو بالتفصيل التكاليف الرأسمالية اإلضافية لتحويل خط اإلنتاج القياسي. وأشارت   .104
 600,000طنا متريا/سنة يجب أن تبلغ   300األمانة إلى أن التكاليف المرتبطة بالمؤسسات التي تستھلك أقل من 

ح في األصل، مع األخذ في االعتبار أنه في بعض دوالر امريكي على النحو المقتر 800,000دوالر امريكي بدال من 
حاالت التعديل التحديثي قد يكون ممكنا ويمكن أن يختلف ثمن المعدات تبعا لخط األساس المتصل بالمعدات. 

طنا متريا/  150دوالر امريكي للشركات التي تستھلك أقل من  120,000واقترحت األمانة أيضا تكاليف سالمة بمبلغ 
طنا متريا/ سنة. واستجابة لذلك، أشارت  300دوالر امريكي للشركات التي تستھلك أقل من  150,000سنة، ومبلغ 

اليونيدو بأن التكاليف المقترحة لھذه المعدات لم تكن كافية بالنظر إلى أن المؤسسات الصغيرة تفتقر إلى التمويل 
ال سيتطلب استثمارات إضافية من قبل المشترك والقدرات التقنية؛ وأن إدخال عوامل النفخ القابلة لالشتع

الشركات من أجل تلبية متطلبات السالمة. ومع ذلك، وافقت اليونيدو على الحد من تكلفة المعدات من مبلغ 
دوالر امريكي. وتتلخص نتائج المناقشات حول التكاليف  800,000دوالر امريكي إلى مبلغ  837,000

 .8الرأسمالية اإلضافية في الجدول 
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 .. التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة من قبل األمانة لعملية تحويل شركات رغوى البوليسترين8لجدول ا 
 التكلفة (دوالر امريكي) استنادا إلى حجم المشاريع 

 الوصف
 األمانة العامة المقترحة اليونيدو المقترحة 
  500أكبر من 

 طن متري
  300-500من 

 طن متري
  150-300من 

 طن متري
  150أقل من 

 طن متري
  500أكبر من 

 طن متري
  300-500من 

 طن متري
  150-300من 

   طن متري
  150أقل من  

  طن متري
 

1,200,000 1,040,000 800,000 800,000 900,000 780,000  المعدات 600,000 600,000

300,000 260,000 200,000 200,000 300,000 260,000  السالمة 120,000 150,000

7,500 6,500 5,000 5,000 7,500 6,500  التدريب 5,000 5,000

30,000 26,000 20,000 20,000 30,000 26,000  نقل التكنولوجيا 20,000 20,000

1,537,500 1,332,500 1,025,000 1,025,000 1,237,500 1,072,500  حاصل الجمع 745,000 775,000

5 12 34 73 5 12  الشركاتعدد  73 34

7,687,500 15,990,000 34,850,000 74,825,000 6,187,500 12,870,000  المجموع 54,385,000 26,350,000

 المبلغ اإلجمالي 99,792,500 133,352,500

  
كما ناقشت األمانة العامة واليونيدو بالتفصيل التكاليف الرأسمالية اإلضافية. واقترحت األمانة مزج جزء من   .105

مادة الراتنج المعاد تدويرھا في الصياغة (وھو أمر يمكن تحققه عمليا حتى في حالة تكنولوجيا ثاني أكسيد 
  22-ھيدرو كلورو فلورو كربونفقط؛ وتبلغ التكلفة المنقحة للالكربون/االيثانول) بدال من استخدام مادة الراتنج الجديدة 

دوالر امريكي/ كغ) (بما يتفق مع  3.00ب (142-ھيدرو كلورو فلورو كربوندوالر امريكي/ كلغ)، وال 1.90(
دوالر امريكي /كغ على أساس التحقق من   4.34التكاليف الواردة من الشركات التي خضعت للتحقق)، ومادة اللھب (

دوالر امريكي/كغ مثل تكلفة عامل تشكيل النوية)؛ وليس النظر في  1,67مشاريع المنجزة) وتبلغ المواد المضافة ( ال
(تمشيا مع المشاريع المعتمدة في بلدان أخرى، بما في ذلك الصين).  في آن واحدطلبي زيادة كثافة الرغاوي وسماكتھا 

دوالر  1.40دوالر امريكي/ كغ (بدال من  0,55ة اإلضافية البالغة وبناء على ھذا، سوف ينظر في التكاليف الرأسمالي
دوالر  12,098,114امريكي/كغ، أي عتبة الفعالية من حيث التكلفة)، مما يؤدي إلى تكاليف التشغيل اإلجمالية البالغة 

  دوالر امريكي المطلوبة).  30,800,000امريكي (بدال من  
  

ب ومادة اللھب 142-ھيدرو كلورو فلورو كربوندو على استخدام تكاليف الاستجابة لألمر، وافقت اليوني  .106
على النحو الذي اقترحته األمانة؛ ومع ذلك، فإنھا اختلفت مع االقتراح باستخدام مادة الراتنج المعاد تدويرھا،ألنھا تقلل 

ن اعتماد تكنولوجيا ثاني أكسيد من جودة الرغوى. وبالنسبة لعوامل الكثافة والموصلية الحرارية، أوضحت اليونيدو بأ
الكربون يتطلب زيادة في استھالك المواد الخام؛ وللحصول على نفس األداء في مجال العزل الحراري، فينبغي زيادة 
سماكة اللوح. وسيتم النظر أثناء عملية اإلنتاج في إضافات (مواد)  مختلفة وفقا لمتطلبات محددة ألداء الرغاوي، 

تعديل تكلفة اإلضافات. وباألخذ في االعتبار التعديل الذي وافقت عليه اليونيدو، ستبلغ التكاليف  وليس الموافقة على
دوالر امريكي/ كغ كما قدمت أصال)، وھو  2.11دوالر امريكي/ كغ (بدال من  1.60الرأسمالية اإلضافية المنقحة 

وعلى ھذا األساس، ستبقي التكاليف الرأسمالية  دوالر امريكي/ كغ. 1.40فوق عتبة الفعالية من حيث التكلفة البالغة 
  18,701,886دوالر امريكي (أي فرق بمبلغ  30,800,000 البوليسترين بمبلغ مقداره اإلضافية لخطة قطاع رغوى

  دوالر امريكي، بين التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة من قبل األمانة العامة وتلك التي طلبت).
 

  لتقنية ووحدة إدارة المشاريعتكاليف المساعدة ا
  

على الرغم من أن المساعدة التقنية ووحدة إدارة المشاريع التي أدرجت في إطار المرحلة الثانية لم  يكن   .107
، أشارت األمانة إلى أنه في حالة من المرحلة األولى، ھيدرو كلورو فلورو كربونلديھا تخفيضا يرتبط باستھالك ال

نات المشروع.  441عه ارتبطت إزالة ما مجمو طنا متريا بالتدابير التنظيمية التي وضعت وتم تنفيذھا من خالل ُمكوِّ
مع المساعدة التقنية  ھيدرو كلورو فلورو كربونوأشارت اليونيدو بأنه ليس من الضروري ربط تخفيض استھالك ال

نات المشاريع إلى ضمان التنفيذ السلس ألنشطة التحويل في المرحلة الثانية حيث  ووحدة إدارة المشاريع. وستؤدي ُمكوِّ
بوتيرة أعلى، وستكون فترة التنفيذ أطول، وسيتم تحويل المزيد من  ھيدرو كلورو فلورو كربونسيتم مرحلة ال

  الشركات.
 

ن المساعدة التقنية في إطار المرحلة األولى (حوالي   .108 ردا على تسآؤل حول األموال غير المنفقة بالنسبة لُمكوِّ
دوالر امريكي تم اعتماده، وفقا للتقرير المالي المقدم إلى  2,100,000دوالر امريكي من أصل مبلغ  1,300,000
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ا لبعض األنشطة المتعلقة بالمساعدة التقنية المقترحة في االجتماع الخامس والسبعين)، وما إذا كان يمكن استخدامھ
 1,800,000إطار المرحلة الثانية، أوضحت اليونيدو بأن مجموع االلتزامات المقدمه ألنشطة المساعدة التقنية يبلغ  

دوالر امريكي مخصص لألنشطة المدرجة في برنامج العمل  275,000دوالر امريكي، مع مبلغ إضافي مقداره 
  ، وتمت الموافقة عليه في االجتماع الخامس والسبعين.2016نوي لعام الس
  

ناقشت األمانة العامة واليونيدو بالتفاصيل تكاليف المساعدة التقنية مشيرتان الى تحقق تقدما كبيرا خالل   .109
منھا بصورة مثلى في المرحلة األولى في مجال دعم إدخال التكنولوجيا التي تستخدم ثاني أكسيد الكربون واإلستفادة 

 24تصنيع رغوى البوليسترين، واالنتھاء من وضع معايير لدعم استخدام التكنولوجيا، وعملية التحويل الناجحة ل 
شركة إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون، واألموال المستثمرة في إجراء الدراسات، وورش العمل في مجالي 

ر للتكلفة اإلجمالية الخاصة بالمساعدة التقنية، وھي أكثر من ضعف المبالغ التدريب والتوعية. واشترطت األمانة تبري
المعتمدة في المرحلة األولى، واألموال المطلوبة لوكالة الدعم المنفذة التي تبدو أنھا مفرطة من أجل تقديم المساعدة ل 

التي تطلب تمويل إضافي (وربما شركة، حيث تتداخل المسؤوليات مع بعض األنشطة المتعلقة بالمساعدة التقنية  124
مع بعض تكاليف وحدة إدارة المشاريع. والتمويل المطلوب لبناء القدرات لمكاتب البيئة المحلية، نظرا لتركُّز العديد 
من المؤسسات في مناطق قليلة فقط. واستجابة لألمر، أشارت اليونيدو أنه نظرا لطول مدة المرحلة الثانية، فقد تؤدي 

ر تكنولوجيات ذات امكانية منخفضة من حيث اإلحترار العالمي إلى تعديالت في خيارات التكنولوجيا مواصلة تطوي
التي تتطلب مراجعة وتقييم دوريين وتقديم المزيد من المساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة. وأشارت اليونيدو أيضا 

حدة إدارة المشاريع. وفي حين أن التمويل إلى أن أنشطة المساعدة التقنية قد صممت لتجنب تداخالت مع عنصر و
المطلوب لوكالة الدعم المنفذة قد تم على أساس الخبرة المكتسبة من تنفيذ المرحلة األولى، ذلك باإلشارة إلى أن وكالة 

 الدعم المنفذة ستقدم الدعم بصورة أساسية على أساس المشاريع الفرعية.
  

فاق حول تكاليف جميع األنشطة المتعلقة بالمساعدة التقنية باستثناء تقديم نتيجة للمناقشات، تم التوصل إلى ات  .110
  . 9الدعم لوكالة الدعم المنفذة كما ھو مبين في الجدول رقم 

  
 . التكاليف المنقحة من عنصر المساعدة التقنية لخطة قطاع رغوى البوليسترين9الجدول 

التكلفة 
(دوالر 

 امريكي)

 الوصف 

العامة األمانة  الفرق
 المقترحة

الينونيدو 
 المنقحة

 فعلي

- 100,000 100,000 150,000 توعية عامة الناس وتنظيم الحمالت اإلعالمية

- 100,000 100,000 200,000 التدريب وورش العمل

- 400,000 400,000 600,000 خدمة االستشارات الفنية

(200,000) 1,800,000 2,000,000 2,713,260 التنفيذوكالة دعم 

- 100,000 100,000 200,000 تقييم أثر السياسات

- 300,000 300,000 300,000 صياغة ومراجعة المعايير التقنية

- 400,000 400,000 700,000 بناء القدرات لمكاتب البيئة المحلية وغيرھا من الوكاالت

- 320,000 320,000 400,000 تحسين التكنولوجيات البديلة وتقييمھا

- 180,000 180,000 300,000 ھيدرو كلورو فلورو كربونجوالت دراسية في مجال التكنولوجيات البديلة لل

- 250,000 250,000 250,000 بديل لتكوين عملية الطرد

(200,000) 3,950,000 4,150,000 5,813,260  التكلفة االجمالية

 
  وحدة إدارة المشاريع

  
 2,700,000مع األخذ بعين االعتبار رصيد التمويل لوحدة إدارة المشاريع في إطار المرحلة األولى البالغ (  .111

)، وجرى تمديد 2015دوالر امريكي اعتبارا من يوليو  1,600,000دوالر امريكي التي تم اعتماده، صرف مبلغ 
، فاقترحت األمانة أدراج جزء من 2017عام  نطاق أنشطة المرحلة األولى في قطاع رغوى البوليسترين حتى نھاية

تكاليف وحدة إدارة المشاريع للمرحلة الثانية في إطار المرحلة األولى، مما يقلل من التكلفة اإلجمالية للوحدة المذكورة 
دوالر  1,800,000، صرف أكثر من مبلغ 2015للمرحلة الثانية. وأوضحت اليونيدو أنه اعتبارا من ديسمبر 

أن المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين مستقلة نسبيا من المرحلة األولى، وأن فترة التنفيذ امريكي، و
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األكثر طوال وزيادة عدد المشاريع من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في عبء عمل وحدة إدارة المشاريع، وبالتالي زيادة 
 في تكاليف الموظفين وعملية تشغيل الوحدة .

  
رة إلى أن األمانة قد أثارت قضية تكاليف إدارة المشاريع المتصلة بجميع خطط القطاع للصين في باإلشا  .112

للصين، فقد تم االتفاق على أن  كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروسياق المرحلة الثانية الشامل من 
لبوليسترين في إطار االستراتيجية الشاملة. ووفقا تناقش تكلفة وحدة إدارة المشاريع المطلوبة لخطة قطاع رغوى ا

  في المائة من التكلفة اإلجمالية للخطة) حتى اآلن. 6.5لذلك، لم يتم تعديل مستوى التمويل المطلوب البالغ ( نسبة 
 

  التكلفة االجمالية
  

الصين، كما قدمت، يرد ملخص التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين في   .113
 .10بصيغته المعدلة من قبل اليونيدو وعلى النحو المقترح من األمانة العامة في الجدول 

 
  للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوى البوليسترين في الصين . التكلفة اإلجمالية10الجدول 

التكلفة (دوالر امريكي) ن  الُمكوِّ
 حسبما قدم المنقحةالينونيدو  األمانة العامة المقترحة
المجموع طلب المجموع طلب طلب المجموع

 التكاليف الرأسمالية اإلضافية 138,504,460 117,666,740 133,352,500 115,345,250 99,792,500 99,792,500

 تكاليف التشغيل اإلضافية 46,475,147 30,800,000 35,263,947 30,800,000 12,098,114 12,098,114

 االستثمار الكلي 184,979,607 148,466,740 168,616,447 146,145,250 111,890,614 111,890,614

 المساعدة التقنية  5,813,260  4,150,000  3,950,000

 *وحدة إدارة المشاريع  10,720,000  10,720,000  10,720,000

 المجموع  165,000,000  161,015,250  126,560,614

  * التكلفة بالنسبة لوحدة إدارة المشاريع حسبما قدمت. ويجري مناقشة ھذه التكلفة بشكل منفصل كجزء من االستراتيجية الشاملة. 
 

  التأثير على المناخ

سوف تتجنب عملية تحويل المشاريع الصناعية المتبقية لرغوى البوليسترين في الصين انبعاثات جزء من  . 114
 . 11ألف طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الجو سنويا، كما ھو مبين في الجدول   42,563

 . تأثير المناخ على مشاريع رغوى البوليسترين11الجدول 
 المادة إمكانية منخفضة من حيث اإلحترار العالمي طن / سنة مكافئ ثاني أكسيد الكربون (طن / سنة)

 قبل عملية التحويل   
 

29,865,000 16,500.00 1,810 
  22-ھيدرو كلورو فلورو كربونال
 

12,705,000 5,500.00 2,310 
 ب142- ھيدرو كلورو فلورو كربونال
 

42,570,000 22,000.00   
  المجموع

 

 بعد عملية التحويل      
 

 ثاني أكسيد الكربون 1 7,088.88 7,089

(42,562,911)   
  األثر الصافي

 

 

  التوصية

ھيدرو كلورو قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر خطة القطاع من أجل اإلزالة التدريجية الستخدام ال  .115
في قطاع رغوى البوليسترين المبثّق في الصين في ضوء  142-ھيدرو كلورو فلورو كربونوال 22-فلورو كربون

   ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة 
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  السنوات ةمتعدد اتمشروع –ورقة تقييم المشروع 
 الصين

 
 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 البنك الدولي (المرحلة الثانية) رغاوي البوليوريثان إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 

 
 طن من قدرات استنفاد األوزون)( 16,838.53 2014السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
 2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 20.0    7.1 12.9    123-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 2.1    2.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,703.3   484    5,155 64.3 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 644.7    33.7 6.5  604.5  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 10,467.7    3,118.8 5,582.5  1,644.5 121.9 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca      0.8   0.8-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

 18,865.44 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 19,269.0 2010-2009خط األساس: 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 15,420.25 المتبقي: 3,445.19 الموافق عليه بالفعل:

 
 المجموع 2020بعد  2020 2019 2018 2017 2016 ) خطة العملخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  البنك الدولي
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

412.5 412.5 412.5 412.5 0 0 1,650 

 112,348,490 0 11,235,850 25,278,410 25,278,410 25,278,410 25,278,410 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2025 2023 2020 2018 2016 (سادسا) بيانات المشروع

       حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

       الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

لمبدأ (بالدوالر التكاليف المطلوبة من حيث ا
 األمريكي)

البنك 
 الدولي

       تكاليف المشروع

       تكاليف الدعم

       إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

       إجمالي تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

       مبدأ (بالدوالر األمريكي)مجموع المبالغ المطلوبة من حيث ال

 
 )2016(سابعا) طلب تمويل الشريحة األولى (

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد البنك الدولي

 
 ) كما اتضح أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل:

 للدراسة الفردية توصية األمانة:
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  وصف المشروع

بالنيابة عن حكومة الصين، قدم البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، إلى االجتماع السادس والسبعين  - 116
لية المرحلة الثانية من خطة قطاع البوليوريثان من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجما

دوالر أمريكي، كما قدمت في  14,408,947دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  205,842,106تبلغ 
األصل. سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان إلى إزالة استھالك 

ى الوفاء بأھداف امتثال ومساعدة الصين عل 2026ب في القطاع بحلول عام 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  . 2025في المائة بحلول عام  67.5و  2020في المائة بحلول عام  35بروتوكول مونتريال بنسبة تخفيض 

وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان المطلوبة في ھذا االجتماع   - 117
  دوالر أمريكي، كما قدمت في األصل.  717,722الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  10,253,172

  حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان 

تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين في االجتماع الرابع والستين   - 118
طن متري  14,685مريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة للبنك الدولي، إلزالة دوالر أ 73,000,000بتكلفة إجمالية تبلغ 

في المائة من  17ب ويفي بنسبة 141- طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 1,615.4(
  . 2015ھدف التخفيض للقطاع عام 

  المرحلة األولى  )14(تقرير مرحلي موجز بشأن تنفيذ أنشطة

  واد المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيميسياسة الم

أصدرت وزارة حماية البيئة دورية بشأن اإلدارة الصارمة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، والبيع   - 119
. وحددت الدورية 2015% عام 10وتخفيض بنسبة  2013لضمان تحقيق ھدف التجميد عام  2013واالستھالك عام 

طن متري من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (بما في  100تھلك أكثر من تصاريح حصص للمؤسسات التي تس
  ذلك رغاوي البوليوريثان) سنويا.

ب كعامل نفخ رغاوي في القطاعات 141- ويتم اإلعداد للحظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون  - 120
ألجھزة المنزلية الصغيرة، في جمعية الصين الفرعية الثالث وھي الثالجات وأجھزة التجميد، والحاويات المبردة وا

  . 2016الكھربائية المنزلية، ومن المتوقع أن يصبح ساريا بحلول تموز/يوليه  ةلألجھز

  أنشطة التحويل

مؤسسة رغاوي بوليوريثان إلى تكنولوجيات قائمة على  54تضمنت خطة قطاع رغاوي البوليوريثان تحويل   - 121
مؤسسة). وسينتج عن المرحلة األولى إزالة كاملة  37كربون (مؤسسة) والھيدرو 17المياه (

ب المستخدم كعامل نفخ في الثالجات وأجھزة التجميد والحاويات المبردة واألجھزة 141-للھيدروكلوروفلوروكربون
ب المستخدم في قطاعات فرعية أخرى كما يوضح 141-المنزلية الصغيرة، وإزالة جزئية للھيدروكلوروفلوروكربون

 .1جدول ال

  

                                                 
دم تم إدراج تقرير مرحلي شامل في طلب الشريحة األخيرة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين المق 14

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41الوثيقة من  20إلى  15لالجتماع الخامس والسبعين (الفقرات من 
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  ب حسب القطاع الفرعي في المرحلة األولى لقطاع رغاوي البوليوريثان141-. إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون القطاع الفرعي
 أطنان من قدرات استنفاد األوزونطن متري

 381.2 3,465 الثالجات وأجھزة التجميد
 749.7 6,815 ةالحاويات المبرد

 266.9 2,426 األجھزة المنزلية الصغيرة
 217.7 1,979 قطاعات فرعية أخرى

 1,615.4 14,685المجموع

  

إلى  12مؤسسة عملية التحويل فيھا (تسعة إلى السيكلوبنتان و  21، استكملت 2016بتاريخ شباط/فبراير   - 122
ثالث والثالثين المتبقية وصلت إلى مراحل مختلفة من عملية تكنولوجيات النفخ بالمياه) على حين أن المؤسسات ال
. وأي مؤسسة رغاوي أخرى ما زالت تستخدم 2016التحويل ومن المتوقع أن تستكمل بنھاية عام 

ب في القطاعات الفرعية للثالجات وأجھزة التجميد والحاويات المبردة واألجھزة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  تم تحويلھا دون تمويل من الصندوق متعدد األطراف. المنزلية الصغيرة سي

وقد وقعت بيوت النظم الست التي حصلت على مساعدة على عقود مع وزارة حماية البيئة/مكتب التعاون   - 123
االقتصادي الخارجي وتجري حاليا عملية شراء المعدات (مثل مرافق الخلط المسبق أو آالت حقن الرغاوي، 

  كلوبنتان) وتقوم بتعديل المصانع للوفاء بمعايير األمان الوطنية. وخزانات تخزين السي

  أنشطة المساعدة التقنية 

  يتم تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية التالية في قطاع رغاوي البوليوريثان:   - 124

 تعزيز قدرة مكاتب حماية البيئة المحلية من خالل التدريب والمناقشات مع الصناعة لضمان اإلنفاذ  (أ)
ب، ورصد استخدام 141-الفعال للحظر القادم للھيدروكلوروفلوروكربون

  ب، وتوسيع دورھا اإلداري وتمكينھا من اختبار البدائل؛ 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ورش عمل لمؤسسات الرغاوي المستفيدة حول بدائل عوامل النفخ، بما في ذلك السيكلوبنتان والنفخ   (ب)
  ولفينات وخلطاتھا؛ بالمياه والھيدروفلوروأ

البحث لتقييم فاعلية تنفيذ تحويل الرغاوي في القطاعات الفرعية الثالث وإتاحة مواد أولية في   (ج)
  السوق. 

تطوير خطوط توجيھية جديدة ومعايير واستعراض الموجود منھا حول التصميم اآلمن وتشغيل   (د)
ة حول التكنولوجيات البديلة في رغاوي مصانع رغاوي البوليوريثان باستخدام السيكلوبنتان؛ ودراس

  الرش؛ 

إعداد نظام معلومات اإلدارة لمتابعة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وتوفير بيانات المشروع   (ھـ)
  وتقارير مرحلية؛ و 

مساندة من جمعية الصين لصناعة معالجة البالستيك (والتي تم تحديدھا كوكالة منفذة مساندة لمكتب   (و)
القتصادي الخارجي) من خالل التشاور والتدريب ونشر المعلومات لمؤسسات الرغاوي؛ التعاون ا

  والمشورة التقنية والمساعدة على القيام باستكمال المشروعات في الموقع والتحقق من األمان. 
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  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان تم إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشروع مسؤولة عن تنفيذ المرحلة األولى   - 125
  في إطار مكتب التعاون االقتصادي الخارجي. 

  حالة الصرف

دوالر أمريكي موافق عليه، تم صرف  73,000,000، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ شباط/فبراير   - 126
 29,467,499 دوالر أمريكي من البنك الدولي إلى مكتب التعاون االقتصادي األجنبي، الذي صرف 44,338,700

في المائة من إجمالي التمويل الموافق عليه  40دوالر أمريكي للمستفيدين. وتقدر األموال المصروفة للمستفيدين بنسبة 
في المائة من التمويل الذي صرف من البنك الدولي إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي.  66للمرحلة األولى و 

؛ 2016إلى المستفيدين بحلول كانون األول/ديسمبر  يدوالر أمريك 21,700,000وسيتم صرف مبلغ إضافي قدره 
  . 2019و  2017دوالر أمريكي ما بين  21,832,501وسيتم صرف باقي التمويل البالغ 

  المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان

  ب 141- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141-ن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربونط 4,383كان االستھالك المقدر   - 127
طن من قدرات  4,449.6االستھالك البالغ  نفي المائة م 1.5أقل بنسبة  2015قطاع رغاوي البوليوريثان عام 

  .2استنفاد األوزون المسموح به بموجب االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية كما يبين الجدول 

  )2015- 2012ب في قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين (141-. استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون2ول الجد

 2015 2014 2013 2012 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  طن متري

 40,450.9 49,020.0 49,020.0  أقصى استھالك مسموح به
 *39,845.0 46,863.7 46,338.5 59,109.0 تقرير بيانات البرنامج القطري

 606.9 2,156.3 2,681.5  الفارق
  طن من قدرات استنفاد األوزون

 4,449.6 5,392.2 5,392.2  أقصى استھالك مسموح به
 *4,383.0 5,155.0 5,097.2 6,502.0 تقرير بيانات البرنامج القطري

 66.6 237.2 295.0  الفارق
  * استھالك مقدر. 

  

  ويلاالستھالك المتبقي المؤھل للتم

ب المؤھل للتمويل 141-بعد تنفيذ المرحلة األولى، بلغ االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  - 128
 137.83طن من قدرات استنفاد األوزون على أساس االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وبعد خصم  4,187.18

ب المحتوى في البوليوالت المستوردة سابقة 141-ونطن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكرب
ب المؤھل للتمويل 141-، يبلغ االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون68/42الخلط وفقا للمقرر 

  طن من قدرات استنفاد األوزون.  4,049.35

لة   -  129 إزا نية  ا ث ل ا المرحلة  من  4,449.6تقترح  األوزون  نفاد  قدرات است من  طن 
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ھي ل كربونا بحلول عام 141- دروكلوروفلورو  لبوليوريثان  ا في قطاع رغاوي  ومنھا  2026ب 
متعدد األطراف،  3,639.35 من خالل الصندوق  سيتم تمويلھا  األوزون  نفاد  من قدرات است طن 

من الجدول  يتضح    . 3كما 

  ب في قطاع رغاوي البوليوريثان141-. جدول تخفيض الھيدروكلوروفلوروكربون3الجدول 

 المجموع المرحلة الثانيةالمرحلة األولى صفالو
2013 2015 2018 2020 2023 2025 2026 

 0.0 3,000.0 9,804.0 26,961.0 34,314.0 40,450.9 49,020.0 حدود االستھالك (طن متري)
حدود االستھالك (طن من قدرات استنفاد 

 0.0 330.0 1,078.4 2,965.7 3,774.5 4,449.6 5,392.2 األوزون)
 55,136.0 3,000.0 6,803.6 17,157.3 7,352.7 6,137.3 8,569.0 6,116.0 التخفيض (طن متري)

التخفيض (طن من قدرات استنفاد 
 6,065.0 330.0 748.4 1,887.3 808.8 675.1 942.6 672.8 األوزون)

  %100 %94 %80 %45 %30 %17   التخفيض من نقطة البداية
قدرات استنفاد  التخفيض الممول (طن من

األوزون)
1,615.4 3,639.4 5,254.7 

  

  استراتيجية اإلزالة في قطاع الرغاوي للمرحلة الثانية

ب في قطاع رغاوى 141-مثل استراتيجية المرحلة األولى، سيمكن تحقيق إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 130
وي، ومساعدة ثمانية بيوت نظم لتطوير بوليوالت البوليوريثان في المرحلة الثانية من خالل تحويل مؤسسات الرغا

سابقة الخلط قائمة على الھيدروكربون وبصفة خاصة الستخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وإجراءات تنظيمية؛ 
  وأنشطة مساعدة تقنية لمساندة اإلزالة؛ والتنفيذ والرصد. 

  تحويل مؤسسات الرغاوي

مؤسسة، بدءا بالمؤسسات المنتجة لرغاوي العزل لسخانات  2,100والي تقترح المرحلة الثانية تحويل ح  - 131
المياه الشمسية واألنابيب، يتبعھا التحويل التدريجي للمؤسسات المتبقية في القطاعات الفرعية األخرى. وتبعا للقطاع 

روأولفينات كبدائل الفرعي وحجم المؤسسة، سيتم استخدام الھيدروكربون وثاني أكسيد الكربون (مياه) والھيدروفلو
  ب. 141-تقديرا لتوزيع المؤسسات واستھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون 4لعوامل النفخ. ويقدم الجدول 

  2014ب في قطاع رغاوى البوليوريثان لعام 141-. التوزيع المقدر الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون4الجدول 
 )2014االستھالك ( عدد المؤسسات القطاع الفرعي

 طن من قدرات استنفاد األوزون طن متري
 المرحلة الثانية
 1,375.00 12,500 400 ألواح الرغاوي
 984.50 8,950 450 رغاوي الرش
 726.00 6,600 400 عزل األنابيب

 484.00 4,400 450 سخانات مياه شمسية
 330.00 3,000 150 نعال أحذية

 110.00 1,000 100 مضخات حرارة لسخانات المياه
 16.50 150 10 رغاوي ذات أديم مندمج

 418.00 3,800 140 استخدامات أخرى
 4,444.00 40,400 2,100المجموع

 المرحلة األولى
 429.00 3,900 * الحاويات المبردة

 165.00 1,500 * أجھزة منزلة صغيرة
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 )2014االستھالك ( عدد المؤسسات القطاع الفرعي
 طن من قدرات استنفاد األوزون طن متري

 121.00 1,100 * ثالجات وأجھزة تجميد
 715.00 6,500 المجموع
 5,159.00 46,900  الكليالمجموع 

  * يشمل المؤسسات المؤھلة وعدد غير معروف من المؤسسات غير المؤھلة

، باستثناء مستخدمي الرغاوي المرشوشة، والتي 2025سيتم استكمال تحويل جميع المؤسسات بحلول عام   - 132
ب لتصنيع الرغاوي 141-. وسيتم فرض حظر على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون2026ستستكمل بحلول عام 

  . 2026بدءا من أول كانون الثاني/يناير 

مؤسسة متوسطة إلى كبرى  150سيتم توقيع اتفاقات فردية مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي وعدد   - 133
طن متري). وسيتم توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل شراء  20على األقل (باستھالك أعلى من 

زيع معدات معيارية والمساعدة التقنية من بيوت النظم. وتتم دراسة خيارات لتوفير مساعدة للمؤسسات الصغيرة وتو
والمتوسطة إلزالة استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك آليات السوق التي من شأنھا أن 

سسات الصغيرة والمتوسطة مزيد من حرية التصرف في تحفز التسعير التنافسي للمعدات وتعطي في نفس الوقت للمؤ
  اختيار المعدات. وستتم دراسة خيارات أخرى خالل الفترة الزمنية للتنفيذ. 

تم حساب تكاليف الرأسمالية اإلضافية على أساس: عدد المؤسسات؛ ومستوى استھالك   - 134
طن متري؛ حجم متوسط،  75على من (أي الحجم الكبير، باستھالك أ (15)ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري)؛ وتكاليف معيارية إلحالل أو  20طن متري؛ وحجم صغير، باستھالك أقل من  75و  20باستھالك ما بين 
إعادة تھيئة المعدات في خط األساس، وتركيب معدات جديدة (مثل خزانات للتخزين ومحطات الخلط المسبق 

  التكاليف الرأسمالية المعيارية.  5و/أو تدابير أمان. ويلخص الجدول  الستخدام عامل النفخ بالھيدروكربون)

  . تكاليف رأسمالية إضافية معيارية لتحويل المؤسسات في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان 5الجدول 

جھاز توزيع 
 الرغاوي

تكلفة الوحدة 
 (دوالر أمريكي)

 حسب حجم المؤسسة (دوالر أمريكي) تكلفة الوحدة بنود التحويل المعيارية
 صغير متوسط كبير

 الھيدروكربون
 88,000 145,000 216,000 تدابير أمان 165,500 كجم/دقيقة 200
 - - 110,000 خزانات تخزين 136,000 كجم/دقيقة 100

 - - 120,000 وحدات الخلط المسبق 88,100 كجم/دقيقة 40
 10,000 20,000 40,000 تكلفة التجربة   

المياه
 10,000 20,000 40,000 تحويل خط اإلنتاج 109,230 كجم/دقيقة 200
 2,500 5,000 10,000 بيت التدفئة 89,760 كجم/دقيقة 100

 10,000 20,000 40,000 تكلفة التجربة 58,146 كجم/دقيقة 40
        الھيدروفلوروأولفين

 10,000 20,000 40,000 تكلفة التجربة  جھاز توزيع
 رغاوي الرش/مياه

   16,129 جھاز توزيع  
 20,000 20,000 20,000 تكلفة التجربة  

  

                                                 
) والتي 2007أيلول/سبتمبر  21توزيع المؤسسات حسب مستوى االستھالك يقوم على أساس البيانات التي وفرتھا المؤسسات المؤھلة (المنشأة قبل   15

يثان. من المفترض أن ھذا التوزيع يبقى دون ردت على الدراسة المسحية التي أجريت خالل التحضير للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليور
  ة. تغيير لالستھالك الكلي في كل قطاع فرعي، وھو مقدر على أساس نسبة االستھالك في المؤسسات المؤھلة وغير المؤھلة والتي ردت على الدراس
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تم حساب تكاليف التشغيل اإلضافية لكل قطاع فرعي على أساس الفارق في تكلفة المواد الكيميائية الخام   - 135
  سب القطاع الفرعي. (مثل عوامل النفخ والبوليوالت) والتغيير في تركيبة البوليول والتي تختلف ح

تضمنت التكاليف الرأسمالية اإلضافية لبيوت النظم الثمانية إلدخال البوليوالت سابقة الخلط شراء إما جھاز   - 136
توزيع للرغاوي الختبار المنتج أو خزانات لتخزين الھيدروكربون ومحطات الخلط المسبق؛ ومعدات ونظم األمان؛ 

  . 6لخلط؛ والتجارب والتدريب والدعم التقني، كما يبين الجدول ووسائل تعبئة البوليوالت سابقة ا

  . التكلفة المقترحة لتحويل ثمان بيوت نظم 6الجدول 

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الخيار الثاني الخيار األول
   170,000 معدات رغاوي الختبار المنتج

 120,000   وحدات الخلط المسبق للسيكلوبنتان (وحدتين)
 50,000   خزانات تخزين الھيدروكربون تحت األرض

 120,000 120,000 معدات ونظم األمان
 40,000 40,000 وسائل تعبئة البوليوالت سابقة الخلط

 10,000 10,000 تجارب
 10,000 10,000 تدريب ودعم تقني

 350,000 350,000المجموع
 2,800,000 2,800,000المجموع الكلي (لثمانية بيوت نظم)

  

على أساس التكنولوجيا البديلة التي اختارتھا كل مؤسسة رغاوي، ومستوى استھالكھا وتاريخ اإلنشاء   - 137
والملكية األجنبية، والتكاليف المعيارية للمعدات المطلوبة لتحويل خطوط اإلنتاج وبيوت النظم الثمانية، قدرت 

دوالر أمريكي من الصندوق  190,655,807يكي ومنھا مطلوب دوالر أمر 230,066,153التكاليف اإلجمالية بمبلغ 
دوالر أمريكي)  39,410,346. ويقابل مستوى التمويل غير المطلوب (7متعدد األطراف، كما يتضح من الجدول 

للمؤسسات  5و/أو جزء الملكية لغير بلدان المادة  2007أيلول/سبتمبر  21المؤسسات المنشأة بعد التاريخ الفاصل في 
دوالر أمريكي) في مجموع  2,800,000تي ستتم مساعدتھا. وقد أدرجت تكلفة تحويل بيوت النظم الثمانية (أي ال

 التكاليف اإلضافية بتوزيع التكاليف على القطاعات الفرعية التي ستستخدم الھيدروكربون في البوليوالت سابقة الخلط. 

  

  خطة قطاع رغاوي البوليوريثان . إجمالي تكلفة المؤسسات المدرجة في تحويل 7الجدول 
التكلفة االستھالك (طن متري) التكنولوجيا القطاع الفرعي

اإلجمالية (دوالر 
أمريكي)

نجاعة  التكلفة المطلوبة (دوالر أمريكي)
التكاليف 
 دوالر/كجم

 المجموع تشغيل رأسمال المؤھل* المجموع

 6.64 75,956,757 6,421,440 69,535,316 83,048,717 11,433 12,500 الھيدروكربون ألواح الرغاوي
سخانات المياه

 الشمسية
 8.36 31,033,835 3,790,119 27,243,716 36,798,298 3,711 4,400 الھيدروكربون،المياه

 2.77 15,285,480 4,396,973 10,888,507 18,309,317 5,510 6,600 الھيدروكربون،المياه عزل األنابيب
مضخات حرارية 

 نات المياهلسخا
 7,806,613 215,300 7,591,313 9,790,000 797 1,000 الھيدركربون

*** 
9.79 

 6.07 41,366,621 36,684,225 4,682,396 54,348,621 6,812 8,950 الھيدروكربون،المياه رغاوي الرش
رغاوي ذات أديم

 مندمج
 2.68 402,230 192,836 209,394 402,230 150 150 المياه

 5.58 11,500,978 329,791- 11,830,770 16,739,278 2,061 3,000 الھيدروكربون ةنعال أحذي
 2.8 7,303,293 5,717,758 1,585,535 10,629,692 2,611 3,800 المياه قطاعات أخرى

 5.76 190,655,807 57,088,860 133,566,947 230,066,153 33,085 40,400 المجموع الكلي
  . 2007أيلول/سبتمبر  21القطاع يوافق المؤسسات المنشأة قبل * االستھالك المؤھل حسب 

والتكلفة المتعلقة باالستھالك  2007أيلول/سبتمبر  21** التكلفة المطلوبة توافق إجمالي التكلفة اإلضافية ناقص التكلفة المتعلقة بالمؤسسات المنشأة بعد 
  في المؤسسات المملوكة لألجانب. 

   )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56( 74/50دوالر أمريكي/كجم وفقا للمقرر  9.79أساس نجاعة تكاليف مقدارھا  *** تم تعديل التكلفة على
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  أنشطة المساعدة التقنية

دوالر أمريكي لدعم تحويل  5,694,862تم إدراج أنشطة المساعدة التقنية التالية بتكلفة إجمالية تبلغ   - 138
  مؤسسات الرغاوي في المرحلة الثانية: 

 200,000تدريب وورش عمل للمستفيدين بشأن قضايا األمان، وتدابير السياسة وتنفيذ المشروع (  )(أ
  دوالر أمريكي)؛ 

  دوالر أمريكي)؛  356,742تطوير تركيبات قائمة على بدائل (  (ب)

  دوالر أمريكي)؛  250,000البحث وتطوير معايير تقنية وأمنية لمنتجات الرغاوي (  (ج)

ب في قطاع 141-السياسات قبل فرض حظر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون تقييمان ألثر  (د)
  دوالر أمريكي)؛  200,000رغاوي البوليوريثان (

  دوالر أمريكي)؛ 450,000دعم تقني في الموقع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (  (ھـ)

  دوالر أمريكي)؛  238,000دراسة السوق لتحسين المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (  (و)

  دوالر أمريكي)؛  1,200,000بناء القدرات لمكاتب حماية البيئة المحلية ووكاالت أخرى (  (ز)

  دوالر أمريكي)؛  200,000المشورة التقنية لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي (  (ح)

  مريكي)؛ دوالر أ 100,000جوالت دراسية للمستفيدين، والجمعيات الصناعية ومعاھد البحث (  (ط)

  دوالر أمريكي)؛ و  200,000توعية عامة وتواصل (  (ي)

دعم كيان وطني سيتم تحديده ليكون الوكالة المنفذة المساندة لتوفير المشاورات التقنية، والتدريب   (ك)
والتوجيه لمؤسسات الرغاوي والمشورة التقنية لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي ووزارة حماية 

ماية البيئة المحلية، وتيسير المشروع في الموقع والتحقق األمني من جانب وكاالت البيئة ومكاتب ح
  دوالر أمريكي).  2,300,120المراجعة (

ب في قطاع رغاوي 141-سيتم إصدار اإلجراءات التنظيمية التالية لمساندة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 139
ب في تصنيع رغاوي العزل لسخانات المياه 141- لوروكربونالبوليوريثان: حظر على استخدام الھيدروكلوروف

، وفي كل قطاع رغاوي البوليوريثان من أول كانون 2020الشمسية واألنابيب بدءا من أول كانون الثاني/يناير 
؛ وتعزيز لوائح إدارة األمان؛ واستعراض وتنقيح المعايير التقنية الخاصة برغاوي البوليوريثان 2026ثاني/يناير 

  جاسئة. ال

  وسيلة التنفيذ

سوف تستمر وحدة تنفيذ ورصد المشروع المنشأة في إطار مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في المرحلة   - 140
األولى من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان في العمل خالل المرحلة الثانية. وستقوم بتنسيق أنشطة تنفيذ المرحلة 

ات اإلزالة؛ وتعزيز الرصد واإلبالغ ونظم إدارة المعلومات؛ والتحقق من تأھل الثانية من خالل إعداد لوائح وسياس
المؤسسات، وخطط التنفيذ بھا، واالستھالك واإلزالة المحققة والتوقيع على العقود معھا؛ وإعداد االختصاصات 

ومراجعة حسابات)؛  والتوقيع على العقود المتعلقة بأنشطة المساعدة التقنية؛ وإدارة الجوانب المالية (من صرف
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وإعداد التقارير والخطط؛ واإلشراف على جميع أنشطة اإلزالة ورصد حالة تنفيذ جميع العقود. وستوفر مكاتب حماية 
البيئة المحلية دعم إدارة المشروع من خالل عمليات تفتيش عشوائية بناء على طلب مكتب التعاون االقتصادي 

  نفيذ الناجح ألنشطة اإلزالة على مستوى المؤسسة. الخارجي والرصد على الطبيعة لضمان الت

سيقوم البنك الدولي بتبادل الخبرة الخاصة بالتكنولوجيات البديلة، ويشرف على تنفيذ المشروعات الفرعية،   - 141
وإجراء زيارات في مواقعھا، واستعراض اختصاصات أنشطة المساعدة التقنية، ويناقش مع مكتب التعاون االقتصادي 

رجي واألطراف األخرى المعنية، ويحل المسائل التي يمكن أن تنشأ خالل تنفيذ المشروع. كما سيقوم أيضا الخا
ب في عينة من المؤسسات وفقا لالتفاق بين حكومة الصين 141- بالتحقق من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

  واللجنة التنفيذية. 

وي مشابھة لتلك الموجودة في المرحلة األولى. وسيوقع البنك ستكون الترتيبات المالية لخطة قطاع الرغا  - 142
الدولي على اتفاق منحة مع حكومة الصين لنقل األموال من الصندوق متعدد األطراف إلى الصين. كما سيصرف 
يذ البنك الدولي أموال إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في ثالث دفعات عندما يتم تحقيق معالم محددة في التنف

(مثل االمتثال لھدف العام السابق أو تقديم تقرير مرحلي إلى البنك الدولي). ولصرف األموال للمستفيدين، سيقوم 
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي بالتوقيع على عقود مع مؤسسات الرغاوي، أو موفري خدمات المشورة ألنشطة 

تيسير والسماح بزيارات وعمليات تفتيش من جانب مكتب المساعدة التقنية. وستقوم مؤسسات الرغاوي المستفيدة ب
  التعاون االقتصادي الخارجي ومكاتب حماية البيئة المحلية والبنك الدولي. 

  التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان

من المرحلة الثانية من خطة إدارة قدرت التكلفة اإلجمالية الشاملة لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان كعنصر   - 143
 205,842,106إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين والتي سيمولھا الصندوق متعدد األطراف بمبلغ 

طن  4,444دوالر أمريكي كما قدمت في األصل (باستثناء تكاليف الدعم). وستؤدي أنشطة اإلزالة المقترحة إلى إزالة 
دوالر أمريكي/كجم  5.10ب بنجاعة تكاليف شاملة 141-زون من الھيدروكلوروفلوروكربونمن قدرات استنفاد األو

أدناه األنشطة المفصلة  8دوالر أمريكي/كجم (على أساس االستھالك المؤھل فقط). ويوضح الجدول  6.22أو 
  وتفاصيل التكلفة. 

  رغاوي البوليوريثان في الصين  . ملخص لألنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة الثانية من خطة قطاع8الجدول 
نجاعة التكاليف  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون القطاع الفرعي*

 (دوالر أمريكي)
المبالغ المطلوبة (دوالر 

طن من قدرات  طن متري أمريكي)
 استنفاد األوزون

 75,956,757 6.64 1,257.6 11,433 ألواح الرغاوي
 31,033,835 8.36 408.2 3,711 سخانات المياه الشمسية

 15,285,480 2.77 606.1 5,510 عزل األنابيب
 7,806,613 9.79 87.7 797 سخانات المياه بمضخات حرارة

 41,366,621 6.07 749.3 6,812 رغاوي الرش
 402,230 2.68 16.5 150 رغوة ذات أديم مندمج

 11,500,978 5.58 226.7 2,061 نعال أحذية
 7,303,293 2.80 287.2 2,611 بنود أخرى

 190,655,807 5.76 3,639.4 33,085 المجموع الفرعي
 5,694,862    أنشطة المساعدة التقنية

 9,491,437    وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 6.22 3,639.4 33,085 المجموع

205,842,106 
 5.10 4,444.0 40,400 شامل االستھالك غير الممول

دوالر أمريكي) تم توزيعه بين القطاعات الفرعية التي سوف تستخدم الھيدروكربون في البوليوالت  2,800,000ظم الثمانية (أي * تكلفة تحويل بيوت الن
  سابقة الخلط. 

  طلب التمويل الشامل والتمويل المشترك لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان.  9يبين الجدول   - 144
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  . إجمالي المبالغ المطلوبة والتمويل المشترك لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين 9الجدول 
 التكاليف (دوالر أمريكي) العنصر

 المقابل المطلوبالمجموع
 39,410,345 190,655,807 230,066,153 تحويالت بيوت النظم والرغاوي

 * 5,694,862 5,694,862 المساعدة التقنية والتدريب والسياسة
 * 9,491,437 9,491,437 إدارة المشروع

 39,410,345 205,842,106 245,252,452المجموع
  * عيني 

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين على ضوء المرحلة األولى،   - 145
لتوجيھية للصندوق متعدد األطراف بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد والسياسات والخطوط ا

الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
  . 2018- 2016) وخطة أعمال الصندوق متعدد األطراف للفترة 74/50الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

األمانة بالتقدير أنه، بالرغم من أن التمويل الموافق عليه إلعداد المرحلة الثانية من خطة قطاع  الحظت  - 146
رغاوي البوليوريثان يھدف إلى القيام بمسح مقصور على المؤسسات المصنعة لرغاوي العزل لسخانات المياه 

ت الفرعية لرغاوي البوليوريثان التي سيتم الشمسية واألنابيب، المرحلة الثانية من اقتراح القطاع تغطي جميع القطاعا
ب بعوامل نفخ بديلة ذات 141-، الستبدال كل كمية الھيدروكلوروفلوروكربون2026تحويلھا بالكامل بحلول عام 

  إمكانية احترار عالمية منخفضة. فضال عن ذلك، كان االقتراح شامال ومدروس بشكل جيد. 

  فلوروكربونية تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلورو

 2014(للتحضير للمرحلة األولى) وعام  2008بمقارنة نتائج مسوحات مؤسسات الرغاوي التي تمت عام   - 147
ب في األلواح وعزل 141-(للتحضير للمرحلة الثانية)، لوحظت زيادة كبيرة في استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

ية/وقطاعات فرعية أخرى، مع مالحظة أنه في حالة سخانات األنابيب وسخانات المياه بمضخات حرارة، ونعال أحذ
أي استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون. وفسرت ھذه الزيادة بالنمو  2008المياه، لم يحدد المسح الذي أجري في عام 

في بناء المساكن وتجھيز الغذاء واألجھزة المنزلية وصناعات أخرى. كما تم توضيح أن استھالك 
قد تم اإلبالغ عنه في إطار فئة "بنود  2008وروكربون في سخانات المياه بمضخات حرارة عام الھيدروكلوروفل

أخرى". وأشار البنك الدولي أيضا إلى أن غالبية الزيادات في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون كان من قدرة 
 2008بيت نظم عام  66رغاوي و  مؤسسة 273اإلنتاج األصلية وأن جزء صغير فقط يقابل القدرة الجديدة. وتم مسح 

  بيت نظم في المسحين.  13مؤسسة و  66. ومنھا تمت تغطية 2014بيت نظم عام  28مؤسسة و  163و 

  ب في البوليوالت سابقة الخلط141- توزيع الھيدروكلوروفلوروكربون

-دروكلوروفلوروكربونردا على سؤال من األمانة، أشار البنك الدولي إلى أنه ليس ھناك أي استيراد للھي  - 148
ب في البوليوالت سابقة الخلط وأن استخدامه في البوليول سابق الخلط خاضع للرقابة من خالل حصص اإلنتاج 141

ب ومن خالل آلية التسجيل في مكتب حماية البيئة المحلي. ويتم استھالك 141-واالستھالك للھيدروكلوروفلوروكربون
بيت نظم (غالبيتھا متوسط الحجم ومملوكة محليا) تقوم  80لغالب. وھناك حوالي البوليوالت سابقة الخلط داخليا في ا

بخلط البوليوالت القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين غالبا لالستھالك المحلي ولتصدير كمية محدودة. 
لمرحلة الثانية أثناء التنفيذ، مع سيتم اختيار النظم الثمانية إلدخال البوليوالت سابقة الخلط بالھيدروكربون في إطار ا

األخذ في االعتبار، من جملة أمور، بنصيب بيوت النظم في السوق وقدرة البحث وعدد مؤسسات المراحل النھائية 
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  وموقعھا. 

  التكنولوجيات البديلة المتوفرة

موردين حول توفر )، طلبت األمانة من البنك الدولي أن يوفر معلومات من ال3(أ) ( 74/20وفقا للمقرر   - 149
تكنولوجيا الھيدروفلوروأولفين في السوق المحلي. وأبلغ البنك الدولي أنه على حين أن ھناك صعوبة حاليا في 
الحصول على معلومات تجارية تفصيلية من منتجي الھيدروفلوروأولفين الحاليين، من المتوقع أن عديد من المنتجين 

إلى  10,000بقدرات متاحة تبلغ من  2017وأولفينات في الصين عام الدوليين سوف يبدأوا إنتاج الھيدروفلور
  طن متري سنويا.  20,000

  استراتيجية اإلزالة ووسيلة التنفيذ 

على حين أن ھناك وسيلة تنفيذ لمعالجة المؤسسات األكبر تعمل منذ المرحلة األولى، ما زالت دراسة نھج   - 150
الصغيرة والمتوسطة ولتيسير تحويلھا إلى عوامل نفخ بديلة ذات إمكانية  متعددة جارية لتوفير المساعدة للمؤسسات

احترار عالمية منخفضة، بما في ذلك، من جملة أمور، توزيع معدات معيارية أو استخدام بيوت نظم كوسطاء. وعند 
سسات الصغيرة مناقشة ھذه النھج، شرح البنك الدولي أن دراسات تحسين تفھم االحتياجات المالية والتقنية للمؤ

والمتوسطة سوف تحدد المعدات المعيارية المطلوبة لمزيد من الشراء والتوزيع. ونظرا ألن ھناك مؤسسات صغيرة 
ومتوسطة في القطاع الفرعي تم اختيارھا كأولوية للمرحلة الثانية (سخانات المياه وعزل األنابيب)، سيتم تحديد وسيلة 

التأخير في التنفيذ. ونظرا ألن ھذه المسألة لم يتم حلھا بالكامل، اقترحت األمانة  التنفيذ لھذه المؤسسات قريبا لتالفي
إدراج وسيلة التنفيذ الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقرير تنفيذ الشريحة الذي سيقدم مع طلب الشريحة 

  الثانية. 

  مسائل متعلقة بالتكلفة

المؤسسات المدرجة في الدراسة المسحية والمستخدمة لحساب  أعربت األمانة عن قلقھا إزاء أن عينة  - 151
التكاليف اإلضافية لخطة قطاع البوليوريثان لم تكن تمثيلية بدرجة كافية الستخالص النتائج لكامل القطاع، وبصفة 

تكلفة خاصة فيما يتعلق بتوزيع المؤسسات تبعا للحجم، حيث أن عدد أكبر من المؤسسات الكبرى استخدم في نموذج ال
مما ھو موجود في الواقع. أشار البنك الدولي إلى أنه بالرغم من إرسال استبيانات إلى المؤسسات في مختلف 
القطاعات الفرعية على أساس الموقع الجغرافي واالستھالك المقدر (كبرى ومتوسطة وصغيرة) فإن غالبية 

ة. وبالتالي استخدم سيناريو محافظ لحساب التكاليف االستبيانات التي تم تلقيھا كانت من المؤسسات الكبرى والمتوسط
الرأسمالية اإلضافية؛ ونظرا ألنه ينبغي معالجة عدد أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن ذلك سوف يزيد 

  من تكلفة التحويل. 

  تكلفة رأسمالية إضافية 

) على ضوء العدد الكبير من مشروعات 5حللت األمانة التكاليف المعيارية المقترحة (كما يبين الجدول   - 152
الرغاوي الموافق عليھا حتى اآلن، وعدة تقارير متعلقة بتكلفة تحويل مؤسسات رغاوي البوليوريثان والمشاورات مع 
خبراء فنيين مستقلين. ونتيجة لالستعراض، قدمت األمانة للبنك الدولي مقترح بتكلفة إضافية حيث تم تعديل تكاليف 

دات (مثل موزعات الرغاوي وخزانات تخزين الھيدروكربون ومعدات الخلط المسبق وتكاليف األمان بعض بنود المع
  والتجارب)، وبنود أخرى لم تعتبر إضافية (مثل موزعات الرغاوي للتكنولوجيا القائمة على المياه) تم استبعادھا. 

-ة للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربونوأدت المناقشات التالية مع البنك الدولي بشأن المعدات المطلوب  - 153
ب إلى عوامل نفخ بديلة والتكاليف المرتبطة بھا، إلى تفھم مشترك لترشيد تكلفة بعض بنود المعدات. وعلى ھذا 141

األساس قدم البنك الدولي مقترح منقح للتكاليف المعيارية، بتكلفة بعض بنود المعدات أقل من المقترح األصلي. ولكن 
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  . 10ة بنود للمعدات كانت أعلى من تلك التي اقترحتھا األمانة كما يتضح من الجدول تكاليف عد

. مقارنة التكاليف المعيارية للوحدة لتحويل المؤسسات في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، مقترحات 10الجدول 
  األمانة والبنك الدولي (دوالر أمريكي)

مقترح البنك الدولي المعدل مقترح األمانة كما قدمت الخصائص الوصف

 التكاليف الموافق عليھا
  تكلفة تحويل معيارية، مياه

 تحويل خط إنتاج
 40,000 40,000 40,000 مؤسسة كبرى

 20,000 20,000 20,000 مؤسسة متوسطة
 10,000 10,000 10,000 مؤسسة صغيرة

 بيت التدفئة
 10,000 10,000 10,000 مؤسسة كبرى

 5,000 5,000 5,000 مؤسسة متوسطة
 2,500 2,500 2,500 مؤسسة صغيرة

     تجارب لجميع التكنولوجيات

 التجارب
 30,000 30,000 40,000 مؤسسة كبرى

 10,000 15,000 20,000 مؤسسة متوسطة
 5,000 5,000 10,000 مؤسسة صغيرة

 الفارق في التكاليف
     كربونتكلفة تحويل معيارية، ھيدرو

 معدات رغاوي، ھيدروكربون
 132,840 109,727 165,500 كجم/دقيقة 200
 101,775 90,168 136,000كجم/دقيقة 100
 76,797 58,410 88,100كجم/ دقيقة 40

 تدابير أمان، تكلفة
 216,000 210,000 216,000 مؤسسة كبرى

 145,000 130,000 145,000 مؤسسة متوسطة
 88,100 88,100 88,100 مؤسسة صغيرة

 110,000 90,000 110,000  خزان تخزين الھيدروكربون
 120,000 90,000 120,000  وحدة خلط مسبق للھيدروكربون

     تكلفة تحويل معيارية، مياه

 معدات رغاوي، مياه
 100,000 72,419 109,230 كجم/دقيقة 200
 73,000 59,511 89,760كجم/دقيقة 100
 58,146 38,551 58,146دقيقة كجم/ 40

     رغاوي مرشوشة/مياه
 16,129 0 16,129  موزع

  

، اتفقت األمانة والبنك الدولي على تكاليف تجربة كل التكنولوجيات، وتحويل خط 10كما يتضح من الجدول   - 154
  يف البنود التالية: كما قدمت. إال أنه لم يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تكال (4)وبيت التدفئة (3)اإلنتاج

: على أساس البيانات المأخوذة من المؤسسات التي تم مسحھا، تم موزعات رغاوي البوليوريثان  (أ)
في المائة من حاالت معدات خط األساس كان مناسبا إلعادة التھيئة، على  23.5االتفاق على أن 

عة محليا وغير مناسبة في المائة حيث معدات خط األساس مصن 76.5حين أن الحاالت المتبقية 
إلعادة التھيئة اآلمنة، سيتم توفير معدات جديدة لھا. وبالنسبة لتكلفة الموزعات الجديدة، اقترحت 

في المائة مما اقترحه البنك الدولي بالنظر إلى أنھا سيتم تصنيعھا محليا  30األمانة تخفيض بنسبة 
  بتكاليف منخفضة للتصنيع والنقل؛ 

على أساس التمويل الموافق عليه لعناصر األمان في عدد كبير من المشروعات : تدابير األمان  (ب)
المشابھة، اقترحت األمانة ترشيد طفيف في تكاليف األمان المتعلقة بالمعدات للمؤسسات الكبيرة 

                                                 
 2.2السلس للمواد الخام. ونظرا ألن خزانات المياه ارتفاعھا من بإدخال تكنولوجيا النفخ بالمياه ينبغي أن تتم عملية حقن الرغاوي أفقيا لضمان التدفق   (3)

متر، سيتطلب األمر حزام ناقل أطول من أجل الحفاظ على قدرة اإلنتاج على مستوى خط األساس. فضال عن ذلك  0.5متر في المعتاد وقطرھا  2.4إلى 
  ينبغي تعديل سرعة خط اإلنتاج تبعا لذلك.

معزولة في الصين في عدد كبير من ورش بدون تدفئة في مناطق تنخفض فيھا درجة الحرارة إلى تحت الصفر خالل الشتاء، مما يتم إنتاج األنابيب ال  (4)
  يتطلب تركيب سياج مرن ومتحرك ومنفاخ حراري حول األنابيب عند إجراء الرغاوي بتكنولوجيا النفخ بالمياه. 
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  والمتوسطة. إال أن البنك الدولي أشار إلى أن حكومة الصين غير قادرة على التوافق بشأن ھذا البند؛ 

: اقترحت األمانة تكلفة زانات تخزين الھيدركربون ووحدات الخلط المسبق للھيدروكربونخ  (ج)
دوالر أمريكي على أساس التمويل الموافق عليه في عدد كبير من  90,000خزانات التخزين بمبلغ 

دوالر  50,000المشروعات المشابھة (حيث تمت الموافقة على تكاليف منخفضة تصل إلى 
دوالر  90,000الطريقة اقترحت األمانة تكلفة محطات الخلط المسبق بمبلغ أمريكي)؛ وبنفس 

أمريكي، مالحظة أن التكاليف لمعدات خلط مشابھة في مشروعات مقدمة إلى االجتماع السادس 
  دوالر أمريكي. إال أن البنك الدولي أبقى على تكاليف ھذه البنود كما قدمت؛  80,000والستين كانت 

: بناء على مشورة تقنية ومشروعات ى البوليوريثان لتكنولوجيا قائمة على المياهموزعات رغاو  (د)
مشابھة تمت الموافقة عليھا لتكنولوجيا النفخ بالمياه اعتبرت األمانة أن موزع الرغاوي الموجود 
بالضغط العالي أو المنخفض يمكن استخدامه في التركيبات الجديدة. وعلى حين وافق البنك الدولي 

أن الموزع عالي الضغط الموجود يمكن استخدامه، إال أن الموزعات ذات الضغط المنخفض على 
  سوف تطلب تعديالت طفيفة، كما يتضح من التكاليف المعيارية المقترحة؛ 

: شرح البنك الدولي أن غالبية موزعات موزعات رغاوي مرشوشة لتكنولوجيا قائمة على المياه  (ھـ)
ألساس تعمل بنسبة بوليول إلى ثاني إيزوسيانات ثنائي فينيل الرغاوي المرشوشة في خط ا

، ذلك ألن كمية ھذه المادة في التركيبة القائمة على المياه أعلى، وسيتطلب 1:1تبلغ  (5)الميثيلين
األمر موزع جديد. باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تكون ھناك حاجة إلى موزعات ذات ضغط عالي 

على المياه يمكن أن تكون أكثر لزوجة من تركيبات نظرا ألن التركيبات القائمة 
ب. وبعد التشاور مع خبير فني، رأت األمانة أنه يمكن لموزعات 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

؛ وفضال عن ذلك يمكن تركيب 1:1رغاوي مرشوشة معيارية أن تعمل مع نظم النفخ بالمياه بنسبة 
والت عادية مع إضافات للحصول على اللزوجة في المائة من نظم المياه باستخدام بولي 100

  المطلوبة. 

  تكاليف تشغيل إضافية

المسألة األساسية المتعلقة بحساب تكاليف التشغيل اإلضافية تتعلق بطلب زيادة في كثافة التركيبات القائمة   - 155
  في المائة): 22ة (في المائة) والتركيبات القائمة على المياه في الرغاوي المرشوش 2على السيكلوبنتان (

في حالة السيكلوبنتان، شرح البنك الدولي االحتياج إلى زيادة الكثافة نظرا لنقطة الغليان العالية   (أ)
للسيكلوبنتان والتي تؤدي إلى ضغط غاز أقل في الخاليا، وقوة ضاغطة أقل واستقرار لألبعاد. 

ھناك أي مشكلة بالقوة وأشار ثالثة خبراء مستقلون استشارتھم األمانة إلى أنه ليس 
الضاغطة/استقرار األبعاد للرغاوي بالنفخ بالسيكلوبنتان. وفيما يتعلق بالفارق في نقطة الغليان ما 

ب، فإن أفضل حل ناجع التكلفة ومستخدم على 141-بين السيكلوبنتان والھيدروكلوروفلوروكربون
ن القوة. وقد تمت الموافقة على لمزيد م (6)نطاق واسع، ھو تركيب البوليوالت على كثافة تشعبية

عدد كبير من مشروعات تحويل إلى تكنولوجيا النفخ بالسيكلوبنتان في إطار الصندوق. باإلضافة 
إلى ذلك، قدم طلب لتحويل مؤسسات الرغاوي إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان إلى االجتماع السادس 

  ات في التشغيل؛ والسبعين، دون زيادة في كثافة الرغاوي، مما أدى إلى وفور

في المائة في كثافة الرغاوي للتركيبات القائمة على المياه عالية للغاية؛  22الحظت األمانة أن زيادة   (ب)

                                                 
  ثاني إيزوسيانات ثنائي فينيل الميثيلين.  (5)
  التشعب ھو عبارة عن رباط يربط بين سلسلة بوليمر إلى سلسلة أخرى لتقوية الفارق في الخصائص المادية للبوليمارات.  (6)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 
 
 

52 

في المائة تمثل أقصى زيادة مطلوبة. وبعد  10وفي مشروعات عديدة مشابھة كانت نسبة زيادة 
كن البنك الدولي أشار إلى أن زيادة في المائة. ول 7التشاور مع خبير فني، اقترحت األمانة زيادة 

الكثافة كما اقترحت مطلوبة للمحافظة على الشكل واستقرار األبعاد، والتي سوف تتأثر بالظروف 
المناخية، فضال عن أن ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يتسرب من خاليا الرغاوي ويحل محله 

  نيتروجين أو أوكسجين. 

ف التشغيل اإلضافية بسبب زيادة كثافة الرغاوي كما طلبت في خطة قطاع تحليل تكالي 11يبين الجدول   - 156
رغاوي البوليوريثان وكما اقترحت األمانة. والحظت األمانة أيضا أن أكثر النھج نجاعة في التكاليف لمعالجة المسائل 

-كلوروفلوروكربونالمتعلقة بزيادة كثافة الرغاوي (مثل فارق ضغط بخار الخاليا وبين السيكلوبنتان والھيدرو
  ب) يمكن أن يأتي من خالل مساعدة تقنية إضافية لضمان تركيبات رغاوي مناسبة. 141

  . تكاليف التشغيل اإلضافية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان التي اقترحتھا األمانة11الجدول 
االستھالك المؤھل (طن  القطاع (تكنولوجيا)

 متري)
 ح األمانةاقترا كما قدمت

تكاليف التشغيل  زيادة الكثافة
اإلضافية (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف التشغيل  زيادة الكثافة
اإلضافية (دوالر 

 أمريكي)
 1,714,884 %0 6,745,211 %2 11,433 ألواح (ھيدروكربون)

 4,495,818 %7 10,217,768 %22 2,044 رش (مياه)
 (187,340) %0 297,540 %2 1,102 عزل األنابيب (ھيدروكربون)

 (378,495) %0 601,020 %2 2,226 سخانات مياه شمسية (ھيدروكربون)
 (3,380,362) %0 (329,791) %2 2,061 نعال أحذية (ھيدروكربون)

 (135,559) %0 215,300 %2 797 سخان مياه بمضخة حرارة (ھيدروكربون)
 2,128,946  17,747,048  19,663المجموع

  

  ة التقنية ووحدة تنفيذ ورصد المشروععنصر المساعد

كما تمت الموافقة عليھا في المرحلة األولى، ليس في عناصر المساعدة التقنية ووحدة تنفيذ ورصد المشروع   - 157
الواردة في المرحلة الثانية تخفيض مرتبط بھا في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. ولكن، الحظت األمانة أنه في 

ب 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 211.6األولى، ارتبطت إزالة حالة المرحلة 
بالتدابير التنظيمية التي وضعت ونفذت من خالل عناصر المساعدة التقنية ووحدة تنفيذ ورصد المشروع. وأشار البنك 

ووحدة تنفيذ ورصد المشروع يجب أن يتم في الدولي إلى أنه وفقا لتفھمه وللممارسة، فإن تمويل المساعدة التقنية 
في المائة من إجمالي تكاليف االستثمار، وبالتالي فإن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ينبغي أال  10حدود نسبة 

أنشطة المساعدة التقنية ووحدة تنفيذ ورصد المشروع ستلعب دورا  نيتم خصمه. كما أضاف البنك الدولي أيضا أ
ن التنفيذ السلس ألنشطة التحويل في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان، حيث ستتم أساسيا في ضما

إزالة كمية أكبر من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفترة التنفيذ ستكون أطول، وستتم معالجة عدد أكبر من 
لتقنية ووحدة تنفيذ ورصد المشروع ودخلت في المؤسسات. اعترفت األمانة بالفوائد التي توفرھا عناصر المساعدة ا

مناقشات مع البنك الدولي بشأن األنشطة المدرجة في وحدة تنفيذ ورصد المشروع، كجزء من االستراتيجية الشاملة 
  للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. 

  عنصر المساعدة التقنية 

، لم 2015اض التمويل المطلوب ألنشطة المساعدة التقنية، الحظت األمانة أنه بتاريخ تموز/يوليه عند استعر  - 158
مليون دوالر أمريكي لھذه األنشطة في إطار المرحلة  6.3مليون دوالر أمريكي من مبلغ  4.7يتم االلتزام بحوالي 

بعض أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في األولى. وسألت األمانة إذا ما كان من الممكن استخدام ھذه األموال ل
، كان مجموع االلتزامات ألنشطة 2015الدولي أنه بتاريخ كانون األول/ديسمبر  كالمرحلة الثانية. أوضح البن
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دوالر أمريكي لألنشطة  952,650مليون دوالر أمريكي، على حين تم تخصيص  4.5المساعدة التقنية قد بلغ 
  والموافق عليه في االجتماع الخامس والسبعين.  2016السنوي لعام المدرجة في برنامج العمل 

فيما يتعلق بتطوير تركيبات قائمة على البدائل، الحظت األمانة أن ھذا النشاط يبدو أنه متداخل مع الدعم   - 159
ظم تتم على التقني والتدريب الذي توفره بيوت النظم. وأشار البنك الدولي إلى أن غالبية األبحاث في بيوت الن

السيكلوبنتان وھي غالبا سيتم توفيقھا لدى العمالء النھائيين، على حين أن أنشطة المساعدة التقنية مكرسة لتطوير 
تركيبات أخرى إضافة إلى السيكلوبنتان. وبعد مزيد من الدراسة الحتمال التداخل بين النشاطين، وافق البنك الدولي 

  لنشاط. على تخفيض التكلفة المرتبطة بھذا ا

بالنسبة الحتمال التداخل بين خدمات المستشار التقني لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي والدعم التقني في   - 160
الموقع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار البنك الدولي أن الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ھو للمشورة 

المنتج، على حين أن الخدمات المقدمة لمكتب التعاون االقتصادي التقنية الخاصة بعملية اإلنتاج وإعادة تصميم 
  الخارجي سوف توفر مشورة للسياسات وتقييم شامل للتكنولوجيات البديلة البازغة. 

سألت األمانة أيضا عن إدخال أبحاث وتطوير معايير تقنية ولألمان، والحظت أنه في إطار المرحلة األولى،   - 161
. وأوضح البنك الدولي أن 2016ادئ توجيھية جديدة ومنقحة وسيتم استكمالھا بنھاية عام تم تطوير/استعراض مب

المرحلة الثانية سوف تعالج تحويل المؤسسات في قطاعات فرعية تختلف عن تلك المدرجة في المرحلة األولى، وأنه 
  . من المطلوب إجراء مزيد من البحث والتطوير لتغطية منتجات تلك القطاعات الفرعية

على أساس المناقشات بشأن أنشطة مساعدة تقنية محددة مذكورة أعاله، ومع مالحظة أنه نتيجة لتنفيذ   - 162
المرحلة األولى، ھناك تفھم أفضل للتكنولوجيات البديلة، ووسيلة تنفيذ محلية مناسبة، واللوائح األساسية لضمان 

لقطاع رغاوي البوليوريثان، وافق البنك الدولي على ترشيد  االمتثال، والقدرة المحلية للتنفيذ والرصد، وتفھم أفضل
التكاليف المتعلقة ببعض أنشطة المساعدة التقنية. وعلى حين لم يمكن التوصل إلى اتفاق بين األمانة والبنك الدولي 

 . 12ل بشأن تكاليف جميع األنشطة المساعدة التقنية، فإن الفارق بين التكاليف قد تم تخفيضه كما يبين الجدو

  

  . تكاليف عنصر المساعدة التقنية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين12الجدول 
 التكلفة (دوالر أمريكي) الوصف

منقح من البنك  كما قدمت
 الدولي

 الفارق اقتراح األمانة

 (50,000) 100,000 150,000 200,000 تدريب وورش عمل ألصحاب المصلحة من الصناعة
خدمات استشارية وتقنية لمكتب العالقات االقتصادية 

 الخارجية
200,000 200,000 200,000 - 

 (100,000) 150,000 250,000 356,742 تطوير تركيبات بديلة
دعم تقني حسب الطلب وفي الموقع للمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة
450,000 250,000 200,000 (50,000) 

 - 200,000 200,000 250,000 نية واألمانبحث وتطوير معايير التق
 (100,000) 100,000 200,000 200,000 )2تقييمات أثر السياسة (

دراسة السوق لتحسين المساعدة للمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

238,000 150,000 100,000 (50,000) 

 (300,000) 700,000 1,000,000 1,200,000 بناء قدرات مكاتب حماية البيئة المحلية ووكاالت أخرى
 - 150,000 150,000 200,000 توعية جماھيرية وتواصل

 (200,000) 2,000,000 2,200,000 2,300,120 وكالة التنفيذ المساعدة
 - 100,000 100,000 100,000 جوالت دراسية للمستفيدين والجمعيات

 (850,000) 4,000,000 4,850,000 5,694,862 إجمالي التكلفة
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  تنفيذ ورصد المشروع وحدة

 1.6مع األخذ في االعتبار الرصيد المتبقي من األموال لوحدة تنفيذ ورصد المشروع من المرحلة األولى (  - 163
، اقترحت 2017) وتمديد أنشطة المرحلة األولى حتى نھاية عام 2015مليون دوالر أمريكي بتاريخ تموز/يوليه 
يذ ورصد المشروع للمرحلة الثانية في المرحلة األولى، وبالتالي تخفيض األمانة استيعاب جزء من تكلفة وحدة تنف

، تم صرف أكثر 2015التكلفة اإلجمالية للوحدة للمرحلة الثانية. أوضح البنك الدولي أنه بتاريخ كانون األول/ديسمبر 
ة قطاع رغاوي مليون دوالر أمريكي فعال لوحدة تنفيذ ورصد المشروع؛ وأن المرحلة الثانية من خط 2.2من 

البوليوريثان مستقلة نسبيا عن المرحلة األولى؛ وأن فترة التنفيذ األطول وزيادة عدد المشروعات سوف يؤدي إلى 
  زيادة حجم عمل الوحدة، وبالتالي إلى زيادة في موظفي الوحدة وتكاليف التشغيل. 

قة بجميع خطط القطاع في الصين في مع مالحظة أن األمانة طرحت مسألة تكاليف إدارة المشروع المتعل  - 164
اإلطار الشامل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين، تم االتفاق على أن 
تكلفة وحدة تنفيذ ورصد المشروع المطلوبة لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان ستتم مناقشتھا في إطار االستراتيجية 

  في المائة من التكلفة اإلجمالية للخطة).  4.6لذلك، لم يتم تعديل مستوى األموال المطلوبة حتى اآلن (الشاملة. وتبعا 

  التكلفة اإلجمالية 

ملخصا للتكاليف الشاملة للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين كما  13يبين الجدول   - 165
 ترحت األمانة. قدمت، وكما نقحھا البنك الدولي وكما اق

  

  . تكلفة شاملة للمرحلة الثانية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين13الجدول 
 التكاليف (دوالر أمريكي) العنصر

 اقتراح األمانة تنقيح البنك الدوليكما قدمت
 المطلوب المجموع المطلوبالمجموعالمطلوبالمجموع

 145,636,544 176,350,566 174,014,714 210,773,862 190,655,807 230,066,153 المؤسسات/بيوت النظم
 4,000,000  4,850,000  5,694,862  أنشطة المساعدة التقنية

 9,491,437  9,491,437  9,491,437  وحدة تنفيذ ورصد المشروع*
 159,127,981  188,356,151  205,842,106  المجموع

  ارة المشروع ھي كما قدمت. وھذه التكلفة ستتم مناقشتھا منفصلة كجزء من االستراتيجية الشاملة. * التكلفة الموضحة في ھذا الجدول إلد

  األثر على المناخ

 23,586سيؤدي تحويل باقي مؤسسات تصنيع رغاوي البوليوريثان في الصين إلى تالفي انبعاث حوالي   - 166
  . 14يتضح من الجدول ألف طن من معادل ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الجو، كما 

  . أثر مشروعات رغاوي البوليوريثان على المناخ14الجدول 

 أطنان/سنةإمكانية احترار عالميةالمادة
معادل ثاني أكسيد الكربون 

 (طن/ سنويا)
   قبل التحويل

 23,986,625 33,085 725 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
    المجموع قبل التحويل

   بعد التحويل
 399,786 19,989 20~ السيكلوبنتان، الھيدروفلوروأولفين، المياه

 (23,586,839)  األثر
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  التوصية

ب في قطاع 141-قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في خطة القطاع إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 167
لوثيقة رغاوي البوليوريثان في الصين على ضوء تعليقات األمانة الواردة في ا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 .  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الصين

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري(المرحلة الثانية) وخطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  16,838.53   2014السنة:   لمرفق ج، المجموعة األولى)(ا 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2014 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  لمعمليةا

  إجمالي 

القطاعي االستھالك
   الخدمة  التصنيع  

 20.0    7.1 12.9    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.1    2.1      124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,703.3   484    5,155 64.3  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 644.7    33.7 6.5  604.5   ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 10,467.7    3,118.8 5,582.5  1,644.5 121.9  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca       0.8   0.8-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

18,865.4  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  19,269.0  :2010-2009خط األساس لفترة 
4  

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

15,420.2  المتبقي: 3,445.19  موافق عليه بالفعل:
5 

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2020بعد  2020 2019  2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي) 

قدرات  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من
 استنفاذ األوزون)

90.0 0 105.0 0 105.0 0 300.0 

 49,026,454 0 17,158,909 0 17,158,909 0 14,708,636 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 2025 2023 2020 2018 2016  ) بيانات المشروع6(

 

  المجموع

       حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

        الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

تكاليف المشروع 
المطلوبة من 
 حيث المبدأ

  (دوالر أمريكي)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي (اليوئنديبي)

  
  

        تكاليف المشروع

  الدعمتكاليف 

  
  

      

        بدأ (دوالر أمريكي)إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث الم

        إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

        إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

  

  )2016الطلب لتمويل الشريحة األولى () سادسا(

  أمريكي)تكاليف الدعم (دوالر   األموال المطلوبة (دوالر أمريكي)  الوكالة

  سيتم تحديدھا  سيتم تحديدھا  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)
  

  ) على النحو المشار إليه أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  التمويل المطلوب:

 للنظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ة   -168 ن حكوم ة ع ينبالنياب ّدم الص ام، ق دة  جبرن م المتح ائياألم ديبي( اإلنم ذةاليوئن ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من خطة إدارة المرحلة الثانية من خطة قطاع  والسبعين السادساالجتماع 

ة،  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم درهإزال الي ق غ إجم ي، 118,165,000 بمبل دا دوالر أمريك م  زائ اليف دع تك
ائياألمم المتحدة  برنامجل دوالرا أمريكيا 8,271,550الوكالة البالغة  ديبي( اإلنم ديمھا في األصل.)اليوئن م تق ا ت  ، كم

ن  ة م ة الثاني ذ المرحل يؤدي تنفي ةوس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة  خطة إدارة إزال ى إزال ن  480.5إل طن م
ة الموادقدرات استنفاد األوزون من  ال في  الھيدروكلوروفلوروكربوني اء بھدف االمتث ى الوف ا سيساعد الصين عل كم

  .2020في المائة بحلول عام  30بروتوكول مونتريال المحدد بتخفيض بنسبة 

ة من خطة قطاع   -169 ة الثاني ى للمرحل واء الصناعي والتجاري من تبلغ قيمة الشريحة األول د وتكييف الھ التبري
اع  مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة ال ذا االجتم ا في ھ دوالر أمريكي،  17,725,000التي يتم طلبھ

ة  ة البالغ ا 1,240,750زائدا تكاليف دعم الوكال امجل دوالرا أمريكي م المتحدة  برن ائياألم ديبي( اإلنم م )اليوئن ا ت ، كم
  تقديمھا في األصل.

  ريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريالتبقطاع  خطةالمرحلة األولى من حالة تنفيذ 

للصين خالل  التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريقطاع  خطةتمت الموافقة على المرحلة األولى من   -170
ة زائدا تكاليف دعم الوكالةدوالر أمريكي  61,000,000االجتماع الرابع والستين بتكلفة إجمالية قدرھا  ، من أجل إزال

  في المائة من القطاع. 19.3طن من قدرات استنفاد األوزون)، تمثل خفضاً بنسبة  464.75ري (طن مت 8,450.00

  التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريقطاع التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المرحلة األولى في 

ق  يالتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجارقطاع  خطةيتقدم تنفيذ المرحلة األولى من   -171 م تحقي د. ت بشكل جي
ى  ة. حت ركات األجنبي ي الش ى الحصص ف ة عل ات الرقاب نيع وعملي وط التص ل خط الل تحوي ن خ ات م تخفيض

ـ  30، تم تحويل 2016فبراير/شباط  ة ل ة اإلجمالي د تخطت اإلزال ل. وق  8,029.24خط إنتاج أو أنھا في طور التحوي
ا من خالل  22-الھيدروكلوروفلوروكربون طن من قدرات استنفاد األوزون) من 441.61طن متري ( التي تم تحقيقھ

ة  ى إزال افة إل ل باإلض ة التحوي ري ( 455.00عملي ن مت الل  25.03ط ن خ تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م ط
تنفاد األوزون). ومن  464.75طن متري ( 8,450.75الحصص، ھدف المرحلة األولى المحدد بـ  درات اس طن من ق

ل  بين إجمالي اإلزالة دروكلوروفلوروكربون 49من خالل التحويل، تم تحوي ى الھي ة إل ة  26، و32-في المائ في المائ
ة  8، والـ ثاني أكسيد الكربوناألمونيا/نظم تتالي في المائة إلى  17أ، و410-إلى الھيدروفلوروكربون ة المتبقي في المائ
دروفلوروكربون ون وال134-إلى الھي يد الكرب اني أكس ا وث دروفلوروكربونأ واألموني دروفلوروأوليفين. 134-ھي أ/الھي

ى  ي إل كل أساس ة بش ركات األجنبي ل الش م تحوي دروفلوروكربون R-410Aوت طة 134-والھي ذ أنش اً تنفي م أيض أ. وت
ات  ذ السياس ة وتنفي المي المنخفض رار الع ة االحت ات ذات إمكاني رويج للتكنولوجي ك الت ي ذل ا ف ة، بم اعدة التقني المس

دروكلوروفلوروكربون واللوائح وتنقي دائل الھي ى ب ال إل ح المعايير الفنية وأنشطة التوعية من أجل دعم التحويل واالنتق
  واعتمادھا من قبل السوق.

  وضع الصرف

غ ، 2016حتى فبراير/شباط   -172 ه  61,000,000من أصل مبل ى اآلندوالر أمريكي ووفق علي م ،حت صرف  ت
غ )فيكو(مكتب التعاون اإلقتصادى الخارجى نديبي لاليوئدوالر أمريكي من  51,850,000مبلغ   23,431,022، ومبل

تفيدين فيكو للمستفيدين.  صرفهدوالرا أمريكيا  ل  38ويمثل التمويل الذي تم صرفه للمس الي التموي ة من إجم في المائ
يتم  45الموافق عليه للمرحلة األولى و و. وس ديبي لفيك ذي صرفه اليوئن ل ال غ إضافي في المائة من التموي صرف مبل

دره  مبر/كانون األول  14,500,000ق ھر ديس ول ش تفيدين بحل ي للمس ل 2016دوالر أمريك رف التموي يم ص . وس
  .2019و 2017دوالر أمريكي بين  23,068,978المتبقي وقدره 

  التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريالمرحلة الثانية من خطة قطاع 

ة بنسبة تلتزم حكومة الصين في ال  -173 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة بخفض استھالك الم في  30مرحلة الثاني
ام  ول ع واء الصناعي والتحاري بحل الي تخفيض  2020المائة من خط األساس في قطاع التبريد وتكييف الھ مع إجم
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دره  ري ( 8,822.00ق واد الھيدروكلوروفلوروك 480.49طن مت ن الم تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ة، طن م ربوني
ن  ألف م دروكلوروفلوروكربون 8,687.00يت ن الھي ري م ن مت ن  135و 22-ط ري م ن مت ط

  في المائة بموجب المرحلة األولى.  10، استناداً إلى التزام التخفيذ بنسبة 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

  مسح بشأن المواد الھيدروكلوروفلوركربونية واستھالك القطاع

ة ال  -174 ع تحضيراً للمرحل ح لجم راء مس م إج ة، ت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ثاني
ه  ا مجموع د م م تحدي اع. وت ول القط ات ح ركة، ورّدت  422المعلوم ين  113ش ن ب تبيان المسح. وم ى اس ركة عل ش

تبيانھا،  113الشركات البالغ عددھا  م اس ي ت د وتسعة تصنّع  104والت دات التبري نع مع ات شركة تّص دات ومكون مع
واد  اري الم ناعي والتج واء الص ف الھ د وتكيي اع التبري ي قط تخدمة ف د المس ازات التبري مل غ واء. وتش ف الھ تكيي

ة ( ة ( 37.8الھيدروكلوروفلوروكربوني واد الھيدروفلوروكربوني ة)؛ والم ي المائ د  47.4ف ازات التبري ة) وغ ي المائ ف
المسح، قُدِّر إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين في المائة). واستناداً إلى  14.8الطبيعية (

ـ  ري ( 40.249ب ن مت ّكل  2,191.98ط ة، ش ذه الكمي ل ھ ن أص تنفاد األوزون). وم درات اس ن ق ن م ط
  . 1من إجمالي االستھالك، على النحو المبين في الجدول  98.1 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

   قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريالھيدروكلوروفلوروكربونية في مواد : استھالك ال1الجدول 
  خط األساس  2014  2013 2012 20102011 المادة

    طن متري
 43,521.08 39,500.00 40,120.00 46,842.00 47,515.00 45,315.00  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 320.00 649.00 585.00 511.00 598.00 585.00 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 30.00 100.00 100.00 110.00 100.00 100.00 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 43,871.08 40,249.00 40,805.00 47,463.00 48,213.00 46,000.00  المجموع (بالطن المتري)

     طن من قدرات استنفاد األوزون
 2,393.66 2,172.50 2,206.60 2,576.31 2,613.33 2,492.33  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.40 12.98 11.70 10.22 11.96 11.70 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.95 6.50 6.50 7.15 6.50 6.50  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

تنفا درات اس ن ق الطن م وع (ب دالمجم
 2,402.01 2,191.98 2,224.80 2,593.68 2,631.79 2,510.53 األوزون)

ادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  شھد استھالك  -175 في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري زي
ذ  2011إلى  2008من  د أّدى تنفي واء. وق د وتكييف الھ دات التبري د من مع بسبب التطور االقتصادي والحاجة للمزي

وتطبيق الرقابة  22-قدرات التصنيع باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون األنشطة في المرحلة األولى، ال سيما تحويل
بح ا ى ك ص إل راخيص والحص نح الت ى م ام عل ي ع و. ف اه النم ّكلت، 2014تج تھالك  ش بة اس واد نس الم

ة من خط أساس قطاع  91 ،استنفاد األوزون من قدراتطن  2,191.98البالغ الھيدروكلوروفلوروكربونية  في المائ
  وتكييف الھواء الصناعي والتجاري.التبريد 

التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري مجموعة واسعة من المنتجات مع تطبيقات مختلفة. قطاع يتضمن   -176
ة ( اه الصناعية والتجاري د المي زة تبري رة، أجھ ة) و 42ويمثّل االستھالك في ثالثة قطاعات فرعية كبي زة في المائ أجھ

ةتكييف الھواء اإلفرا د ووحدات التكثيف ( 35( دي زة التجمي ة) وأجھ ة)،  11في المائ ة من كل  88في المائ في المائ
ل من  56تقريباً في القطاع،  1,000االستھالك. ومن بين الشركات البالغ عددھا  داً (استھالك أق ة صغيرة ج في المائ

 100-50كات متوسطة الحجم (في المائة شر 16طن متري)؛ و 50-10طن متري في السنة) وشركات صغيرة ( 10
ين الجدول  100في المائة ھي شركات كبيرة (أكثر من  28طن متري) و ري). ويب واد  2طن مت ع استھالك الم توزي

  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري. 
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د وتكييف الھواء الصناعي في توقع المالھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك المواد توزيع : 2لجدول ا قطاع التبري
  )2014(بيانات عام  والتجاري

استھالك الموادفئة المنتج غاز التبريد
الھيدروكلوروفلوروكربونية (طن 

 متري)

عدد خطوط   عدد الشركات
  اإلنتاج

  اإلنتاج (وحدات)

 
  
  
  
  

  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 غير متوفر 200-100 200-4,500100 وحدات التثليج والتبريد والتكثيف
اه د المي زة تبري مأجھ غيرة الحج الص
 (مضخات الحرارة)

1,000110-200 110-200 150,000 

اه د المي زة تبري ناعيةأجھ الص
 والتجارية (مضخات الحرارة)

16,800220-300 220-300 320,000 

 500,000 200-100 200-2,100100 سخانات المياه بمضخات الحرارة
 3,000,000 200-100 200-14,200100 أجھزة تكييف الھواء اإلفرادية

نظم غاز التبريد المتغير/تدفق غاز 
 التبريد المتغير (مضخات الحرارة)

20010≈ 10≈ 10,000 

للقطارات أجھزة تكييف الھواء  150≈5 ≈5 21,000 
 ومطلقات الرطوبةالمجففات غيره (

ة بمضخات الحرارة ذات الحرار
  المرتفعة)

55010-20 10-20  

  1 6491 المركزية أجھزة تبريد المياه 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
دروكلوروفلوروكربون -الھي

 13,000 ≈5 ≈1005  أجھزة تكييف الھواء اإلفراديةب142

  <4,014,000 1,141-661 1,141-40,249661  المجموع 
  ذات حجم غاز التبريد المتغير/تدفق غاز التبريد المتغير (مضخات الحرارة)* أجھزة تكييف الھواء متعددة الروابط  

  استراتيجية اإلزالة للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري

ي   -177 اريف ناعي والتج واء الص ف الھ د وتكيي اع التبري ة قط ن خط ة م ة الثاني واد المرحل ة الم تتم إزال ، س
ن الھيدرو ل م الل ك ن خ ة م ر كلوروفلوروكربوني طة غي نيع، واألنش وط التص ل خط تثمارية لتحوي طة االس األنش

ة  وائح وأنشطة التوعي ذ السياسات والل ة أنشطةواالستثمارية بما في ذلك تنفي ة و. المساعدة التقني يتم إعطاء األولوي س
وقاللقطاعات ل وافز س د ح ة حيث توج درات  يةفرعي ةوق ا ب فني ة للقطاعات وتكنولوجي يتم إعطاء األولوي ا س ة. كم ديل

ةستھالك اال ذاتالفرعية  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى،  المرتفع للم ة األول ع. في المرحل و مرتف دل نم  جرىومع
تغطية المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة  ستتمفي الشركات الكبيرة. في المرحلة الثانية،  بشكل أساسيتحويل ال

نعشركات الً عن الفضالحجم،  ي تّص زة الضغط الت درة التصنيعية  أجھ ل الق دات لكأساس لتحوي د وتكييف مع التبري
  الھواء التجاري والصناعي. 

ي   -178 ه ف ا مجموع ة م تتم إزال اري، س واء الصناعي والتج د وتكييف الھ اع التبري ة قط ن خط ة م ة الثاني المرحل
تنفا 480.49طن متري ( 8,822.00 درات اس ق طن من ق ة لتحقي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني د األوزون) من الم

ري  6,500. من أصل ھذا المبلغ، ستتم إزالة 2020في المائة من خط أساس القطاع بحلول  30تخفيض بنسبة  طن مت
ل  357.50( د وتحوي دات التبري نيع لمع وط التص ل خط الل تحوي ن خ تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م زة ط أجھ

وائح  122.99طن متري ( 2,322إزالة  ؛ وستتمالضغط ذ السياسة والل طن من قدرات استفاد األوزون) من خالل تنفي
  وعمليات الرقابة على الحصص على االستھالك في الشركات األجنبية وأنشطة المساعدة التقنية. 

  إطار السياسات واللوائح

واء  سوف تضع حكومة الصين إطار للسياسات واللوائح لمراقبة نمو  -179 االستھالك في قطاع التبريد وتكييف الھ
ذه  ى ھ لة إل ال سلس ة انتق ة ولضمان عملي ة صديقة للبيئ الصناعي والتجاري وتوفير الحوافز العتماد تكنولوجيات بديل

  التكنولوجيات وسوف يتضمن، من جملة أمور أخرى، ما يلي :

 ة واستيرادھا وتصديرھا؛نظام التراخيص والحصص إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ) أ(

 تبليغ بشأن مراقبة مرافق اإلنتاج الجديدة التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛  ) ب(

 الئحة أولى موصى بھا للبدائل الرئيسية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (سيتم إصدارھا)؛ ) ج(
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وإدارة استخدامھا (نظام حصص تعميم بشأن تعزيز إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبيعھا  ) د(
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية)؛

تعزيز إدارة استيراد معدات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإصدار حظر على استيراد المعدات  ) ه(
 عند االقتضاء؛ 22-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون أجھزة الضغطو

ة الصديقة ) و( د البديل ازات التبري تخدام  وضع حوافز لغ ز اس ة من خالل سياسة الضرائب؛ وتعزي للبيئ
المنتجات التي يتم تحويلھا إلى غازات تبريد صديقة للبيئة من خالل وضعھا ضمن الئحة المشتريات 

 الخضراء الخاصة بالحكومة؛

ة  ) ز( ات الفرعي ي بعض القطاع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تخدام الم ى اس ورات عل إصدار حظ
واء (على سبيل المثا زة تكييف الھ ر وأجھ د المتغي دفق غاز التبري د المتغير/ت ل نظم حجم غاز التبري
 متعددة الروابط)؛

 ؛بدائل المواد المستنفدة لألوزون –للمنتجات العالمات البيئية  لوضعتقنية الشروط ال ) ح(

 تعزيز إدارة تراخيص اإلنتاج لمعدات التبريد وتكييف الھواء؛ و ) ط(

ً إصدار اللوائح والسياس  (ي) قيمكن  بحيث األجنبيةشركات لل ات الموجھة خصيصا ذه الشركات تحقي  لھ
 بحسب الجداول المحددة.  أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتحويل

  التكنولوجيات البديلة

ائة من في الم 81محدودة، مما أدى إلى تحويل  تكنولوجياتخالل تنفيذ المرحلة األولى، كانت ھناك خيارات   -180
ةاالستھالك  واد الھيدروفلوروكربوني ى الم ام إل ي ع ة الصين ، أنشئت2012. ف ة  حكوم ا بديل ة تكنولوجي إلجراء لجن
وث أن  البح ة بش ات البديل ً الالتكنولوجي ا ليمة بيئي ة الو س ن الناحي بة م ةمناس روف  التقني ذه لظ اف ھ د، واستكش البل

  التكنولوجيات.

ة  غازات ديلة في المرحلة الثانية أخذ في االعتبار خصائصختيار التكنولوجيات البإن ا  -181 اءة الطاق د وكف التبري
) والقضايا وذات إمكانية احترار عالمي منخفضةألوزون المواد المستنفدة ل التكنولوجيات الخالية منللبيئة ( والمالءمة

ة ث والتطوير والبح وسيتم إجراءالصحة والجدوى االقتصادية. المتصلة بالسالمة و الختبار وتقييم التكنولوجيات البديل
  .اإلزالة في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريدعم من أجل المحتملة 

   تحويل خطوط التصنيع

ري)  2,117المياه ( أجھزة تبريدتحويل في أربعة قطاعات فرعية: تم الفي المرحلة األولى،   -182 زة وطن مت أجھ
نظم حجم غاز و طن متري) 1,664وحدات التكثيف (و) وأجھزة التجميد متري طن 3,864تكييف الھواء اإلفرادية (

ر ري).  814.8(مضخات الحرارة) ( التبريد المتغير/تدفق غاز التبريد المتغي ة لمعالجة تطن مت ة الثاني خطط المرحل
ي  تھالك ف ة الاالس ة قطاعات الفرعي د واألربع زة التجمي ة: أجھ دات التالي د وح فالوالتبري اهتكثي د المي زة تبري  ؛ وأجھ

ة اه و ؛الصناعية والتجاري خانات المي رارة؛ وس تناداً بمضخات الح ة. واس واء اإلفرادي ف الھ زة تكيي رة  أجھ ى الخب إل
 ً الى طن متري إ 3,150في السوق، سيتم تحويل  المكتسبة في المرحلة األولى والتكنولوجيات المتاحة تجاريا  تكنولوجي

دائل  3,350، وسيتم تحويل 32-الھيدروفلوروكربون ى ستة ب الميطن متري إل رار ع ة احت ا  ذات إمكاني منخفضة بم
ك  ي ذل دروكربون وف دروفلوروأوليفينالھي ون ( الھي يد الكرب اني أكس ا (CO2وث الي ) وNH3) واألموني م تت نظ

  ثانوي.  مع ثاني أكسيد الكربون كسائل ثاني أكسيد الكربونواألمونيا/ ثاني أكسيد الكربوناألمونيا/

ذ   -183 يتم تنفي ن س رحلتين. م ى م ى  2016األنشطة عل ي القطاعات  ،2018إل ل ف ذ مشروعات التحوي يتم تنفي س
ات  ع التكنولوجي ة م ةالفرعي ً  الموثوق بيا دروفلوروكربون، مثنس يد  32-ل الھي اني أكس ا واألمونيا/ث الي األموني وتت

رة.  ھيدروفلوروأوليفينالو الكربون؛ على أن يقتصر التحويل إلى الھيدروكربون ى  2019ومن على الشركات الكبي إل
ل، سيتم تنفيذ 2020 ىالشركات الصغيرة والمتوسطة  عمليات تحوي ات  إل المي التكنولوجي رار الع ة االحت ذات إمكاني

  .مفصلةالتحويل الخطة  3ويبين الجدول . المنخفضة
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  خطة تحويل خطوط التصنيع: 3لجدول ا
الخطوط التي   22-الھيدروكلوروفلوروكربونريد البديلغاز التب  القطاع الفرعي

  2019-2020  2016-2018  سيتم تحويلھا
 1  100 32-الھيدروفلوروكربون  أجھزة التجميد ووحدات التبريد والتكثيف

 31 1,200 700  ، الھيدروكربونالھيدروفلوروأوليفينثاني أكسيد الكربون، األمونيا،
 17 400 600 32-الھيدروفلوروكربون  ات الحرارة)(مضخأجھزة تبريد المياه

 18 800 200  ، الھيدروكربونالھيدروفلوروأوليفينثاني أكسيد الكربون، األمونيا،
 2  50 32-الھيدروفلوروكربون  سخانات المياه بمضخات الحرارة

 11 300 150  ، الھيدروكربونالھيدروفلوروأوليفينثاني أكسيد الكربون، األمونيا،
 30 1,100 900 32-الھيدروفلوروكربون  أجھزة تكييف الھواء اإلفرادية

 1 0 0 32-الھيدروفلوروكربون أجھزة الضغط
 2 0 0 ثاني أكسيد الكربون، األمونيا

  113 3,800 2,700 المجموع
6,500  

  تكلفة تحويل شركات التصنيع

الالتشمل   -184 ل تليف الرأسمالية اإلضافية تك ة التحوي ل خطالتصنيع وصميم عملي اذج وتحوي  وطالمنتجات والنم
ديثي لتصنيع ال ديل التح ار األداء والتع ز اختب وظفينمرك دريب الم ي وت اج التجريب ف واإلنت ين والتكلي ق  وتحس مراف

المة. دف الس افية  تھ غيل اإلض اليف التش ي تك كل أساس ات بش ام والمكون واد الخ ة الم ادة تكلف ن زي ويض ع للتع
  د اعتماد التكنولوجيات البديلة.واالكسسوارات بع

ة  خاللالقدرات ولتكنولوجيا يتم إجرا تحسينات للتكلفة على أساس االفتراضات التالية: لن يتم احتساب ا  -185 عملي
  . 22-المعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربونسعر المنتج المصنع بعد التحويل بالمقارنة مع المنتج  ؛ ولن يزيدالتحويل

النظر   -186 ى أن ب تھالك االإل هس ت معالجت ذي تم ة  ال ة الثاني ي المرحل وزعف ع  م ة م ات فرعي ة قطاع ي أربع ف
يتممجموعة متنوعة من المنتجات  ي س ى  الت ا إل ات تحويلھ ة، تكنولوجي راحمختلف م اقت ة  ت اذج قياسية لحساب تكلف نم
رة ( غ متوسط استھالك ذات التحويل في الشركات الكبي ا) والشركات الص 80يبل متوسط ذات غيرة والمتوسطة (طن

وذج  40يبلغ استھالك  ل خطوط التصنيع لكل نم اليف تحوي ان تفصيلي لتك ديم بي تم تق ا. وي طن متري) لكل تكنولوجي
  .4 مبين في الجدولعلى النحو ال القياسية النموذجيةخطوط ال مشتقة منجدوى التكاليف قياسي؛ تكلفة 

  ولوجيا لكل قطاع (دوالر أمريكي/كيلوغرام): تكاليف الوحدة اإلضافية للتكن4الجدول 
الھيدروكلوروفلوروكر القطاع الفرعي

  32-بون
(تتالي) األمونيا/ثاني

 أكسيد الكربون 
األمونيا/ثاني أكسيد

الكربون (ثاني أكسيد 
الكربون كسائل نقل 

 للحرارة)

  الھيدروفلوروأوليفين  الھيدروكربون  ثاني أكسيد الكربون  األمونيا

 التكاليف
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

التكاليف
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف
التشغيل 
اإلضا
 فية

التكاليف
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف
التشغيل 
اإلضا
 فية

التكاليف
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

التكاليف 
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

التكاليف 
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

التكاليف 
الرأسمالية 
  اإلضافية

تكاليف 
التشغيل 
  اإلضافية

دة وح
د  التجمي

 والتكثيف

   9.6 15.7 100.4 13.2 12.66.210.54.88.34.2 8.5 7.1 الشركات الكبيرة

ركات  الش
غيرة  الص
طة  والمتوس

 الحجم

10.4 8.5 18.66.215.24.811.94.2 19.0 100.4 21.9 9.6   

زة أجھ
اه  د المي تبري
خات  (مض

  الحرارة)

 34.2 9.9 9.6 15.7   13.19.2 8.5 7.1 الشركات الكبيرة
ركات الش
غيرة  الص
طة  والمتوس

 الحجم

10.4 8.5 19.69.2   21.9 9.6 15.2 34.2 

خانات س
اه  المي
خات  بمض

  الحرارة

 34.2 9.9 9.6 15.7 100.4 13.2 13.19.2 8.5 7.1 الشركات الكبيرة
ركات الش
غيرة  الص
طة  والمتوس

 الحجم

10.4 8.5 19.69.2 19.0 100.4 21.9 9.6 15.2 34.2 

زة أجھ
ف  تكيي
واء  الھ

  اإلفرادية

                  8.5 7.1 الشركات الكبيرة
ركات الش
غيرة  الص
طة  والمتوس

 الحجم

10.4 8.5                  
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اليفاستنادا إلى   -187 ل جدوى التك ة تحوي تم احتساب تكلف ـ  110، ي دات ب دوالر  184,245,000خط تصنيع مع
ً أمريكي ة أيضا ة الثاني ل ثالث خطوط  . وسوف تشمل المرحل زة الضغط لتصنيعتحوي ك خطأجھ ا في ذل واحد  ، بم

نيع  غط لتص زة الض ةأجھ دروكلوروفلوروكربون اللولبي ى الھي ول إل ط و ،32-يتح نيع خ د لتص غط واح زة الض أجھ
د لتصنيع ون وخط واح يد الكرب اني أكس ى ث ول إل ة يتح ة التبادلي به المحكم ة ش زة الضغط الحلزوني ى  أجھ ول إل يتح

  دوالر أمريكي. 10,160,000 ، بتكلفة إجمالية قدرھااألمونيا

ة   -188 افية بقيم غيل إض اليف تش ة تك ة عتب ت الحكوم وغرام 3.8طلب دوالر  6.3و دوالر أمريكي/كيل
في المائة للتكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة، واستخدمت  25أمريكي/كيلوغرام زائد زيادة بنسبة 

  متوسط جدوى التكاليف لستة تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. 

ألف  103,305,000 ،في األصليبلغ إجمالي التمويل لألنشطة االستثمارية، كما تم طلبه   -189 دوالر أمريكي، يت
دوالر أمريكي لتحويل  6,172,000خط لتصنيع المعدات ومبلغ  110دوالر أمريكي لتحويل  97,133,000من مبلغ 

ة  زة الضغط، إلزال ة خطوط لتصنيع أجھ دروكلوروفلوروكربون 6,500ثالث ن الھي ري م ع متوسط  22-طن مت ، م
  . 5ريكي/كيلوغرام على النحو المبين في الجدول دوالر أم 15.89جدوى التكاليف بقيمة 

  

  لألنشطة االستثمارية في األصل: التمويل كما تم طلبه 5الجدول 
(طن22-الھيدروكلوروفلوروكربون  الشركة القطاعات الفرعية

 متري)
  تكلفة اإلزالة (دوالر أمريكي)  قيمة جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)

الھيدروكلوروفلو
  32-وكربونر

إمكانية احترار
  عالمي منخفضة*

الھيدروكلورو  إمكانية احترار عالمي منخفضة*  32-الھيدروكلوروفلوروكربون
-فلوروكربون

32  

إمكانية احترار 
عالمي 

  منخفضة*
التكاليف الرأسمالية

 اإلضافية
تكليف التشغيل 
  اإلضافية

التكاليف الرأسمالية 
  اإلضافية

تكليف التشغيل 
  ةاإلضافي

د دة التجمي وح
  والتبريد والتكثيف

 16,850,000 670,000 4.75 12.10 1001,0004.702.00  الشركات الكبيرة
الشركات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم

090010.403.80 14.26 4.75 0 17,109,000 

اه خانات المي س
خات  (مض

  الحرارة)

 13,088,250 4,690,000 7.875 12.90 7006304.702.00  الشركات الكبيرة
الشركات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم

30037010.406.30 18.90 7.875 5,010,000 9,907,000 

اه خانات المي س
  بمضخات الحرارة

 5,218,750 0 7.875 13.00 02504.702.00  الشركات الكبيرة
الشركات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم

5020010.406.30 18.90 7.875 835,000 5,355,000 

ف زة تكيي أجھ
  الھواء اإلفرادية

 0 10,050,000   1,50004.702.00  الشركات الكبيرة
الشركات الصغيرة 
  والمتوسطة الحجم

500010.406.30   8,350,000 0 

 67,528,000 29,605,000 3,1503,3509.4020.16  المجموع الفرعي لخطوط تصنيع المعدات
 4,012,000 2,160,000 غير متوفر00n/a  يع أجھزة الضغطتحويل خطوط تصن

 71,540,000 31,765,000 3,1503,3509.4020.16  المجموع الفرعي للمعدات وأجھزة الضغط
 103,305,000 6,50015.89  المجموع لألنشطة االستثمارية

  مونيا/ثاني أكسيد الكربون واألمونيا/ثاني أكسيد الكربون مع ثاني أكسيد الكربون كسائل ناقل للحرارة.* بما في ذلك الھيدروكربون والھيدروفلوروأوليفين واألمونيا وتتالي األ

  أنشطة المساعدة التقنية

ة، من ف  -190 ةي المرحلة الثاني رر إزال ري ( 2,320 المق دراتطن  127.60طن مت تنفاد األوزون) من  من ق اس
ز من قبل الش المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ر في تحفي ركات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من التحدي الكبي

ى االشركات الصغيرة والمتوسطة  ة لمشاركة عل ل. في عملي الي،التحوي ة لمساعدة  وبالت وفير المساعدة التقني يتم ت س
في السوق بعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير منتجات تنافسية من حيث التكلفة للحفاظ على القدرة التنافسية 

  . التحويل

زو المشاكل؛على خمسة جوانب: تحسين التكنولوجيا وحل  المساعدة التقنية سوف تركز أنشطة  -191 درات  تعزي ق
واء الصناعي مراجعة المعايير التقنية في قطاع والرصد؛ ودارة أًصحاب المصلحة على صعيد اإل د وتكييف الھ التبري

ا  وضع تحديث المعلومات عنوالتجاري؛ و ة أنشطة السياسات؛ وإجراء والتكنولوجي ة. ودعاي ةتوعي تتم إزال ا  وس م
ه  ري ( 2,322.00مجموع ن مت ن  122.99ط دراتط ن ق تھالك  م ن اس تنفاد األوزون) م واد اس الم

  . خالل تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية الھيدروكلوروفلوروكربونية

ا  ال التكنولوجي ي مج وث ف ولالبح ي تح واجز الت ة الح ة إلزال ا البديل ق التكنولوجي دوالر  1,600,000( دون تطبي
  أمريكي)
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وث  -192 راء بح رح إج ن المقت ال م ي مج ا  ف عھا التكنولوجي ات ووض ميم المنتج ي تص ايا ف تھداف القض الس
 القابلة لالشتعال غازات التبريدباستخدام  المتصلةقضايا السالمة ومكونات عند استخدام البدائل؛ لوالمتطلبات الجديدة ل

  . والسامة؛ وكيفية تحسين أداء المنتج لتلبية المعايير

  دوالر أمريكي) 1,260,000تنقيح المواصفات التقنية (

في المرحلة األولى، تم تنقيح مواصفات السالمة الوطنية للسماح باستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال في   -193
  المنتج بناًء على ذلك.القطاع. في المرحلة الثانية، سيتم تنقيح مواصفات 

  دوالر أمريكي) 500,000خدمات المستشارين الفنيين (

الوثائق  ووضع المشروعاتمقترحات استعراض لدعم اختيار المشروعات و ينوطني سيتم اختيار مستشارين  -194
  والتحقق منه.  رصد التقدم المحرز في المشروع باإلضافة إلىالتقنية، 

  دوالر أمريكي) 600,000التواصل التقني والندوات (

ةسيتم تنظيم ورش عمل وندوات   -195 ة والبحث المستمر  بشأنلنشر المعلومات  تقني ات البديل تطوير التكنولوجي
  . التحويلأنشطة مشورة للمساعدة في تطوير التكنولوجيا والمستشار دولي سوق يقدم فاق البدائل المختلفة. وآو

  دوالر أمريكي) 300,000ورش العمل التدريبية للشركات (

يتم تنظيم   -196 ة إلطالع شركات ورش س ة وتوعي واء الصناعي والتجاريعمل تدريبي د وتكييف الھ عن  التبري
ي)؛  ر البيئ يم األث ة وتقي تريات واإلدارة المالي ل المش روع (مث ذ المش راءات تنفي ذ؛ وإج ي للتنفي دول الزمن رصد والج

   .تكليف ومتطلبات إعداد التقاريرالو المشروع

  دوالر أمريكي) 500,000التوعية العامة (

رة المكتسبةسيتم تنفيذ   -197 ل ومشروعات المساعدة  أنشطة توعية عامة لنشر المعلومات عن الخب ائج التحوي ونت
  .وتشجيع التكنولوجيات والمنتجات البديلة؛ األولى التقنية بموجب المرحلة

  دوالر أمريكي) 2,500,000لوجيات البديلة (المشروعات التدليلية للمنتجات التي تستخدم التكنو

الھيدروكربون وثاني أكسيد لجمع البيانات وتحليل أداء المنتجات التي تستخدم  تدليليةمشروعات تم التخطيط ل  -198
ين شركات والتبريد المخلوطة.  الكربون والھيدروفلوروأوليفين أو غازات واء سيتم نشر النتيجة ب د وتكييف الھ التبري

  اإلزالة. لتعزيز التكنولوجيات البديلة وضمان استدامة  عي والتجاريالصنا

  آلية إدارة المشروع

واء الصناعي والتجاريتنسيق التنفيذ الشامل لخطة قطاع بستقوم وحدة إدارة المشروع   -199 د وتكييف الھ  التبري
ة  ك وضع سياس ي ذل ا ف ةبم ذھ لإلزال داد و؛ اوضمان تنفي طة المس االختصصاتإع ةاعدة ألنش ذ  التقني يم تنفي وتنظ

ى اظ عل ة؛ ووضع والحف اعدات التقني ات  المس ام إدارة معلوم روعلنظ روع ؛ ورصدلمش دم المش ارير  تق داد التق وإع
تشغيل وحدة  تكلفةالتمويل المطلوب ويشمل والمساعدة في عمليات المراجعة المالية.  ؛المرحلية وخطة تنفيذ الشريحة
  . ستشارية للتحققإدارة المشروع والخدمات اال

اعد   -200 واءسوف تس ف الھ د وتكيي زة التبري ة الصينية لصناعة أجھ ركات  الرابط ي للش دعم التقن يق ال ي تنس ف
  واختيار المشروعات ورصدھا وتنظيم الندوات التقنية وأنشطة التوعية العامة وجمع بيانات استھالك القطاع. 

اب  -201 م احتس ات  ت ذ السياس اليف تنفي وائتك طة  حوالل دليليوأنش روع الت ة والمش اعدة التقني ات ل المس  ذاتلمنتج
  دوالر أمريكي.  14,860,000بـ تكنولوجيات بديلة وإدارة المشروعات 
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  تكلفة المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري

ا   -202 م طلبھ ا ت ة، كم ة اإلجمالي غ التكلف ي األصلتبل ة الف واء ، للمرحل د وتكييف الھ اع التبري ة قط ن خط ة م ثاني
اري  ة  118,165,000الصناعي والتج اليف بقيم دوى التك ى متوسط ج ؤدي إل ا ي ي، مم دوالر  13.39دوالر أمريك

 . 6أمريكي/كيلوغرام، على النحو المبين في الجدول 

  الھواء الصناعي والتجاري للصينتوزيع التكلفة المفصل للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف : 6لجدول ا
المواد  التكلفةالوصف الرقم

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  قيمة جدوى التكاليف

طن من قدرات   طن متري   (دوالر أمريكي)
استنفاد 
  األوزون

دوالر 
  أمريكي/كيلوغرام

  األنشطة االستثمارية
97,133,000 خط لتصنيع المعدات 110تحويل  1.1

6,172,000 خطوط لتصنيع أجھزة الضغط 3تحويل  1.2 15.89 357.50 6,500
 103,305,000  المجموع الفرعي

  األنشطة غير االستثمارية
 7,600,000 تنسيق ورصد وتنفيذ وإدارة المشروعات 2.1

2,322 122.99 6.40 

  المساعدة التقنية 2.2
1,600,000 البحوث بشأن التكنولوجيات البديلة-
1,260,000 وضع المواصفات التقنية-
500,000 الخدمات االستشارية لعمليات المراجعة المالية-
600,000 ورش العمل والندوات التقنية-
300,000  ورش العمل التدريبية-
500,000  التوعية العامة-

 2,500,000 المشروع التدليلي للمنتجات ذات تكنولوجيا بديلة 3.1
 14,860,000  المجموع الفرعي
 13.39 480.49 118,165,0008,822 إجمالي التكلفة

 

 

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

قامت األمانة باستعراض المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري للصين   - 203
ـ  في ضوء التقدم المحرز في المرحلة دد األطراف ة الخاصة بالصندوق المتع األولى والسياسات والخطوط التوجيھي

بما في ذلك المعايير لتمويل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط 
ال الصندوق الم50/74إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر  رة ) وخطة اعم دد األطراف للفت تع

2018-2016.  

    االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

ام  30أخذت األمانة علماً بأن المرحلة الثانية سوف تعالج   -204 ول ع ، 2020في المائة من خط أساس القطاع بحل
ستراتيجية اإلزالة . وشرح اليوئنديبي أنه تم وضع ا2025في حين أن قطاعات أخرى اقترحت إزالة كاملة بحلول عام 

ة وتطور  ة اإلجمالي ة الوطني ترايجية اإلزال ى اس اد عل واء الصناعي والتجاري باالعتم د وتكييف الھ ي قطاع التبري ف
ام  ـ 2030الصناعة ومراقبة الطلب على الخدمة بعد ع د وتكييف  30. إن الھدف المحدد ب ة في قطاع التبري في المائ

اك عدد محدود  35الھدف الوطني المحدد بـ  الھواء الصناعي والتجاري ھو أقل من ة ألن ھن ة الثاني ة للمرحل في المائ
من البدائل المتاحة للتحويل، وبسبب التكلفة المرتفعة للتحويل إلى  البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في 

طة  ذ أنش ي تنفي ه ينبغ ر أن اري. غي ناعي والتج واء الص ف الھ د وتكيي اع التبري واد قط ة الم ل إزال ن أج ة م اإلزال
د  ك، ق المي المنخفضة؛ وبخالف ذل رار الع الھيدروكلوروفلوروكربونية والنتقال إلى التكنولوجيات ذات إمكانية االحت
دات  د تستمر في تركيب المع المي المنخفضة أو ق رار الع ة االحت ات ذات إمكاني تتطور الصناعة لتستخدم التكنولوجي

واد ال ام القائمة على الم د ع ة بع ى الخدم د يساھم في الطلب عل ا ق ة، مم ذا 2030ھيدروكلوروفلوروكربوني ى ھ . وعل
رة من  واء الصناعي والتجاري للفت د وتكييف الھ ى  2016األساس، تم وضع المرحلة الثانية من خطة قطاع التبري إل

ا2020 ة االستھالك المتبقي في القط ة إزال ة الثالث اول المرحل دائل ذات . ومن المرجح أن تتن ى الب دليل عل م الت ع إذا ت
  إمكانية االحترار العالمي المنخفضة وكانت متوفرة تجارياً. 
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  استھالك وتأھل الشركات للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية

ادية ع  -205 ة إرش رغم من ان الخطة تتضمن قائم ى ال غ  للشركاتل ة، أبل ة الثاني ي المرحل اركة ف دالمش  يبياليوئن
ة ال  ة أن القائم اع،  تتضمناألمان ذا القط ي ھ ع الشركات ف ا أنجمي اع بم ن  يضم القط ة م ركاتمجموع رة  الش الكبي

ه. يكاد يكون من المستحيل وضع لضيق الوقت وطبيعة القطاع وحجم البلد،  والصغيرة. ونظراً  املة للقطاع كل قائمة ش
ً  اليوئنديبيوأوضح  ً اإلقائمة الت على لشركات التي ليسه يمكن لأن أيضا ة إذا  رشادية أن تشارك أيضا ة الثاني في المرحل

  .لتمويل بعد التحققتبين أنھا مؤھلة للحصول على ا

تھالك   -206 وحظ أن اس ة لمضخاتل ات الفرعي ي القطاع ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني رارة  الم زة الح وجھ
د امي  التجمي ين ع ع ب ارد ارتف زين الب ذي ، ا2014و  2008والتخ ر ال عفألم واد بعض  أض ة الم ود إزال ن جھ م

ة ة المبذول ى الھيدروكلوروفلوروكربوني ة األول ي المرحل رح . وف ديبيش تھالك  اليوئن ي اس ادة ف واد أن الزي الم
ة ب  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي الطل ادة ف ى تعكس زي ةعل ة التحتي اء البني ي بن تثمار ف بب االس د بس دات التبري  ،مع

، وعدم الغرفمراجل الفحم لتوفير المياه الساخنة وتدفئة كبدائل لالبيئية  مضخات الحرارة ومنافعھا كفاءةواالعتراف ب
ذلكالطرد المركزي).  ذات المياه أجھزة تبريدوجود بدائل في بعض التطبيقات (مثل  لك اج ، من السھل نق زة  إنت أجھ

  . دون تغييرات كبيرة على خط اإلنتاجمن ارة مضخات الحر إلى إنتاج أجھزة التبريدأو  اإلفراديةتكييف الھواء 

همؤھل التقدير كمية االستھالك غير  اليوئنديبي أيضاً مناألمانة طلبت   -207 ذي ستمم إزالت ة.  ال ة الثاني في المرحل
ديمبعد  التي تم تحديدھاأن قدرة اإلنتاج غير المؤھلة  اليوئنديبي وافاد ائي للتق ة  الموعد النھ ا في المرحل تم تمويلھ ن ي ل

ة.  ق بضمان والثاني ا يتعل افيم يتم تحويلھ ي س ركات الت ل الش ً  أن تأھ ا ديم وفق ائي للتق د النھ ة، للموع ة األجنبي  والملكي
لمن  وسوف تتحقق التأھيللمعايير  مدركةأن الحكومة  اليوئنديبيأوضح  للتمويل، ذ  تأھي اء التنفي كل خط تصنيع أثن

ن  د م دم تمللتأك رع ركات غي ل الش ة. ال وي ينومؤھل ي ح ة  أن ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ددة للم ة المح الكمي
وفير، المرحلةفي ھذه  ةغير معروف الموعد النھائي للتقديممؤھلة بسبب الشركات غير ال المستخدمة من قبل دير  تم ت تق

  .7 الجدولمبين في على النحو ال، األجنبيةلالستھالك غير المؤھل من قبل الشركات 

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية في الصين: 7لجدول ا
  النشاط

 
  المجموع  123-الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد طن متري
 األوزون

طن من قدرات استنفاد   طن متري
  األوزون

 طن من قدرات استنفاد  طن متري
  األوزون

 357.50 6,500 6,500357.5000  اإلزالة من خالل تحويل الشركات المؤھلة
من5اإلزالة من قبل شركات من بلدان غير بلدان المادة

 خالل الحصص
43023.651352.70 565 26.35 

اإلزالة من خالل المشاريع المشتركة مع بلدان من غير
 5بلدان المادة

64335.3700 643 35.37 

إزالة االستھالك المؤھل من خالل المساعدة التقنية
 وتنفيذ اللوائح ومراقبة الحصص وأنشطة التوعية العامة

1,11461.2700 1,114 61.27 

 480.49 8,822 8,687477.791352.70  إجمالي اإلزالة في المرحلة الثانية

  اختيار التكنولوجيا البديلة

ات ا  -208 دروكلوروفلوروكربونتشمل التكنولوجي ة المقترحة الھي ات  3,150( 22-لبديل ري) والتكنولوجي طن مت
يد  اني أكس الي األمونيا/ث ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة (الھيدروكربون والھيدروفلوروأوليفين واألمونيا وتت

ل للحر ون كسائل ناق يد الكرب اني أكس ون مع ث ري). وأخذت  3,50ارة) (الكربون واألمونيا/ثاني أكسيد الكرب طن مت
ة ع إزال أن جم اً ب ة علم ة األمان واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ات  الم تة تكنولوجي ي س المي ف رار ع ة احت ذات إمكاني

ل، وطلب ة التحوي يم تكلف ل من الصعب تقي ديبي تمنخفضة يجع وفير  من اليوئن ة لت ة اإلزال د كمي ا. وبع كل تكنولوجي
رة  ود كبي ة وجھ ة طويل ة الصناعية) مناقش دعم من جمعي ة الصين (ب ديبيمن حكوم وفير، واليوئن م ت ع ت ّدر  توزي مق

  .8مبين في الجدول ال على النحولكل قطاع فرعي،  تتكنولوجيالل
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  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية في الصين: 8لجدول ا
الھيدروكلوروفلو القطاع

  32-روكربون
يا/ثاني(تتالي) األمون

أكسيد الكربون
األمونيا/ثاني أكسيد الكربون (ثاني
 أكسيد الكربون كسائل نقل للحرارة)

ثاني أكسيد  األمونيا
  الكربون 

- الھيدروكربون
290  

الھيدروفلورو
  أوليفين

المجموع 
  (طن متري)

  

عدد 
  الخطوط

  طن متري  طن متري  طن متري طن متري طن متري طن متري  طن متري   
تجميد ووحداتأجھزة ال

  التبريد والتكثيف
  500500      1,000 12 
  300400150      850 20 

أجھزة تبريد المياه (مضخات
  الحرارة)

          400 330 730 15 

          380 120 500 20 
سخانات المياه بمضخات

  الحرارة
        150     150 3 

        120     120 10 
 17 2,300       2,300 تكييف الھواء اإلفراديةأجھزة

850       850 13 
 110 6,500 450 780 800900150270 3,150 المجموع الفرعي
-          -        أجھزة الضغط         -                -    3 

 113 6,500 450 780 800900150270 3,150 المجموع

واء   -209 ف الھ د وتكيي اع التبري دير. إن قط رد تق و مج وفيره ھ م ت ذي ت ا ال ع التكنولوجي ديبي أن توزي د اليوئن أّك
ار  يتم اختي ه س ين أن ي ح ب. وف ب الطل ھا حس ات وتخصيص وع التطبيق راص لتن د، نظ اري معق ناعي والتج الص

ا من المھم أن تقوم  التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة إلى أقصى قدر ممكن، الشركات باختياراتھ
ي  رة ف ا أن الخب ا الخاصة. وبم ا ومنتجاتھ ة وخبرتھ درتھا التقني ى ق تناداً إل ا اس ار التكتنولوجي ل وتخت الخاصة للتحوي
بعض  ة حاجة ل دودة، ثم زال مح دروفلوروأوليفين ال ت دروكرلون والھي ون والھي يد الكرب اني أكس ا وث استخدام األموني

  ند االختيار من عدة تكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. المرونة ع

ا إذا  -210 ق بم ا يتعل دروكربون فيم ال الھي ن إدخ ان يمك دروفلوروأوليفين 290-ك دما والھي ة عن ة الحق ي مرحل  ف
ل، أوضح  تصبح ديبيتكلفة التحويل أق تم استخدامأن اليوئن دروفلوروأوليفين ه سوف ي دروكربون الھي في  290-والھي

د ي ت، أجھزة التبري ر قطاع فرعي الت ل أكب ةمث واد الھيدروكلوروفلوروكربوني د وتكييف في قطاع  يستھلك الم التبري
بالنسبة لبعض التطبيقات حيث وأھداف االمتثال.  تحقيق ثمة حاجة لإلزالة من أجل، وحيث الھواء الصناعي والتجاري

تخدام  ااس ود  األموني بب القي دود بس لة مح المةبالمتص دّ الس دروفلوروأوليفين ، يُع د والھي ديل الوحي ة  الب ذات إمكاني
المي المنخفضة رار الع ال  االحت ل إدخ ا. أن تأجي اح حالي دروفلوروأوليفينالمت دروكربون سيسمح ب والھي ال والھي انتق

في  المكتسبة خبرةإلى ال ). واستناداً 1,430ذات إمكانية احترار عالمي قدرھا (أ 134-الھيدروفلوروكربونالسوق إلى 
تم توفير تمويل محدود  بما أنه، أ134-الھيدروفلوروكربونالشركات ليست مھتمة في التحول إلى إن المرحلة األولى، 

داً  ركات، خاصة ج ركات  للش ذب الش ن الصعب ج ل م ا يجع ع، مم ترك مرتف ل المش طة، والتموي الصغيرة والمتوس
ة. الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المرحلة الثا ذلك، إنني ى  ك دروفلوروكربونالتحول إل من الصعب  سيجعل الھي

 ً ةبدائل  لديھا، جميع القطاعات الفرعية تغيير السوق مرة أخرى. حاليا ا  يسھل ذات إمكانية احترار عالمي مرتفع قبولھ
رح ربكثيأكثر  ة الصين تقت ى ال. ومع ذلك، فإن حكوم ة عل ا الصديقة للبيئ تم دعموأصناعة إدخال التكنولوجي ن ي ه ل  ن

  . في المرحلة الثانية ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفعةالتكنولوجيا 

  المسائل المتصلة بالتكلفة

  مقارنة قيمة جدوى التكاليف في المرحلة األولى والمرحلة الثانية

اليف بلغ متوسط   -211 ى جدوى التك ة األول ا في المرحل م تحويلھ ي ت وغرام دوالر أمر 6.48للشركات الت يكي/كيل
  دوالر أمريكي/كيلوغرام.  15.89(باستثناء المشروعات التدليلية) في حين تم تقدير جدوى التكاليف للمرحلة الثانية بـ 

ديبيوضح أ  -212 ق  اليوئن م تطبي ى، ت ة األول ي المرحل ه ف اليف أن ل جدوى تك ة للتحوي ىمتباين تناداً إل ل  اس التموي
دالموافق عليه ل للشركات الصغيرة والمتوسطة  ، من أجل تخصيص مزي ل من  ذاتمن التموي طن  50استھالك أق

المي المنخفضةإلى  وللتحولمتري،  ل للشركات وبالنسبة . التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار الع وم بالتحوي ي تق الت
دوالر  3.46 بقيمةجدوى تكاليف تم توفير تمويل منخفض، مما أدى إلى  أ،134-والھيدروفلوروكربون R-410A إلى

وغرام دروفلوروكربون أمريكي/كيل وغرام 2.90و أ134-للھي ـ  دوالر أمريكي/كيل ك،  . وفضالً عنR-410Aل م ذل ت
درجسوف  مرحلة الثانيةإال أن الفي الشركات الكبيرة.  األولىمرحلة الفي  عمليات التحويلمعظم  إجراء د من  ت المزي

ل المشترك).  الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي لديھا قدرة ين الجدول مالية محدودة للتموي ة  9ويب لشركات لمقارن
  .في المرحلة األولى والمرحلة الثانية
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  الشركات التي تم تحويلھا في المرحلة األولى والمرحلة الثانية: 9لجدول ا
 االستھالك في الشركات

  
  المرحلة الثانية المرحلة األولى

اإلزالة باألطنان   لمئويةالنسبة ا اإلزالة باألطنان المترية
  المترية

  النسبة المئوية

 %36  2,320          %2 145.90        طن متري50أقل من
 %64  4,180          %11 920.90        طن متري50-100

 %87 7,393.40     طن متري100أكثر من
 %100  6,500          %100 8,460.20    المجموع

ل ك  -213 م تحوي ة، أي ت ات موثوق ى تكنولوجي ة األول ة  81انت معظم التكنولوجيات المستخدمة في المرحل في المئ
دروفلوروكربون ى الھي دره  R-134aو R-410Aو  32-من االستھالك إل المي ق رار ع ة احت )، 956(متوسط إمكاني

ل  يتم تحوي ة اال 52وس ات ذات إمكاني ى التكنولوجي تھالك إل ن االس ة م ي المائ ط ف المي المنخفضة (متوس رار الع حت
ة 328إمكانية احترار عالمي قدره  ات ذات إمكاني ) بموجب المرحلة الثانية. فضالً عن ذلك، ال تزال بعض التكنولوجي

دروكربون ل الھي ع أن  290-االحترار العالمي المنخفضة مث الي، من المتوق د التطوير. وبالت دروفلوروأوليفين قي والھي
ات  10حويل مرتفعة في المرحلة األولية من اعتماد التكنولوجيا. ويبين الجدول تكون تكاليف الت مقارنة بين التكنولوجي

  البديلة التي تم اختيارھا للمرحلتين األولى والثانية. 

  التكنولوجيا البديلة التي تم اختيارھا للمرحلتين األولى والثانية: 10لجدول ا
متوسط إمكانية   المجموع  تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة وفلوروكربونتكنولوجيا الھيدر اختيار التكنولوجيا

االحترار العالمي 
  للبدائل*

R-32 R-410 R-
134A 

CO2/ 
R-134a 

NH3/C
O2 

NH3 CO2  ھيدروكربون
-290 

ھيدروفلو
  روأوليفين

     7 3 2,0881,4301,431101 675  قيمة إمكانية االحترار العالمي
لة بموجب المرحلة الثانية اإلز

 328.26  6,500  450  780  270 150 1,700 0 0 0  3,150 (طن متري)
 100 4852 النسبة المئوية (%)

اإلزلة بموجب المرحلة األولى 
 956.11  8,460      33 171 1,396 66 468 2,161  4,166 (طن متري)

 100 8119 النسبة المئوية (%)
  توسط المرجح إلمكانية االحترار العالكي للبدائل على افتراض أنه سيتم استخدام نفس كمية البدائل. * الم

  

  تمويل أجھزة الضغط

ه، نظراً ألن مكان أحد البنود المستخد  -214 ر أن ة في احتساب تكاليف التشغيل اإلضافية متعلقاً بأجھزة الضغط. غي
ة خطوط ل ل ثالث اليف التشغيل المرحلة الثانية تشمل تحوي أن مكون تك اً ب ة علم زة الضغط، أخذت األمان تصنيع أجھ

م  36/26.1اإلضافية ألجھزة الضغط غير مؤھل تماشياً مع المقرر  ي ت زة الضغط الت ديبي أن خطوط أجھ وأفاد اليوئن
ر مبا ة غي وع إزال ديھا مجم ة ل ة الثاني ي المرحل ا ف يتم تحويلھ ي س ى والت ة األول ا بموجب المرحل واد تحويلھ رة للم ش

دره  ة ق ري ( 1,600الھيدروكلوروفلوروكربوني ن مت ن  88ط تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م ط
تنفاد  945.3طن متري ( 17,272في المائة من كمية الـ  9.3(أي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون درات اس طن من ق

ى خصم التي ستتم إزالتھا في المرحلتي 22-األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون ن األولى والثانية. وتم االتفاق عل
دات.  ل خطوط تصنيع المع ة تخوي غيل اإلضافية لعملي اليف التش اب تك ن حس زة الضغط م ة المخصصة ألجھ الكمي
واء  د وتكييف الھ ة في قطاع التبري ة التكلف ولوحظ أن تكاليف التشغيل اإلضافية لمعظم عمليات التحويل تجاوزت عتب

ى الصناعي والتجاري، وب م عل أثير مھ ا ت يس لھ أجھزة الضعط ل التالي فإن خصم تكاليف التشغيل اإلضافية الخاصة ب
  إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية. 

ديبي أن فقط   -215 ة، شرح اليوئن ا األجنبي في ما يتعلق بأھلية شركات تصنيع أجھزة الضغط للتمويل بسبب ملكيتھ
زة الضغط ا الغ عددھا خمسة خطوط من بين خطوط تصنيع أجھ يتم  15لب ذ، س ه خالل التنفي ة؛ وأن ة أجنبي ديھا ملكي ل

  التحقق من أھلية للشركة للتحويل ولن يتم تمويل الشركات غير المؤھلة.  

ى،   -216 بناًء على المشورة التقنية التي قُّدمت إلى األمانة وتحليل لتكلفة الشركات التي تم تحويلھا في المرحلة األول
  تكاليف المتفق عليھا لتحويل الشركات الثالث التي تّصنع أجھزة الضغط. ال 11يبين الجدول 

                                                 
في البلدان التي حصلت أو ستطلب تعويض عن تحويل أجھزة الضغط، سيتم خصم أي تعويض مقترح للمصنعين النھائيين في ما يتعلق بتكاليف   1

وق بشأنھا تعويض عن تحويل قدرة اإلنتاج المعتمدة التشغيل اإلضافية المرتبطة بأجھزة الضغط وفقاً لنسبة عدد أجھزة الضغط التي دفع أو سيدفع الصند
  على المواد المستنفدة لألوزون ، إلى إجمالي عدد وحدات التبريد التي يتم إنتاجھا في البلد المعني باستخدام أجھزة ضغط محكمة. 
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  دوالر أمريكي) 1,000تكلفة تحويل خطوط تصنيع أجھزة الضغط (: 11الجدول 

التمويل الموافق   التمويل المطلوب تكلفة التحويل  وحدة اإلنتاج عدد الخطوط التكنولوجيا  نوع جھاز الضغط
  عليه

 1,920 2,160 1100,0004,800 32-دروفلوروكربونالھي  جھاز ضغط لولبي
 1,480 1,600 15,0002,100 ثاني أكسيد الكربون  جھاز ضغط تبادلي

 1,950 2,412 13,0003,260 األمونيا/ثاني أكسيد الكربون  جھاز ضغط حلزوني
   310,160 6,172 5,400 
  

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية

ّدمھافي ضوء المشورة  5و  4يل التكاليف القياسية المقترحة المدرجة في الجدولين قامت األمانة بتحل  -217 ي ق  الت
ى من خطة قطاع  والمشروعات؛ أحد الخبراء الفنيين ة األول واء ذات الصلة المدرجة في المرحل د وتكييف الھ التبري

اري والصناعي؛ ق  التج ا يتعل يما فيم ة وال س ائق المتاح تعراض الوث ادالبواس ة. المب اس، وت الحراري ذا األس ى ھ عل
ا ھو لاقترحت األمانة تكاليف  دات كم د مع ينكل بن اليف القياسية المدرجة في خطة قطاع  مب د في جدول التك التبري

اليف اإلضافية مع اليوئنديبيالمناقشات  وخالل. وتكييف الھواء التجاري والصناعي ود تك ديل عدة بن م تع اق، ت  واالتف
اليف  12الجدول  ويبين. ما يتعلق ببنود أخرىيتم التوصل إلى اتفاق في  عليھا. ومع ذلك، لم خطوط الملخصا لبنود تك

  . من قبل األمانة تم إدراجھا من قبل اليوئنديبي واقتراحھاكما و في األصلتم تقديمھا القياسية، كما  النموذجية

  ية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري (دوالر أمريكي)التكاليف الرأسمالية اإلضافية للخطوط النموذجية القياس: 12الجدول 

  كما تم اقتراحه من قبل األمانة  كما تم تنقيحه من قبل اليوئنديبي  كما تم تقديمه في األصل   بند التكلفة

الشركات الصغيرة
 والمتوسطة

الشركات الصغيرة الشركات الكبيرة
 والمتوسطة

الصغيرة  الشركات الشركات الكبيرة
  والمتوسطة

 الشركات الكبيرة

 80 40 40804080  االستھالك (طن متري) الرقم
  290-تحويل أجھزة التبريد الصغيرة إلى الھيدروكربون

إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية 1.1
  وتصنيع النماذج واالختبار

110,000110,00074,00074,000 74,000 74,000 

 501,400 313,000 401,000649,000386,000634,000  اإلنتاج*تحويل خط  2.1
 50,000 25,000 40,00080,00040,00080,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.1
 70,000 70,000 70,00070,00070,00070,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.1
 30,000 30,000 40,00055,00030,00030,000  اإلنتاج التجريبي5.1
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.1

 بعد البيع
50,00070,00025,00025,000 25,000 25,000 

التھوية (شحن، اختباروالسالمة نظام7.1
وإصالح عشوائي، منطقة تخزين المنتج، 

  مجموعات)3

165,000220,000165,000220,000 75,000 100,000 

 850,400 612,000 876,0001,254,000790,0001,133,000 الفرعيالمجموع
 10.63 15.30 21.9015.6819.7514.16  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)

 تحويل أجھزة التبريد الصغيرة إلى الھيدروفلوروأوليفين
إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية1.2

  وتصنيع النماذج واالختبار
182,000182,000100,000100,000 100,000 100,000 

 134,000 97,000 188,000305,000183,000288,000  تحويل خط اإلنتاج*2.2
 50,000 25,000 25,00050,00025,00050,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.2
 45,000 45,000 69,00069,00069,00069,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.2
 36,000 36,000 61,00081,00050,00050,000  اإلنتاج التجريبي5.2
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.2

 بعد البيع
40,00050,00025,00025,000 25,000 25,000 

 53,000 42,000 42,00053,00042,00053,000  جھاز السالمة7.2
 443,000 370,000 607,000790,000494,000635,000 المجموع الفرعي

 5.54 9.25 15.189.8812.357.94  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
 تحويل سخانات المياه بمضخات الحرارة إلى ثاني أكسيد الكربون

إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية1.3
  وتصنيع النماذج واالختبار

115,000115,00074,00074,000 74,000 74,000 

 471,000 295,000 396,000619,000386,000609,000  تحويل خط اإلنتاج*2.3
 20,000 10,000 20,00040,00020,00040,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.3
 45,000 45,000 80,00080,00080,00080,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.3
 30,000 30,000 70,00090,00060,00060,000  اإلنتاج التجريبي5.3
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.3

 بعد البيع
50,00070,00025,00025,000 25,000 25,000 

 42,000 30,000 30,00042,00030,00042,000  جھاز السالمة7.3
 707,000 509,000 761,0001,056,000675,000930,000 المجموع الفرعي

 8.84 12.73 19.0313.2016.8811.63  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
 32-تحويل أجھزة تكييف الھواء اإلفرادية إلى الھيدروفلوروكربون

إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية1.4
  وتصنيع النماذج واالختبار

75,00075,00075,00075,000 75,000 75,000 

 279,300 176,700 192,000306,000192,000306,000  تحويل خط اإلنتاج*2.4
 30,000 15,000 15,00030,00015,00030,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.4
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 45,000 45,000 50,00050,00050,00050,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.4
 20,000 20,000 20,00030,00020,00030,000  التجريبياإلنتاج5.4
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.4

 بعد البيع
20,00025,00020,00025,000 20,000 25,000 

 52,000 42,000 42,00052,00042,00052,000  جھاز السالمة7.4
 526,300 393,700 414,000568,000414,000568,000 المجموع الفرعي

 **6.58 9.84 **10.357.1010.357.10  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
  تحويل أجھزة التجميد ووحدات التبريد والتكثيف إلى نظام تتالي األمونيا/ثاني أكسيد الكربون

إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية1.5
  وتصنيع النماذج واالختبار

115,000115,00074,00074,000 74,000 74,000 

 437,000 293,050 390,000594,000376,000553,000  تحويل خط اإلنتاج*2.5
 20,000 10,000 32,00064,00032,00064,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.5
 45,000 45,000 90,00090,00090,00090,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.5
 20,000 20,000 44,00054,00020,00020,000  اإلنتاج التجريبي5.5
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.5

 بعد البيع
31,00041,00025,00025,000 25,000 25,000 

 53,000 43,000 43,00053,00043,00053,000  جھاز السالمة7.5
 674,000 510,050 745,0001,011,000660,000879,000 المجموع الفرعي

 8.43 12.75 18.6312.6416.5010.99  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
  نوي)تحويل أجھزة التجميد ووحدات التبريد والتكثيف إلى نظام األمونيا/ثاني أكسيد الكربون من مرحلتين (ثاني أكسيد الكربون كغاز تبريد ثا

لنظام والمكونات والعمليةإعادة تصميم ا1.6
  وتصنيع النماذج واالختبار

101,000101,00074,00074,000 74,000 74,000 

 339,250 224,750 299,000471,000285,000430,000  تحويل خط اإلنتاج*2.6
 20,000 10,000 26,00052,00026,00052,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.6
 45,000 45,000 70,00070,00070,00070,000  ات اختبار أداء المنتجتعديل معد4.6
 20,000 20,000 42,00052,00020,00020,000  اإلنتاج التجريبي5.6
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.6

 بعد البيع
30,00040,00025,00025,000 25,000 25,000 

 51,000 41,000 41,00051,00041,00051,000  جھاز السالمة7.6
 574,250 439,750 609,000837,000541,000722,000 المجموع الفرعي

 7.18 10.99 15.2310.4613.539.03  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
  (ثاني أكسيد الكربون كغاز تبريد ثانوي) تحويل أجھزة التجميد ووحدات التبريد والتكثيف إلى نظام األمونيا/ثاني أكسيد الكربون من مرحلتين

إعادة تصميم النظام والمكونات والعملية1.7
  وتصنيع النماذج واالختبار

73,00073,00073,00073,000 73,000 73,000 

 247,050 156,400 224,000360,000219,000333,000  تحويل خط اإلنتاج*2.7
 20,000 10,000 21,00042,00021,00042,000  فحص الجودة والتجھيز واالختبار3.7
 45,000 45,000 62,00062,00062,00062,000  تعديل معدات اختبار أداء المنتج4.7
 20,000 20,000 30,00040,00020,00020,000  اإلنتاج التجريبي5.7
التدريب على التصنيع والسالمة وخدمة ما6.7

 بعد البيع
28,00037,00025,00025,000 25,000 25,000 

 48,000 39,000 39,00048,00039,00048,000  جھاز السالمة7.7
 478,050 368,400 477,000662,000459,000603,000 المجموع الفرعي

 5.98 9.21 11.938.2811.487.54  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
دات االسترداد* يشمل ھذا البند تكلفة تعديل أدوات تصن ة الشحن ومع د وآل د غازات التبري ار الضغط ومحطة تزوي الي) واختب از الضغط (نظم التت ة وتصنيع جسم جھ ادالت الحراري  يع المب

  ).290-بون) وآلة التفريغ وتعديل خط التجميع والختم بالموجات فوق الصوتية (الھيدروكر290-وأجھزة الكشف عن التسرب وكشف تسرب الھيليوم (الھيدروكربون

ديبي 32-دوالر أمريكي/كيلوغرام مطلوب للشركات الكبيرة التي تقوم بالتحويل إلى الھيدروفلوروكربون 4.00** فقط  ل اليوئن ، وبالتالي تم استخدام ھذه القيمة الحتساب التكلفة المطلوبة من قب
  واألمانة.

ة  110تكلفة تحويل  13الجدول استناداً إلى التكاليف القياسية أعاله لكل خط إنتاج، يلخص   -218 دات وثالث خط مع
  خطوط أجھزة ضغط مدرجة في المرحلة الثانية من قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري.

ملخص للتكاليف الرأسمالية اإلضافية لتحويل الشركات المدرجة في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري : 13الجدول 
  أمريكي)(دوالر 

  كما تم اقتراحھا من قبل األمانة  كما تم تنقيحھا وطلبھا كما تم طلبھا في األصل كما تم تقديمھا في األصل  النشاط
 52,636,713 74,990,00066,734,00062,846,875 خط معدات110

 5,400,000 10,160,0006,170,0005,400,000 ثالثة خطوط أجھزة ضغط
 58,036,713 85,150,00072,904,00068,246,875 إجمالي التكلفة

 

  تكاليف التشغيل اإلضافية

تعلماً باألمانة أخذت   -219 د طلب ة 25نسبة  أن حكومة الصين ق اليف التشغيل اإلضافيةإضافية  في المائ  من تك
ـ تكلفة الفوق عتبة  وغرام 3.8المحددة ب د شركات ال دوالر أمريكي/كيل و 6.3ولتبري شركات ل غرامدوالر أمريكي/كيل

المي المنخفضة، وأبلغتإلى  التي تقوم بالتحويلتكييف الھواء  رار الع ة االحت ديبي التكنولوجيات ذات إمكاني أن  اليوئن
ى قطاع  التكنولوجيات ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضةلتحول إلى لفي المائة  25الزيادة بنسبة  تنطبق فقط عل

ة الصين  ال يتفق اليوئنديبي. ومع ذلك، يد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريعلى قطاع التبرالرغاوي وليس  وحكوم
ا إذا  50/74المقرر تفسير  على بةفيما يتعلق بم ـ كانت نس ة  25ال ات اإلضافية في المائ ى التكنولوجي ل إل ذات للتحوي
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د وت لتكاليف التشغيل اإلضافيةمؤھلة إمكانية االحترار العالمي  واء في قطاع التبري اكييف الھ ة  اتتوجيھ وطلب اللجن
  ية.التنفيذ

اليف، اقترحت األمانة تكاليف التشغيل اإلضافيةمن أجل ترشيد   -220 ة بنسبة المن  تخفيض جدوى التك ى  5عتب إل
غير أن اليوئنديبي لم يوافق . لإلزالةواسع النطاق التكلفة من توفير ال لمائة بالنسبة لبعض التكنولوجيات بسببفي ا 10
وكما تم اقتراحھا من قبل  في األصلإجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية كما تم طلبھا  14ويبين الجدول . لى ھذا النھجع

واء خطة قطاع تكاليف التشغيل اإلضافية لفي حساب  استخدمھا حكومة الصين واألمانة والتي تم د وتكييف الھ التبري
 الصناعي والتجاري.

  مالي تكاليف التشغيل اإلضافية للمرحلة الثانية: جدوى التكاليف وإج14الجدول 

اإلزالة (طن التكنولوجيا  التطبيق
  متري)

  جدوى التكاليف (دوالر أمريكي/كيلوغرام)
كما تم احتسابھا 

كما تم اقتراحھا  العتبة كما تم طلبھا في األصل
 من قبل األمانة

 5.99 6.30 7.88 78017.70 290-الھيدروكربون سخانات المياه/مضخات الحرارة
الھيدروفلوروأوليفين/مزيج سخانات المياه/مضخات الحرارة

الھيدوفلوروأوليفين
45017.70 7.88 6.30 6.30 

 5.67 6.30 7.88 27038.40 ثاني أكسيد الكربون  سخانات المياه بمضخات الحرارة
الشركات الكبيرة لتصنيع أجھزة تكييف 

 2.00 6.30 2.00 2,3008.50  32-ونالھيدروفلوروكرب الھواء اإلفرادية

الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع 
 5.67 6.30 6.30 8508.50  32-الھيدروفلوروكربون  أجھزة تكييف الھواء اإلفرادية

 3.61 3.80 4.75 80025.00 (تتالي) األمونيا/ثاني أكسيد الكربون  وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
األمونيا/ثاني أكسيد الكربون (مع ثاني  د والتكثيفوحدات التجميد والتبري

 أكسيد الكربون كغاز تبريد ثانوي)
90025.00 4.75 3.80 3.61 

 3.42 3.80 4.75 15025.00 األمونيا  وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
 25,108 36,325 30,563 6,500105,164   إجمالي تكاليف التشغيل اإلضافية

  التقنيةأنشطة المساعدة 

تم االتفاق على النظر في تكلفة وحدة إدارة المشروع لخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري   -221
 بشكل منفصل وعلى عدم إدراجھا في تكلفة خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري.

ـ يفية خفض كاستفسرت األمانة عن   -222 ري من 2,322كمية ال ةخالل أنشطة  طن مت . وأوضح المساعدة التقني
ل الشركات ستتم إزالتھا بشكل أساسي من خالل  هأن اليوئنديبي ةتحوي ل الو األجنبي ل الطوعي من قب شركات التحوي

ةسيتم رصده بعض وخرى. األ ةالمشروع.  من التحقق بموجب شركات المشاريع المشتركةفي  اإلزال تم إزال د ت  وق
ل  بشكل طوعينظم حجم غاز التبريد المتغير/تدفق غاز التبريد المتغير للقطاع الفرعي ستھالك المتبقي في ااال من قب

ةمخطط فرض حظر على استخدام بما أنه من الالصناعة،  ذا القطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني الفرعي في ھ
ةأنشطة سوف تحفز في المرحلة الثانية. و ل  المساعدة التقني ةمث ة العام دريب و التوعي رويج والت ائج ت ا ونت التكنولوجي

ات والبح ال التكنولوجي ي مج المي المنخفضةث والتطوير ف رار الع ة االحت راء بعض الشركات  ذات إمكاني ى إج عل
ات وعي.  عملي ل ط تھالك وتحوي ة برصد اس وم الحكوم وف تق ةس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي  الم ركاتف  الش

ام  الل نظ ن خ رة م ةالكبي ين أن، فالحكوم ةي ح تتم مراقب اج  ه س ةإنت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الل  الم ن خ م
دابير وإلى السوق المحلية.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيحد من مبيعات  مماالحصص لالستھالك المحلي،  مع ت

طن متري من خالل المساعدة  2,322أن تتم إزالة كمية الـ الرصد والمراقبة الشاملة المذكورة أعاله، فإنه من المتوقع 
  التقنية. 

ـ   -223 غ ال اد  1,600,000في معرض الرد على استفسار بشأن مبل ا، أف دوالر أمريكي للبحوث بشأن التكنولوجي
ا ستروج  32-اليوئنديبي أن البحوث اإلضافية بشأن تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون ون واألموني يد الكرب اني أكس وث

 تطبيقات أخرى وتحّسن أدائھا النشغيلي وتخفض من تكلفة التحويل. استخدام ھذه البدائل ل

ـ   -224 غ ال ق بمبل ديبي أن الخدمات ھي  دوالر أمريكي للخدمات االستشارية، أوضح 500,000في ما يتعل اليوئن
 لتقييم مقترحات التحويل من أجل التأكيد من ھذه المشروعات سليمة من الناحية التقنية وقابلة للتنفيذ. 

ة، بفيما يتعلق   -225 رحالت الدولي دريب وال دوات والت ديبيالن اد اليوئن ي أدخلت في  أف ات الت أن بعض التكنولوجي
دان أخرى؛  قد تم وضعھاالمرحلة الثانية  ل بل يوينطوي مكون واستخدامھا من قب ة رئيسي ف ل  عملي  الشركاتتحوي

م  سيساعدھاالصغيرة والمتوسطة  للشركات المقدم التدريبونقل التكنولوجيا والتدريب والتعاون الدولي؛  على ى فھ عل
ارير. سوف  المشروعاإلجراءات لتنفيذ  ات الشراء وإعداد التق ة ومتطلب تم إجراءواإلدارة المالي ة ي  مشروعات تدليلي
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ك دروكربون لمنتجات وأسواق مختلفة، بما في ذل ى الھي دة عل د المعتم زة التبري اه بمضخات  290-أجھ وسخانات المي
   .290-لحرارة المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربونا

ـ   -226  4,550,000بعد مناقشات إضافية بين األمانة واليوئنديبي، تم االتفاق على إجمالي التكلفة للمساعدة التقنية ب
 .15دوالر أمريكي على النحو المبين في الجدول 

  

  اعدة التقنية في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريالتكلفة المتفق عليھا ألنشطة المس: 15لجدول ا
 وصف أنشطة المساعدة التقنية

  
  التكلفة (دوالر أمريكي)

  كما تمت الموافقة عليھا  كما تم طلبھا في األصل
  1,200,000              1,600,000    البحوث في مجال التكنولوجيات البديلة

  800,000                  1,260,000                  المواصفات التقنية
  200,000                  500,000                     الخدمات االستشارية

  200,000                  600,000                     التواصل التقني والندوات
  50,000                    300,000                     ورش العمل التدريبية

  100,000                  500,000                    التوعية العامة
  2,000,000               2,500,000                 المشروعات التدليلية للمنتجات ذات تكنولوجيا بديلة

 7,260,0004,550,000 المجموع

  ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكاليف المرحلة الثانية من خطة إدار

يّن الجدول   -227 واء الصناعي  16يب د وتكييف الھ ة من خطة قطاع التبري ة الثاني املة للمرحل ة الش الي التكلف إجم
 والتجاري باستثناء التكاليف المتعلقة بوحدة إدارة المشروع، بعد المناقشات والتعديالت.

  

  مرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاريالتكلفة النھائية لل: 16لجدول ا

  التكلفة (دوالر أمريكي) اإلزالة (طن متري)  النشاط
كما تم احتسابھا
  في األصل

كما تم طلبھا في 
  األصل

كما تم تنقيحھا من قبل 
  اليوئنديبي

كما تم اقتراحھا من قبل 
  األمانة

  خط معدات110تحويل
6,500 

184,245,00097,133,000 93,401,875 77,744,313 
 5,400,000 5,400,000 10,160,0006,172,000  خطوط أجھزة ضغط3تحويل

 83,144,313 98,801,875 103,305,000 194,405,000  المجموع الفرعي لألنشطة االستثمارية
 4,550,000 4,550,000 2,3227,260,0007,260,000 المساعدة التقنية

المجموع الفرعي باستثناء وحدة إدارة 
 8,822 المشروع

201,665,000110,565,000 103,351,875 87,694,313 

جدوى التكاليف باستثناء وحدة إدارة 
  المشروع (دوالر أمريكي/كيلوغرام)

22.8612.53 11.72 9.94 

 7,600,000 7,600,000 07,600,0007,600,000  وحدة إدارة المشروع (دوالر أمريكي)
المجموع بما في ذلك وحدة إدارة 

 95,294,313 110,951,875 209,265,000118,165,000 8,822  المشروع (دوالر أمريكي)

جدوى التكاليف بما في ذلك وحدة 
إدارة المشروع (دوالر 

  أمريكي/كيلوغرام)
  

23.72 13.39       12.58    10.80  

 

  األثر على المناخ

واد  480.49طن متري ( 8,822ب المرحلة الثانية إزالة سيتم بموج  -228 طن من قدرات استنفاد األوزون) من الم
ل  يتم تحوي ة  3,350الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومن أصل ھذه الكمية، س ات ذات إمكاني ى التكنولوجي ري إل طن مت

ة و المي المنخفض رار الع دروكلوروفلوروكربون 3,150االحت ى الھي ري إل ن مت ي  ،32-ط يض ف الي تخف ع إجم م
ـ  25,040,417االنبعاثات بكمية  ة ال تتم  2,322طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. بالنسبة لكمي ي س ري التن طن مت

ة،  ر معروف تخدامھا غي يتم اس ي س دائل الت وعي، إن الب ر ال طة نش وائح وأنش ة والل اعدة التقني الل المس ن خ ا م إزالتھ
ر  اب األث ن احتس الي ال يمك المي وبالت رار الع ة االحت دائل ذات إمكاني رويج للب الل الت ن خ ه م ر أن اخ. غي ى المن عل

المي  رار الع ة االحت ات ذات إمكاني ن التكنولوجي د م تخدام المزي ع اس ن المتوق ة، م ة العام طة التوعي المنخفضة وأنش
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د وتكييف  تخفيض االنبعاثات جراء تنفيذ المرحلة الثانية من 17المنخفضة للتحويل. ويبين الجدول  خطة قطاع التبري
 الھواء الصناعي والتجاري. 

  : األثر المناخي للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري17الجدول 

 تحويل خطوط التصنيع األنشطة
 

المساعدة 
  التقنية

أجھزة التبريد التطبيقات
  الصغيرة (أ)

أجھزة التبريد
  الصغيرة (ب)

ت المياهسخانا
بمضخات الحرارة 

 (ج)

أجھزة تكييف الھواء
  اإلفرادية (د)

النظم من مرحلتين   نظم التتالي (ه)
  (و)

أجھزة التجميد 
  الكبيرة (ز)

  مختلف (ح)

الھيدروكلوروفلو التكنولوجيا األساسية
  22-روكربون

الھيدروكلوروفلو
  22-روكربون

الھيدروكلوروفلورو
  22-كربون

الھيدروكلوروفلورو
  22-كربون

الھيدروكلوروفلو
  22-روكربون

الھيدروكلوروفلور
  22-وكربون

الھيدروكلوروفلو
  22-روكربون

الھيدروكلورو
-فلوروكربون

22  
-الھيدروكربون التكنولوجيا البديلة

290  
الھيدروكلروروأو

 ليفين
الھيدروفلوروكربون ثاني أكسيد الكربون

-32 
ثاني أكسيد 
  الكربون/األمونيا

ثاني أكسيد 
  مونياالكربون/األ

  مختلف  األمونيا

 22-شحنة الھيدروكلوروفلوروكربون
 (كيلوغرام/وحدة)

 غير متوفر 1,000 1,000 1,000 8 10 200 10

 2,322 150 900 800 3,150 270 450 780 االستھالك السنوي (طن متري)
 غير متوفر 150 900 800 393,750 27,000 2,250 78,000 الناتج السنوي (وحدة)

 مختلف 900-120 450-120 300-80 20-15 35-25 600-450 25-18 ريدقدرة التب
 15 15 15 15 15 15 15 15 مدة صالحية المعدات

 3,968,865 271,500 1,629,000 5,938,080 5,719,140 488,700 3,340,170 1,416,168 التأثير المباشر خط األساس
فرغير متو 8,571,095 33,582,450  التأثير غير المباشر  غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 46,979,253 
 3,968,865 271,500 1,629,000 5,938,080 52,698,393 488,700 11,911,265 34,998,618  المجموع الفرعي

 4,594,309 150 900 800 1,900,040 270 1,726 1,644 التأثير المباشر بعد التحويل
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 43,874,112 غير متوفر 9,017,140 32,301,277  التأثير غير المباشر
 4,594,309 150 900 800 45,774,152 270 9,018,866 32,302,921  المجموع الفرعي

تخفيض
  االنبعاث

 (625,444) 271,350 1,628,100 5,937,280 3,819,100 488,430 3,338,444 1,414,524 التأثير المباشر
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 3,105,141 غير متوفر (446,045) 1,281,173  التأثير غير المباشر
 (625,444) 271,350 1,628,100 5,937,280 6,924,241 488,430 2,892,399 2,695,697  المجموع الفرعي

 20,212,053 إجمالي التخفيض
اختكنولوجيا "أ" و"ب" و"د" باستخدام * تم احتساب األثر على المناخ لل ى المن األثر عل ق ب ا "ج" و"ه" و"و" و"ز" مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعل اخ للتكنولوجي ى المن ر عل م احتساب األث ؛ ت

ة  تخدام متوسط إمكاني م اس ة (ح)، ت اعدة التقني طة المس بة ألنش واد؛ بالنس المي للم رار الع ة االحت ة إمكاني تخدام قيم ك باس ي ذل ا ف دروفلوروكربون بم ى الھي دة عل دائل معتم ة ب المي لخمس رار الع االحت
  .32-والھيدروفلوروكربون R-410Aو R-407Cو  R-404Aأ و134-الھيدروفلوروكربون

  

  التمويل المشترك

ل   -229 الغ عددھا استناداً إلى المشروع كما تم تقديمه، تم تقدير تكلفة تحوي ا في 113خطوط التصنيع الب ك  (بم ذل
ـ  ثالثة خطوط لتصنيع أجھزة الضغط) في المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري ب

رق  103.31مليون دوالر أمريكي، منه  185.26 دد األطراف، مع ف مليون دوالر أمريكي طُلب من الصندوق المتع
  التي تّصنع معدات التبريد.   مليون دوالر أمريكي مزود من قبل الشركات 91.10بقيمة 

  التوصية

د ترغب الل  -230 ةق ة التنفيذي د  جن اع التبري ي قط ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إزال ر خط ي أن تنظ ف
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25الصناعي والتجاري في الصين في ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 الصين

  الوكالة عنوان المشروع) أوال(

  اليونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) صناعات تكييف ھواء الغرف وسخانات مياه مضخة الحرارة 

  
  طن من قدرات استنفاذ األوزون  16,838.53  2014السنة:  (المرفق ج، الفئة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  
 2014السنة:   (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 

مكافحة  رغاوى إيروسوالت كيميائي
 الحرائق

عامل  مذيبات تبريد
 تصنيع

استخدام 
 مخبري

إجمالي 
استھالك 
 القطاع

  خدمة تصنيع  

 20    7.1 12.9     123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 2.1    2.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,703.3   484    5,155 64.3 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 644.7    33.7 6.5  604.5   ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 10,467.7    3,118.8 5,582.5  1,644.5 121.9  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca       0.8   0.8-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  (رابعا) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

2009 - 2010 baseline: 19,269.0 18,865.44  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمويل 

 15,420.25  المتبقي: 3,445.19 الموافق عليه بالفعل:

  
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  (خامسا) خطة األعمال

 اليونيدو
لألوزون (طن من  ةإزالة المواد المستنفذ

  قدرات استنفاذ األوزون)
120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 600.0 

 92,215,000 18,443,000 18,443,000 18,443,000 18,443,000 18,443,000  التمويل (دوالر أمريكي)

  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (سادسا) بيانات المشروع

       حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

       )األوزون الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ

تكاليف المشروع المطلوبة 
 من حيث المبدأ

 أمريكي)(دوالر 

 

 اليونيدو

        تكاليف المشروع

        تكاليف الدعم

مجموع تكاليف المشروع 
 المطلوبة من حيث المبدأ

  (دوالر أمريكي)

  

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

 

إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

 

  
  )2016(سابعا) طلب تمويل الشريحة األولى ( 

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 تحدد الحقا تحدد الحقا  اليونيدو

  
  ) على النحو المبين أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

 فرديةالنظر فيھا بصفة  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

 
السادس والسبعين جتماع االنيابة عن حكومة الصين، إلى  ،المعينةقدمت اليونيدو بصفتھا الوكالة المنفذة      - 231

وسخانات مياه مضخة الحرارة (خطة قطاع التبريد  الغرف تكييف ھواء المرحلة الثانية من خطة القطاع لصناعات
دوالر  140,972,435بتكلفة قدرھا الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزمن خطة إدارة وتكييف الھواء) 

سوف قدمت أصال.  حسبمالليونيدو،  دوالر أمريكي 9,868,070بقيمةوكالة الدعم  تكاليف ، باإلضافة إلىأمريكي
لصين في تحقيق أھداف االمتثال لبروتوكول ل التبريد وتكييف الھواءتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع يساعد 

  .2020في المائة بحلول عام  35تخفيض نسبته بمونتريال 
 

المطلوبة في ھذا االجتماع  التبريد وتكييف الھواءالشريحة األولى للمرحلة الثانية من خطة قطاع تبلغ قيمة      - 232
 حسبمالليونيدو،  دوالر أمريكي 1,723,190 بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالةدوالر أمريكي 24,617,000

  قدمت أصال.
 

  التبريد وتكييف الھواءحالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع 
 

بتكلفة الرابع والستين في االجتماع  التبريد وتكييف الھواءالمرحلة األولى من خطة قطاع تمت الموافقة على      - 233
ليونيدو، كجزء من المرحلة األولى من لوكالة تكاليف ال، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 75,000,000إجمالية قدرھا 

 استنفاد األوزون) من من قدراتطن  586,9طن متري ( 10,670 أجل إزالة ، مناإلزالة خطة
  .2015في المائة في عام  10لقطاع بنسبة لتخفيض الو تحقيق ھدف  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
خط إنتاج تكييف ھواء الغرف  26تحويل  التبريد وتكييف الھواءلت المرحلة األولى من خطة قطاع وشم     - 234

تصنيع الضواغط القائمة ثالثة خطوط و؛ إلى تكنولوجيات بديلة غير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
سيتم االنتھاء من ور التنظيمية. ع والتدابيورصد المشرو؛ الفنيةالمساعدة أنشطة و، 290- على الھيدروكربون

  .2018خطوط بحلول عام جميع التحويالت 
  

 1األولى مرحلي عن تنفيذ أنشطة المرحلةالتقرير الملخص 
 

 سياسة المواد المستنفدة لألوزون واإلطار التنظيمي
 

المواد بيع واستھالك و نتاجإلصارمة الدارة اإل عن اأصدرت وزارة حماية البيئة  تعميم  - 235
في المائة  10 تخفيض بنسبةو 2013لضمان تحقيق ھدف التجميد في عام  2013في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

تستھلك أكثر من التي ) التبريد وتكييف الھواء للشركات (بما في ذلكحددت تراخيص الحصص . و2015عام في 
 اة إلى ذلك، أصدر البرلمان األوروبي إشعارسنويا. وباإلضاف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن متري طن  100

  .2009 / تشرين األولفي أكتوبر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطوط تصنيع جديدة باستخدام  إنشاءحظر ل
 

  تحويلالأنشطة 
 

وثمانية  290-الھيدروكربون إلى 22- الھيدروكلوروفلوروكربونخط تصنيع من  17تحويل تم توقيع عقود ل     - 236
صناعات لخط إضافي  علىسوف يتم التعاقد و. R-410A المادة إلى 22-الھيدروكلوروفلوروكربونطوط من خ

 إلى 22-الھيدروكلوروفلوروكربونللتحول من  2016في عام تكييف ھواء الغرف وسخانات مياه مضخة الحرارة 

                                                 
  في الوثيقة  29أدرج تقرير مرحلي شامل في طلب الشريحة األخيرة من خطة اإلزالة للصين الذي قدم إلى االجتماع الخامس والسبعين (الفقرة    1
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بقية في مراحل مختلفة من عملية التم تحويل أحد عشر خط إنتاج مع و. 75/257وفقا للمقرر  290-الھيدروكربون
  التحويل.

  
  المساعدة الفنيةأنشطة 

 
  . تم تنفيذ األنشطة التالية:237

 
، تكييف ھواء الغرففي وحدات  290- الھيدروكربونالبحوث لتحديد العوائق الفنية في استخدام إجراء   )أ (

تقييم أداء و ،التبريد شحن غازاتالحد من و ،290- مكابس الھيدروكربونبما في ذلك اختبارات 
 أجھزة تكييفتجارب لتحسين أداء و ،ألنظمة مضخات الحرارةذات القنوات الدقيقة المبادالت الحرارية 

التبريد لتحسين غازات ؛ ودراسة عن معدات توزيع 290-الغرف القائمة على الھيدروكربون ھواء
 ،290- أجھزة التكييف القائمة على الھيدروكربون تصميم

 
 ، واإلكسسوار وتطوير المكابس، تكييف الھواء ذو السعات الكبيرةفي  R-161 تبريدغاز ال بحث عنو    )ب (

 ،المتعلقة بالسالمة والمسائل
 

اختبارات في  ھا، بما فيتكييف ھواء الغرففي وحدات  R-161 غاز التبريدتقييم المخاطر الستخدام و   )ج (
 حريق،تسرب و/ أو حدوث حاالت 

 
المنزلية األجھزة قوانين السالمة لتصنيع  ھاالقابلة لالشتعال، بما في لغازات التبريدوضع ثالثة معايير   )د (

وقوانين  ،القابلة لالشتعال بغازات التبريد أجھزة التكييف المشحونةنقل ومماثلة الالھواء  وأجھزة تكييف
- ونالھيدروكربستخدام بالسماح من أجل اسالمة المنتج  أحد معايير تعديلتم و. الصيانةالسالمة لتقديم 

 تكييف ھواء الغرف، في أجھزة 290
 

عمل للمستفيدين  وحلقات؛ 22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون عمل االتصاالت التقنية بشأن  (ھـ) وحلقات
 منشورات شعارمثل، التوعية العامة (أنشطة و إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، استراتيجيةعن 

  ).290-الھيدروكربون البيئة لتكييف الھواء القائم على
 

  مشروع ال ورصد تنفيذوحدة 
 

لتنفيذ المرحلة األولى تم إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشروع تحت قيادة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي      - 238
ھو المسؤول عن اإلدارة العامة وتنسيق التبريد وتكييف الھواء. ومكتب التعاون االقتصادي الخارجي  من خطة قطاع

بالجوانب  المتعلقةألجھزة المنزلية اإللكترونية المساعدة لجمعية الصينية وتقدم ال. التبريد وتكييف الھواءخطة قطاع 
  .التبريد وتكييف الھواءالتقنية والمالية لتنفيذ خطة قطاع 

  
  حالة صرف األموال

  
 44,509,717ت اليونيدو لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي مبلغ قدره صرف، 2016 / شباطفبراير حتى     - 239

وصرف مكتب التعاون االقتصادي  حتى اآلن، الموافق عليه دوالر أمريكي 75,000,000المبلغ من دوالر أمريكي 
المائة  في 34,6لمستفيدين ل المصروفالتمويل ويبلغ . دوالر أمريكي 25,923,381الخارجي للمستفيدين مبلغ قدره 

في المائة من التمويل المصروف من برنامج األمم المتحدة  59,3من إجمالي التمويل المعتمد للمرحلة األولى، و
 دوالر أمريكي 15,300,000 قدرهسيتم صرف مبلغ إضافي و. لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي اإلنمائي

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85الوثيقة    2
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 دوالر أمريكي 33,776,619 وقدره. وسيتم صرف التمويل المتبقي 2016 األولكانون  /للمستفيدين بحلول ديسمبر
  .2019و  2017 عامي بين

 
  التبريد وتكييف الھواءالمرحلة الثانية من خطة قطاع 

 
  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

  
أقل  ھواء الغرف تكييففي قطاع  22- التقديري للھيدروكلوروفلوروكربون، كان االستھالك 2015في عام      - 240

 على النحوفي المائة،  5بنسبة  من االستھالك المسموح به بموجب االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية
  .1مبين في الجدول ال
 

في الصين  وسخانات مياه مضخة الحرارة تكييف ھواء الغرففي قطاع  22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك -1الجدول
)2012 -2015(  

 *2015 2014 2013 2012  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  طن متري

 n/a 74,700 74,700 67,231 أقصى استھالك مسموح به
 63,673 62,000 68,900 72,600  االستھالك منذ تقديم المرحلة الثانية

 n/a 5,800 12,700 3,558 الفرق
 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 n/a 4,108.5 4,108.5 3,697.7 مسموح بهأقصى استھالك 
 3,502.0 3,410.0 3,789.5 3,993.0  االستھالك منذ تقديم المرحلة الثانية

 n/a 319 698.5 195.7 الفرق
 .تقديرية* 
 

 لتمويللالمؤھل  المتبقي االستھالك
 

استنفاد  من قدراتطن  10,015,59ھو لتمويل لمؤھل الالمتبقي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك     - 241
رغوة  اإلزالة ويشملبين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة المبرم تفاق االاألوزون بناء على 

وقطاعات التبريد وتكييف الھواء  والتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري البولي يوريثان المسحوبة بالضغط
تخفيضات في الفي االتفاق والمحددة  التبريد وتكييف الھواء إلى أھداف استھالك قطاعوتقديم الخدمات. واستنادا 

(القرار الحادي والستين في االجتماع عليه وافق الم اإليضاحي عن تكييف الھواءالمرحلة األولى ومن المشروع 
 مرحلةالبعد ريد وتكييف الھواء التبفي قطاع  الذي ستتم إزالتهستھالك المتبقي االإجمالي يجب أال يتجاوز ، 3)61/35

  استنفاد األوزون). من قدراتطن  3,508,4طن متري ( 63,789 األولى
 

استنفاد األوزون) من  من قدراتطن  1,027,1طن متري ( 18,675 إزالةالمرحلة الثانية  وتقترح     - 242
من استھالك  وستخصم ،2020بحلول عام التبريد وتكييف الھواء في قطاع  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
طن متري  8,170 سيتم تمويل ،اإلزالةمن مجموع ولتمويل. لمؤھل الالمتبقي  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري المتبقية  10,505متعدد األطراف والاستنفاد األوزون) من خالل الصندوق  من قدراتطن  449,4(
  خارج الصندوق.تمويل من باستنفاد األوزون)  من قدراتطن  577,70(
 

 للمرحلة الثانيةالتبريد وتكييف الھواء في قطاع اإلزالة استراتيجية 
 

التبريد في قطاع  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تحقيق سيتم، األولى على غرار استراتيجية المرحلة     - 243
والتنفيذ  المساعدة الفنية أنشطةواإلجراءات التنظيمية ومن خالل مزيج من تحويل خطوط اإلنتاج  وتكييف الھواء

  والرصد.
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  رصدالاإلجراءات التنظيمية و
 

وسوف وسخانات مياه مضخات الحرار  إنتاج تكييف ھواء الغرف سيدعم العنصر التنظيمي تحويل خطوط     - 244
تقني  معيار ووضعكفاءة استخدام الطاقة وغيرھا من المعايير القائمة،  وتنقيح ،شمل تحسين نظام إدارة الحصصي

عمليات  وتأييد ،إنشاء الحوافز واآلليات المالية لتشجيع تطبيق البدائل الصديقة للبيئةو بشأن ثاني أكسيد الكربون،جديد 
  لوضع السياسات والمعايير. دوالر أمريكي 660,000 مبلغ إجمالي قدره. وطلب المراعية للبيئة الشراء

  
  تحويل خطوط اإلنتاج

 
عن  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  449,4إجمالية قدرھا  إزالةتم تس     - 245

  طريق تحويل:
 

إلى استنفاد األوزون)  من قدراتطن  442,8( تكييف ھواء الغرف ن خط إنتاجيعشر  )أ (
 .290-الھيدروكربون

 

نفاد است من قدراتطن  6,6( السكنيةسخانات مياه مضخات الحرارة نتاج إل وطخمسة خط  )ب (
 ،290-إلى الھيدروكربون وثالث R-744إلى منھا سيتم تحويل خطين واألوزون)، 

   

استخدام تكييف ھواء الغرف بتزويد قطاع ل منھا سيتم تحويل ثالثةو، إنتاج المكابسأربعة خطوط و  )ج (
 .سخانات مياه مضخات الحرارة لوحدات R-744واحد باستخدام وخط  ،290-الھيدروكربون

 
تعتبر ولألجھزة ذات قدرات تبريد أعلى.  R-161 قد يستخدم غاز التبريدوفيما يتعلق بالبدائل األخرى،      - 246

أسواق التصدير وأھداف  احتياجات) تكنولوجيا انتقالية أيضا لتلبية أ410-الھيدروفلوروكربون البدائل األخرى (مثل
  .اإلزالة المرحلة الثانية من خطة

 
التعديل االعتبار  فيمال اإلضافية على أساس تكاليف خط إنتاج قياسي مع األخذ ال ستكاليف رأحسبت      - 247

كل خط إنتاج ھي التكلفة لالتكلفة المقترحة ووأجھزة السالمة واالختبارات.  أو استبدالھا معدات اإلنتاجلالتحديثي 
  :2خطوط الواردة في الجدول الاإلجمالية لتحويل جميع 

 
  اغط.وضالو تكييف ھواء الغرف وسخانات مياه مضخات الحرارةالمقترحة لتحويل خطوط إنتاج  مال اإلضافيةال تكاليف رأس -2الجدول 

 خط اإلنتاج

التكلفة/ خط االستھالك البديل
 (دوالر أمريكي)

عدد 
  الخطوط

  السعة 
  (وحدات/ سنة)

إجمالي تكاليف 
رأس المال 
  اإلضافية 

  (دوالر أمريكي)

طن 
 متري

كن من 
قدرات 
استنفاذ 
األوزون

- الھيدروكربون التبريد وتكييف الھواء
290 

8,050 442.8 2,711,639 20 350,000 
54,232,780 

سخانات مياه مضخات 
 السكنية الحرارة

- الھيدروكربون
290 

72 4.0 351,538 3 20,000 
1,054,614 

سخانات مياه مضخات 
 السكنية الحرارة

R-744  48 2.6 365,903 2 20,000 
731,806 

 56,019,200  25   المجموع الفرعي
- الھيدروكربون الضواغط

290 
  3,145,451 3 1,700,000 

9,436,353 
 R-744    1,112,891 1 200,000 1,112,891  الضواغط

 10,549,244  4 المجموع الفرعي
 66,568,444 المجموع
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تكييف ھواء الغرف وسخانات مياه مضخات  خطوط اإلنتاجتحويل لتشغيل اإلضافية التكاليف  وحسبت     -248
التبريد البديلة، واستبدال زيوت غازات و 22-الھيدروكلوروفلوروكربونفرق السعر بين  علىبناء  السكنية الحرارة

 مضخات اإللكتروني، وتوسيع الصمام 290-الھيدروكربون تحويل إلىلالتشحيم وتصميم التعديالت وتدابير السالمة ل
 دوالر أمريكي 18,27 بقيمةتشغيل اإلضافية التكاليف  المقترحة ازدادت تعديالتوبال. R-744لتحويلھا إلى  العاكس

التي لألجھزة  4لكل وحدة دوالر أمريكي 280,88وبقيمة  290- الھيدروكربون التي تستخدملكل وحدة لألجھزة 
مجموع  مما يجعل، جم/ كدوالر أمريكي 6,3عتبة ال، يتم تطبيق 60/445. ومع ذلك، وفقا للقرار R-744 تستخدم
  .دوالر أمريكي 51,471,000تشغيل اإلضافية التكاليف 

 
وسيستخدم القابلة لالشتعال،  غازات التبريدالستخدام  خدمة اةأد 4,000المرحلة الثانية أيضا شراء وتقترح      - 249

 في إطار ينمركزا للتدريب المنشأ 50على  1500ع وسيتم توزي الصيانةلتدريب فنيي  منھا 2,500 مصنعو األجھزة
  .دوالر أمريكي 7,200,000التكلفة المقترحة لھذا العنصر ھي وخطة قطاع خدمات التبريد. 

 
  المساعدة الفنيةأنشطة 

  
  :دوالر أمريكي ھي 7,338,000في المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية قدرھا المساعدة الفنية المقترحة أنشطة      - 250

 
 دوالر أمريكي)، 1,298,000اختيار خطوط اإلنتاج والتحقق (  )أ (
 

تقييم المخاطر مع التركيز على القابلية  ھاالبحوث وتقييم التكنولوجيات البديلة، بما فيوإجراء   )ب (
الطبيعية في درجات الحرارة العالية  غازات التبريدتطبيق (مثل التطوير تكنولوجيات و ،لالشتعال

ختبارات وإجراء االموثوقية المنتج وكفاءة الطاقة واألداء)؛  عنث والبحإجراء المحيطة، و
تحليل وتقييم  بشأنلخبراء ااجتماعات وعقد المحتمل للمعايير الدولية؛  التنقيحدراسات لدعم الو

 )؛دوالر أمريكي 4,325,000التكنولوجيات البديلة وجمع المعلومات (
 

العمل والمشاركة في االجتماعات الدولية؛  حلقات ھافي التعاون التقني واستراتيجية االتصاالت بماو  )ج (
 1,000,000 الطبيعيةالتبريد  ذات غازاتوجوالت دراسية إلى البلدان ذات التكنولوجيات المتقدمة 

 دوالر أمريكي)،
 

في  المنشوربيئة ال، وشعار في األسواق المنتجات ترويجتعزيز  ھاأنشطة التوعية العامة، بما فيو  )د (
 دوالر أمريكي). 715,000( ولىالمرحلة األ

  
  طريقة التنفيذ

 
مسؤول عن اإلدارة العامة ھو ال، المنفذة الوطنيةوكالة سيكون مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، بصفته ال     - 251

سياسات الاعتماد  وسوف يطور وينسق التبريد وتكييف الھواء، للمشروع وتنسيق المرحلة الثانية من خطة قطاع
الشركات  ويختارالبدائل؛  الستخدامحوافز  ويضعقاعدة بيانات إدارة المشروع؛  ويدير وينشئ ،نظام الحصص وإنفاذ
إزالة  أھداف تحقيقمن  ويتحقق ،ألجھزة الكھربائية المنزليةل يةجمعية الصينالالمؤھلة بدعم من  توالھيئا

برامج التوعية العامة  وينفذالمالي والتقني؛  التحققعمليات  وينظمومؤشرات األداء؛  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  نجاز.واإلالتحقق تقارير و المرحلية التقارير والتدريب؛ ويعد

 
التبريد ھي المسؤولة عن التنفيذ الشامل لخطة قطاع  )اليونيدوومنظمة األمم المتحدة للتنمية االقتصادية (     - 252

تنفيذ المرحلة الثانية؛  كتب التعاون االقتصادي الخارجي لرصدمعقدا على أساس األداء مع  وتكييف الھواء وستوقع

                                                 
  لسخانات مياه مضخات الحرارة.كجم/وحدة  1,20وكجم/ وحدة  1,15لتكييف ھواء الغرف ھو  22- فلوروكربونمتوسط الشحن بالھيدروكلورو   4
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/54الوثيقة    5
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تقديم الدعم الفني والمشورة في مجال و؛ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي يعدھا التقارير السنوية التي واستعراض
  التحقق من تحقيق األھداف ومؤشرات األداء.و ي،السياسات والدعم اإلدار

 
ومكتب التعاون مساعدة اليونيدو في ألجھزة الكھربائية المنزلية ل يةة الصينجمعيوسوف تستمر ال     - 253

 الشركات،دعم والصديقة للبيئة  التكنولوجيات الستخداممن خالل تقديم توصيات بشأن السياسات االقتصادي الخارجي 
البديلة، ودعم نقل  اختيار التكنولوجياتو ،المستفيدين مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في اختيارمساعدة و

المواد استھالك  عنوإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات صناعية  ،االستثمارية اتعوالتكنولوجيا وتنفيذ المشر
  .اإلزالةوأنشطة  ةليبدالوالتكنولوجيات الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 اإلزالة خطة التبريد وتكييف الھواء فيالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع 

 
التي سيتم تمويلھا من خالل التبريد وتكييف الھواء التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع  قدرت      - 254

قدمت أصال (باستثناء تكاليف دعم الوكالة).  حسبما، دوالر أمريكي 140,972,435 بقيمةالصندوق المتعدد األطراف 
-الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون من من قدراتطن  1,027,1 لةإزااألنشطة المقترحة إلى  وسوف تؤدي

على أساس  جم/ كدوالر أمريكي 17,25(أو  جم/ كدوالر أمريكي 7,55 شاملة قدرھا التكلفةمن حيث فعالية ب 22
يلية األنشطة التفص 3ويوضح الجدول قدمت أصال،  حسبما)، فقط استنفاد األوزون من قدراتطن  449,4استھالك 

  وتحليل التكاليف.
 

  للصين التبريد وتكييف الھواءلمرحلة الثانية من خطة قطاع لتكلفة الوالمقترحة . ملخص األنشطة 3الجدول 

 االستھالك

استھالك
  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

الفعالية من حيث 
التكلفة (دوالر 
 أمريكي/ كجم)

التكلفة اإلجمالية (دوالر 
 أمريكي)

من قدرات طن  طن متري
 استنفاذ األوزون

تحويل خطوط إنتاج تكييف ھواء الغرف وسخانات مياه 
  مضخات الحرارة

8,170.0 449.4 
13.16 107,490,190 

 10,549,245  0 0 تحويل خطوط إنتاج المكابس
 7,200,000  0 0 شراء أدوات الخدمة
 125,239,435 15.33 449.4 8,170.0  المجموع الفرعي

 7,998,000  0 0  الفنيةالمساعدة 
 7,735,000  0 0 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

 15,733,000  0 0  المجموع الفرعي
 140,972,435 *17.25 449.4 8,170.0 المجموع
 تمويل من الصندوق. لم يطلب لھاي تطن متري ال 10,505 إزالة* باستثناء 

 
 
  

 تعليقات وتوصية األمانة 
 
 تعليقاتال
 

في ضوء المرحلة األولى التبريد وتكييف الھواء األمانة المرحلة الثانية من خطة قطاع  تاستعرض     - 255
إزالة المواد معايير تمويل  ھاوالسياسات والمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، بما في

 )، وخطة العمل74/50رار ( الق اإلزالة في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط الھيدروكلوروفلوروكربونية
  للصندوق المتعدد األطراف. 2018-2016 للفترة

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 
 
 

80 

 وطريقة التنفيذ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة استراتيجية 
 

ذات إمكانية إحداث بدائل ال استخدامركز على يطموح ومدروس  مقترحاألمانة مع التقدير تقديم ذكرت      - 256
نفس النھج  تم استخدام تقدير تكاليف التحويل،باألمانة أيضا أنه فيما يتعلق  وذكرت. منخفضاالحترار العالمي ال

خطوط أن و يتم تقدير التكاليف على أساس خط نموذج هأن بمعنى،المستخدم في المرحلة األولى في المرحلة الثانية، 
) عن طريق عملية تقديم العطاءات خالل تنفيذ ھاتحويل يتم تحديدھا (وتعويضللخضع تمحددة التي سالتصنيع ال

 عدة مئات من خطوط اإلنتاج  لوجود نظرا منطقينھج الھذا أن المرحلة الثانية فقط. وترى األمانة 
طن  60,000ألكثر من ااالستھالك التبريد وتكييف الھواء بخط أساس في قطاع  22-بالھيدروكلوروفلوروكربون

على أساس زمن  ما خطلالتعويض  حسابيتم  هأوضحت اليونيدو أنو. 22-ونالھيدروكلوروفلوروكربمتري من 
المعدات األساسية واالستھالك وسجالت اإلنتاج، وأي و سنة التأسيسوالملكية األجنبية،  عن، وتلك المعلومات 6دورةال

  معلومات أخرى ضرورية سيتم جمعھا والتحقق منھا قبل إصدار العقد.
 

طن متري) في إطار المرحلة الثانية دون مساعدة من  10,505(أي  اإلزالةر من نصف أكثسيتم تحقيق      - 257
 ،التحويالت في إطار ھذا العنصرب تتعلقأي عناصر غير مؤھلة  ه سيتم النظر فياليونيدو أنوأوضحت الصندوق. 

منخفض ال رار العالميذات إمكانية إحداث االحت بدائلالتوفير الدعم المالي العتماد في أن حكومة الصين ترغب و
أي سياسة،  عدم وجود يستند أن ويتوقعالحصص.  تحديدخفض من خالل تنفيذ الصنع في ھدف مُ  وسيساھم كل ،فقط

صناعات التبريد  سعةنسبة و. أ410- الھيدروفلوروكربون لى التحول إلىإتمويل لھا طلب يالتي لم  اإلزالةوغالبية 
 76 وھ 5المادة بموجب  الملكيةفي المائة؛ ومتوسط  85ھي  الموعد النھائيالتي أنشئت قبل  الحالية وتكييف الھواء

  على التوالي. والمكابس لصناعات التبريد وتكييف الھواءفي المائة  73في المائة و 
  

 أدرجت ھاكنفي المرحلة األولى، ول لسخانات مياه مضخات الحرارة لم تدرج التحويالت في القطاع الفرعي     - 258
طرح ، بعد عامين من الموعد النھائي، مما يؤدي إلى 2009شھد ھذا القطاع نموا كبيرا في عام وفي المرحلة الثانية. 

في ناشئ  تصنيع سخانات مياه مضخات الحرارةأوضحت اليونيدو أن وتساؤالت حول إدراجه في المرحلة الثانية. 
المواد بسبب تشابه عمليات التصنيع، وأن خط إنتاج  غرفصناعات تكييف ھواء ال الغالب من خطوط إنتاج

بعد ھذا  اتنوع آخر من المنتجتصنيع  إلىيتم تحويله و الموعد النھائيأنشئ قبل الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي 
 سخانات مياه مضخات الحرارةتصنيع وأن  في السعات،زيادة  بشرط عدم وجودللتمويل  مؤھال يظلالتاريخ يجب أن 

من قدرات  طن 4,108,5( التبريد وتكييف الھواءالحد األقصى المسموح به لالستھالك لقطاع  ان مدرجا عندما حددك
التمييز بين و. خطة اإلزالة خطوط غير المؤھلة في إطارال ه لن يتم تمويلأن وتم التأكيد على ،)استنفاذ األوزون

ھي الصناعي والتجاري  التبريد وتكييف الھواءفي إطار قطاعات  التي تعتبر سخانات مياه مضخات الحرارة
ألغراض لاألخيرة  بينمالتر من الماء الساخن في الساعة)،  500و  70(ما بين في المقام األول لألغراض السكنية 

ء ھذه في ضووالسكنية والصناعية. من كل لكيلوواط)، وال توجد خطوط تصنيع  100صناعية (سعة ما بين ثالثة و ال
إلى أن  ة، مشيرالتبريد وتكييف الھواءالتفسيرات، استعرضت األمانة إدراج ھذا القطاع الفرعي في خطة قطاع 

 في إجراءسھم يمن المرجح أن  بسخانات مياه مضخات الحرارة - الفحم حالياب تشغلالتي  - استبدال غاليات المياه
المستقبل تسارع النمو في يھذا القطاع الفرعي اذا لم تمر أن يستحسينات في جودة الھواء المحلي. ومن المحتمل 

تستخدم المواد معدات ب يكمل ھذا النموأنه من المرجح أن و وغياب التدخالت، أو القريب المتوسط 
 على ھذا النحو، من المحتمل أن يكونو. الھيدروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المرتفع

  ا القطاع الفرعي فوائد بيئية.لتدخالت في ھذل
 

لم في المائة من المبلغ اإلجمالي للتمويل المطلوب ھو لألنشطة التي  16األمانة أيضا أن أكثر من وذكرت      - 259
  لتمويل.لمؤھل الستھالك اال تخفض

   

                                                 
  الوقت الالزم للخط إنتاج وحدة واحدة   6
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 المتعلقة بالتكلفة المسائل
 

  290-تكييف ھواء الغرف إلى الھيدروكربون تحويل
 

دوالر  2,711,638( المرحلة الثانية في إطار 290-الھيدروكربون إلى  التكاليف المقترحة لتحويل خط     - 260
شمل تكاليف ت لم ىألن األول دوالر أمريكي) 3,199,959( المرحلة األولى إطارفي  ت علهأقل مما كان أمريكي)

أعلى  بسعة تتمتعفي إطار المرحلة الثانية  نظر فيھا ية التينموذجالخطوط وال. 7ةحرارالمبادل بالتحويل المتعلقة 
 الشحنوحدة / السنة)؛ ومع ذلك، متوسط  250,000المرحلة األولى ( التي في إطاروحدة / السنة) من  350,000(

 1.2كجم/ وحدة بدال من  1,15في المرحلة الثانية أقل مما كانت عليه في المرحلة األولى (تكييف الھواء  لكل وحدة
  وحدة).كجم/ 

 
تكييف ھواء الغرف المقترحة لتحويل خط إنتاج  تكاليف رأس المال اإلضافيةاألمانة بالتفصيل  تاستعرض     - 261
خط مع أدوات البشكل منفصل عن تحويل  التركيبشراء أدوات  النظر في تواقترح 290- الھيدروكربون إلى
 فيتلك التكاليف. مع األخذ ب جم/ ك دوالر أمريكي 4,80وقدره المؤھل  المتبقي االستھالكخفض صيانة، وربط ال

تحويل في الومن  8ميدياشركة للتحويل في  اإليضاحيالفعلية من المشروع  تكاليف رأس المال اإلضافية االعتبار
من خبير فني مستقل، اقترحت األمانة عددا من التخفيضات لعناصر  المقدمة نصيحةال، وبناء على 9تشونالنشركة 
  المختلفة. التكلفة

  
جراء التحويالت الالزمة إل ھاحكومة الصين تكلفة العديد من البنود، بما في عدلتفي ضوء اقتراح األمانة، و     - 262

إلى  450من التركيب ( لوازم انخفاض عدد مجموعاتو ،مقابل اختبارات األداء التشغيلي اإلنتاجخط لاختبارات 
والتأمين  المطلوب لتسليملفي المائة)  7,5في المائة (من  5 بنسبةوخفض  الربط، )، وانخفاض في تكلفة أدوات350

صيانة التركيب والاليونيدو أن عدم وجود إجراءات وأدوات مناسبة خالل  تنھج األمانة، أكدبفيما يتعلق ووالتركيب. 
قد  خطكل للتكاليف اليونيدو أن ا وذكرت. 290-أمام استيعاب األسواق لوحدات الھيدروكربونيشكل عائقا كبيرا 

السالمة نفقات المتعلقة ب المحتملةوالوفورات المنخفضة ھذا الخط  سعة ألنميديا، شركة في  نظيرتھاكون أعلى من ت
 سنة تبينوحدة/  301,411 السعة ألنتشونالن،  شركة فيالتكاليف خط المحول، وتلك البدال من بخط جديد المرتبطة 
 وحدة / سنة. 180,000 قدره واحد سيكونتحويل  أن أساسعلى  وسعاتھا 1,67 قدرھا تحوالت

 
تحويل عناصر ھي عنصر من  التركيبفي ضوء التفسير الذي قدمته اليونيدو، ترى األمانة أن أدوات و     - 263

. التركيب أدواتمجموعات  ضمنالقابلة لالشتعال  بغازات التبريد الشحنآالت  على أنه يجب إدراج وافقتالخط، و
لكل في المائة  10يطبق خفض قدره تكون كافية وأن س) 270(بدال من مجموعة أدوات  200تقترح األمانة أن و

 التركيبل أدوات يتمو سيتمعلى ھذا األساس، و. مجموعات األدوات المستخدمة الكبير نظرا لعددمجموعة لوازم 
للمناقشة  اموجز 4). ويعرض الجدول يدوالر أمريك 407,750(بدال من  خطكل ل دوالر أمريكي 209,700 بقيمة

  .290-الھيدروكربون إلى تكييف ھواء الغرف خطتحويل ل تكاليف رأس المال اإلضافيةحول التي تمت 
  

   

                                                 
في المرحلة الثانية ن وكون المستفيديمن المحتمل أن أنه  حيثوخطوط إنتاج المبادالت الحرارية. ب مدعومينجميع المستفيدين في المرحلة األولى كان    7
  .ةحرارالتحويل خطوط إنتاج مبادل من المزيد  إجراء وال يتوقعالمرحلة الثانية،  الذين كانوا في مھ

الثالث والسبعين، وتبين الوثيقة التقرير النھائي إلى االجتماع قدم ) و61/35(القرار  الحادي والستينمت الموافقة عليه في االجتماع ت   8
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1  باستثناء مبادالت الحرارة  دوالر أمريكي 1,367,739قدرھا و تكاليف رأس المال اإلضافية إجمالي

   .290-الھيدروكربون إلى وتم تحويلهوحدة / سنة،  200,000 بسعة قدرھا خطويتمتع ھذا ال. التركيبو أدوات 
دوالر  1,021,060إجمالية قدرھا  بتكلفة رأس المال 301,411 قدرھا بسعة 290-الھيدروكربون إلى  المرحلة األولى الشركة في إطار تولتح   9

  .الخامس والسبعينفي تقرير التحقق التقني المقدم إلى االجتماع  على النحو المبين، التركيب أدواتو ةحرارال، باستثناء مبادل أمريكي
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غاز التبريد  إلى تكييف ھواء الغرف خطتحويل ل تكاليف رأس المال اإلضافيةحول التي تمت ملخص المناقشة  -4ول الجد
  290-الھيدروكربون

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الفرق اقتراح األمانة تعديل اليونيدو  حسبما قدمت
  622,343  724,000 *1,346,343 1,246,343 معدات خط التجميع

 0  100,000 **100,000 259,000  معدات اختبار أداء التشغيل
  2,500  7,500 10,000 10,000 محطة االسترداد
 198,050 209,700 ***407,750 591,750  أدوات التركيب

  93,205   - 93,205 158,032  أخرى (مثل، التسليم والتأمين والتركيب)
 112,580  83,150 195,730 226,513  طوارئ
 80,000  140,000 220,000 220,000  والبدء والتدريب ةالھندس

  1,108,677 1,264,350 2,373,027 2,711,639  المجموع
 .دوالر أمريكي 100,000 دوالر أمريكي إلى 159,000تكلفة من ال المنخفضةھذه الفئة إلى * تم نقل اختبار األداء 

 ** تم نقل اختبار األداء من ھذه الفئة.
 .المضادة لالنفجاربدال من مضخات التفريغ  المعدل،في المقترح الزمة لمواد القابلة لالشتعال ل الشحن*** آالت 

 
 290-الھيدروكربونإلى سخانات مياه مضخات الحرارة تحويل 

 
اختالف . أوضحت اليونيدو أن تينالتكنولوجيإلى تحويل لتوضيح بشأن األساس المنطقي لالبناء على طلب      - 264

يمكن أن  R-744 حيث أن المادةخصائصھا اختالف بسبب  R-744 المادةو 290- للھيدروكربوناألسواق المستھدفة 
 290-الھيدروكربونطاقة أعلى من من حيث الكفاءة ب R-744 تتمتع المادة، والمرتفعة ت حرارة المياهتولد درجا

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربونو
 

 لكلطن متري  50) واالستھالك (أكثر من شركةوحدة/  40,000وعند استعراض اإلنتاج الفعلي (أكثر من      - 265
وحدة/ سنة  25,000 عندخط تصنيع  لكل السعة حساب، اقترحت األمانة سخانات مياه مضخات الحرار ل) شركة

التكاليف  وعدلت، 4إلى  5 التي ستتحول منقلل عدد خطوط التصنيع تأن  التي يمكنوحدة/ سنة)،  20,000(بدال من 
 قدرھا تكلفة مما أدى إلى ،ونظام التھوية والسالمة ومعدات االختبار ومحطات االستردادتسرب ال وكاشف الشحن آللة

دراسة استقصائية في الموقع  استندت إلى ةالمقترح السعةاليونيدو أن  ت. وأوضحخطكل ل دوالر أمريكي 272,750
تحويالت متعددة داخل وال يتوقع إجراء ، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عداد لخطةاإلأجريت خالل 
 إلى تكلفة يؤديفي المائة، مما  5إلى  فقط اليونيدو خفض تكاليف التسليم والتأمين والتركيب تاقترحوشركة واحدة. 

تكاليف رأس المال حول  للمناقشة التي أجريت املخص 5. ويعرض الجدول دوالر أمريكي لكل خط 345,163 قدرھا
  .290-إنتاج سخانات مياه مضخات الحرارة بالھيدروكربونخط اإلضافية ل

  
إنتاج سخانات مياه مضخات الحرارة خط تكاليف رأس المال اإلضافية لحول  المناقشة التي أجريتملخص  - 5الجدول 

  290-بالھيدروكربون

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الفرق اقتراح األمانة تعديل اليونيدو  حسبما قدمت
  25,000  160,000 185,000 185,000 معدات خط التجميع

  25,000  40,000 65,000 65,000 اختبار أداء التشغيلمعدات 
  2,500  2,500 5,000 5,000 محطة االسترداد

  12,750   - 12,750 19,125 أخرى (مثل، التسليم والتأمين والتركيب)
  7,163  20,250 27,413 27,413 طوارئ
 0  50,000 50,000 50,000  والبدء والتدريب ةالھندس

  72,413  272,750 345,163 351,538  المجموع
 وحدة/ سنة. 25,000* السعة 
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 R-744 المادة إلىسخانات مياه مضخات الحرارة تحويل 
 

ضغوط  مع العلم بأن، الحاليةضرورة تحويل أنظمة االختبار  بشأنمزيد من التوضيح الاألمانة طلبت      - 266
جديدة وتركيب الضغط القد تتطلب تغييرات طفيفة فقط (على سبيل المثال، محوالت  R-744 للمادة العاليةتشغيل ال

واألساس المنطقي  الرقمي،الحاجة إلى آلة التحكم و ،صمامات تخفيف الضغط) بدال من األنظمة الجديدة المقترحة
 132,500 قيمتھاة تكلفة معدلة للتكاليف والھندسة والبدء والتدريب. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، اقترحت األمان

  تسرب أيضا.كشف الالشحن و آللةتكاليف المعدلة ال تبيني ت، الخطكل ل دوالر أمريكي
 

وبسبب  R-744 للمادة بسبب تصميم الضغط ضروريةختبار االاليونيدو أن تحويل أنظمة وأوضحت      - 267
منخفضة الغليان النقطة وتتطلب  ،R-744 سخانات مياه مضخات الحرارة التي تستخدم المادة التغييرات في تصميم

-R العالية بالمادةتشغيل النظرا لضغوط و المحكم،شحن الالشحن لضمان  آللةرة تبريد منفصلة ئدا R-744جدا من 
ھي  الرقميآلة التحكم و ،290-الھيدروكربون أكثر عرضة للتسرب وتتطلب حساسية أعلى من كاشفاتفھي  744

تشغيل النظرا لضغوط بدقة أكثر  لحام أجزاء اآللة ضرورةاألنابيب الالزمة بسبب  لوصالتالدقيق  أداة الضبط
كثر األمكونات العلى واألضغوط ال بسبب بدء التشغيل والتدريبوتكاليف الھندسة  ارتفاع  ومن المتوقع العالية،
 قدرھا إلى تكلفة يؤديفي المائة، مما  5تكاليف التسليم والتأمين والتركيب إلى  خفض على اليونيدو توافقوتعقيدا. 

تكاليف رأس المال حول  للمناقشة التي أجريت املخص 6. ويعرض الجدول خطكل ل دوالر أمريكي 359,478
  .R-744سخانات مياه مضخات الحرارة باستخدام المادة لخط  اإلضافية

  
سخانات مياه مضخات الحرارة باستخدام لخط  تكاليف رأس المال اإلضافيةحول  تي أجريت ال مناقشةالملخص  -6الجدول 
  R-744المادة 

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الفرق اقتراح األمانة تعديل اليونيدو  حسبما قدمت
  152,000  70,000 222,000 222,000 معدات خط التجميع

  30,000  5,000 35,000 35,000 معدات اختبار أداء التشغيل
  12,850   - 12,850 19,275 أخرى (مثل، التسليم والتأمين والتركيب)

  20,128  7,500 27,628 27,628 طوارئ
  12,000  50,000 62,000 62,000  والبدء والتدريب ةالھندس

  226,978  132,500 359,478 365,903  المجموع
 وحدة / سنة. 25,000* السعة 

 

 290- الھيدروكربون المكبس إلىتحويل 
 

المحرك الكھربائي (من بالتكاليف المتعلقة  تعديلبناء على نصيحة من خبير فني مستقل، اقترحت األمانة      - 268
 650,000مل (من والحِ  العمر االفتراضي ) واختباراتدوالر أمريكي 1,042,500 دوالر أمريكي إلى 1,390,000

رأس في المائة من  85)، والتعديالت المقترحة لبنود أخرى على أساس دوالر أمريكي 335,000 أمريكي إلىدوالر 
على ھذا األساس، اقترحت و. 10ميزھي للتحويل في الشركة المصنعة اإليضاحيالفعلية من المشروع  المال اإلضافية

  .خطكل ل دوالر أمريكي 2,115,283 قدرھااألمانة تكلفة معدلة 
 

الدوار والجزء الجزء المحرك الكھربائي بسبب التغيرات في حجم  ه ينبغي إعادة تصميماليونيدو أنأوضحت      - 269
، وأن المعدات 290-للھيدروكربونخصائص القابلية لالشتعال بلسماح من أجل امل اختبار الحِ وينبغي تعديل الثابت، 

تكاليف على خفض اليونيدو  توافقوأكثر تكلفة. فھي الي حسب الطلب، وبالتما تفصل عادة  المكبسالالزمة لتصنيع 
. خطكل ل دوالر أمريكي 3,080,220 قدرھا في المائة، مما أدى إلى تكلفة 5 بنسبةالتسليم والتأمين والتركيب 

ربعة مستفيدين محتملين أل 5المادة بموجب ملكية الالتمويل المطلوب على أساس خفض اليونيدو أيضا  تاقترحو
 وستة مستفيدين محتملين ھل 5المادة الملكية بموجب أن متوسط إلى األمانة، مع ذلك،  وتشيرفي المائة.  83,75 قدرھا

                                                 
الثالث والسبعين  ) وقدم التقرير النھائي إلى61/35عليه في االجتماع الحادي والستين (القرار موافق  10

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/17/Add.1)   دوالر أمريكي.   3,040,099الذي يبين إجمالي تكاليف رأس المال اإلضافية بقيمة  
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ضاغط اللخط  المناقشة التي أجريت حول تكاليف رأس المال اإلضافيةملخص  7في المائة. ويعرض الجدول  73,1
  .290-باستخدام الھيدروكربون

 
  290- باستخدام الھيدروكربون ضاغطاللخط  ي أجريت حول تكاليف رأس المال اإلضافيةالمناقشة التملخص  -7الجدول 

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الفرق اقتراح األمانة تعديل اليونيدو  حسبما قدمت
  419,085 1,495,176 1,914,261 1,914,261 معدات خط التجميع

  321,736 373,264 695,000 695,000 معدات اختبار أداء التشغيل
  130,463  - 130,463 195,695 أخرى (مثل، التسليم والتأمين والتركيب)

  93,652  186,844 280,496 280,496 طوارئ
 0  60,000 60,000 60,000  والبدء والتدريب ةالھندس

  964,937  **2,115,283 *3,080,220 3,145,451  المجموع
  في المائة. 83,75 بنسبة المكبسربع شركات تصنيع أل 5المادة الملكية بموجب * 

 في المائة. 73,1 وھ المكابسمصنعي من ستة ل 5المادة  بموجب ملكيةال** متوسط 
  

 R-744 لىإ المكبستحويل 
 

)، دوالر أمريكي 150,000 دوالر أمريكي إلى 220,000لحام (من الاألمانة تكاليف معدلة آللة اقترحت      - 270
)، مما أدى إلى تكلفة معدلة لتحويل دوالر أمريكي 200,000إلى  دوالر أمريكي 270,000تسرب (من الوكاشف 

وحدة / سنة، ترى  200,000 السعةفي ضوء و. دوالر أمريكي 883،394 قيمتھا R-744لى إ المكبسخط تصنيع 
سخانات مياه مضخات الحرارة تصنيع طين لختحويل  بسببفي المائة فقط من ھذه التكلفة غير مؤھل  25األمانة أن 

  .دوالر أمريكي 220,848 قيمتھاوحدة / سنة، مما أدى إلى تكاليف مؤھلة  25,000بسعة  R-744إلى 
 

بين يجمع اختبار وإجراء لحام، التتطلب حساسية عالية من آلة  R-744 المكابساليونيدو أن  توأوضح     - 271
 للمكابسخط  وجودأنه من الضروري  ت علىعالي جدا، وأكدال التشغيللتصنيع نظرا لضغط لتسرب الالضغط و

تكاليف التسليم والتأمين والتركيب  خفضاليونيدو  تاقترحو. R-744بالكامل لتمكين التحول إلى  محول ةصغيرال
في المائة.  83,75 بنسبة مستفيدين محتملين ةربعأل 5المادة  بموجب ملكيةالتطبيق متوسط وفي المائة،  5 بنسبة

  .R-744 بالمادة ضاغطاللخط  المناقشة التي أجريت حول تكاليف رأس المال اإلضافيةملخص  8ويعرض الجدول 
  

  R-744 بالمادة ضاغطاللخط  المناقشة التي أجريت حول تكاليف رأس المال اإلضافيةملخص  -8الجدول 

 المعدات
 التكلفة (دوالر أمريكي)

 الفرق اقتراح األمانة تعديل اليونيدو  حسبما قدمت
  140,000  682,765 822,765 822,765 معدات خط التجميع

 0  92,352 92,352 92,352 معدات اختبار أداء التشغيل
  45,756   - 45,756 68,634 أخرى (مثل، التسليم والتأمين والتركيب)

  20,863  77,512 98,375 98,375 طوارئ
 0  30,765 30,765  30,765  والبدء والتدريب ةالھندس

  206,619  *883,394 **1,090,013 1,112,891  المجموع
 في المائة. 83,75 بنسبة المكابسربع شركات لتصنيع أل 5المادة  بموجب ملكيةال* 

 200,000 السعةعلى افتراض  ربع مستوى التمويل مؤھالواعتبر في المائة.  73,1 وھ للمكابس نستة مصنعيل 5المادة  بموجب ملكيةال** متوسط 
 وحدة / سنة. 25,000سعة خطين لتصنيع سخانات مياه مضخات الحرارة ذات الوحدة / سنة، وتحويل 

 
 الخدمةأدوات 

 
ألدوات دوالر أمريكي  11,835,000 و دوالر أمريكي ألدوات الخدمة 7,200,000 طلباألمانة الحظت      - 272
لقطاع الخدمات)، اقترحت األمانة  جم/ كدوالر أمريكي 4,80(الذي ينص على  74/50في ضوء القرار وتركيب. ال

 توافقو. جم/ ك4.80 قدرهفي االستھالك المتبقي المؤھل  مصاحبمستوى أدنى من التمويل مع تخفيض  النظر في
مضخة ب التفريغمكونات (أي، تم استبدال مضخة الوتكاليفھا وتعديل  واتداألعدد مجموعات على خفض اليونيدو 

 دوالر أمريكي 5,994,000)، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرھا للخدمةوتمت إضافة آلة شحن  تفريغ مضادة لالنفجار
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 قدرھاالتمويل المقدم ألدوات الخدمة ب إزالة مصاحبةاليونيدو أن الحكومة وافقت على  ذكرت ،. وباإلضافة إلى ذلك
األمانة  تعتبرال والتي وافقت عليھا الحكومة.  ةالطوعي اإلزالة مقابل موازنتهعلى أساس  جم/ كدوالر أمريكي 4,80
الملكية األجنبية، أمرا مفيدا ألن ھذه اإلزالة سترتبط ب الحكومة اي اقترحتھتالالطوعية  ةھذه اإلزالة باإلزالربط 

  ، وعوامل أخرى.ار العالمي المرتفعذات إمكانية إحداث االحتر بدائلالالتحويالت إلى و
 

لخدمة المعدات الجديدة بعد  الخدمةأدوات  ه يمكن استخدامھا اليونيدو وأنتالمعلومات التي تقدم تالحظوإذ      - 273
(على  دوالر أمريكي 3,996,000الصيانة قيمته اقترحت األمانة مستوى إجمالي لتمويل أدوات و، التركيب أيضا

نظرا للعدد الكبير لكل مجموعة أدوات تكلفة الفي المائة في  10 بتخفيض قدرهخدمة لل واتأد ةمجموع 2,000أساس 
وستكون ھذه طن متري.  832,5 قدره 22-مصاحب للھيدروكلوروفلوروكربونشراؤه)، مع تخفيض  الذي سيتم

عادلة لخطي تبريد وتكييف الھواء اإلزالة المالحكومة، وستمثل  اإلزالة اإلضافية بجانب اإلزالة الطوعية التي اقترحتھا
  خدمة.التكلفة أدوات  المناقشة التي أجريت حولملخص  9. ويعرض الجدول تقريبا

 
  

  التبريد وتكييف الھواءخدمة في خطة قطاع التكلفة أدوات  المناقشة التي أجريت حولملخص  -9الجدول 
 التكلفة (دوالر أمريكي) 

 األدوات
 اقتراح األمانة* تعديل اليونيدو حسبما قدمت

# Cost/tool Amount # Cost/tool Amount # Cost/tool Amount 
 810,000 450 1,215,0002,000  810,000 4501,800,0002,700 4,000 كاشفات التسرب
 270,000 150 405,0002,000 270,000 4501,800,0002,700 4,000 مقياس الضغط

 162,000 90 243,0002,000 162,000 90360,0002,700 4,000 مقياس آلة التفريغ
مضخة تفريغ دوارة ذات 

  مرحلتين
4,000 80320,000n/a -n/an/a n/a n/a 

 n/a n/an/a2,700 720,000 1,080,0002,000 400 720,000مضخة تفريغ مضادة لالنفجار
 1,314,000 730 1,971,0002,000 1,314,000 7302,920,0002,700 4,000  ®جھاز ربط ضاغط 

 n/a n/an/a2,700 720,000 1,080,0002,000 400 720,000  آلة شحن
 *3,996,000  5,994,000 7,200,000المجموع

 استنفاد األوزون). من قدراتطن  45,79طن متري ( 832,5 مصاحبة قدرھا إضافيةإزالة * 
 
 

 تكاليف التشغيل اإلضافية 
 

دوالر  18,27قيمتھا  290-إلى الھيدروكربونلتحويل ل تكاليف التشغيل اإلضافيةكانت ، قدمت حسبما     - 274
) دوالر أمريكي كجم 234,04/ وحدة (دوالر أمريكي 280,88و) جم/ كدوالر أمريكي 15,89/ وحدة (أمريكي

وأعرب عالية جدا، ال R-744لمادة تكاليف التشغيل اإلضافية ل بشأنح توضيالمزيد من ال. وطلب R-744تحويل إلى لل
في المائة  70( ةأن مضخة المياه العاكسفي األمانة أيضا  وشككتلتحويل المقترح. لاالستدامة المالية  عن القلق إزاء

مما يؤدي إلى  بشكل أفضل،معدل تدفق المياه في لتحكم بامن تكاليف التشغيل اإلضافية) لم تكن إضافية ألنھا ستسمح 
في  22األمانة أن تكلفة الصمام الكھربائي الموسع ( وذكرت. غاز التبريدوحدة، ولكن بغض النظر عن الزيادة كفاءة 

  عالية، وسوف تنخفض مع اإلنتاج الضخم. تبدوالمائة من تكاليف التشغيل اإلضافية) 
 

 األجزاء، أوضحت اليونيدو أنه بدال من استخدام 290-دروكربونللھيتكاليف التشغيل اإلضافية بوفيما يتعلق      - 275
صندوق وسلك إلعاقة  شملي ذ، الفعالية من حيث التكلفة كان أكثر األجزاءتلك  غلق، المضادة لالنفجاراإللكترونية 

الصمامات بة تكاليف إضافية مرتبط توجداليونيدو أيضا أنه قد  وذكرت. مغلقة كھربائية وتوصيلة وأسمنت للغلقالنار 
. وفيما كجم/ دوالر أمريكي 6,30 يھوعتبة تكاليف التشغيل اإلضافية  تحدد على أنھاصيانة، التي لم التركيب والو

للمنتجات الصديقة للبيئة، متزايد ، أوضحت اليونيدو أن ھناك قبول R-744لمادة تكاليف التشغيل اإلضافية لبيتعلق 
نظرا الرتفاع درجات  مضخة المياه العاكسةھناك حاجة إلى والتكاليف.  خفض اإلنتاج الضخميمن المرجح أن و

ات وحد. وال تستطيع R-744درجة مئوية) التي يمكن تحقيقھا مع  90حرارة المياه (تصل إلى 
  حتاج إلى مضخة العاكس.توبالتالي ال ھذه الحرارة المرتفعة  لدرجة المياهتسخين  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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لمقرر ا تتوافق مع جم/ كدوالر أمريكي 6,30بقيمة  المطلوبةاألمانة أن تكاليف التشغيل اإلضافية ذكرت      - 276
، تقترح األمانة تخفيض 26/36وفقا للمقرر و. بالمكبسومع ذلك، ارتبط جزء من تكاليف التشغيل اإلضافية  ،74/50

مجموع تكاليف  وسيكون. جم/ كدوالر أمريكي 5,98 مما يجعلھاتكاليف التشغيل اإلضافية، لخمسة في المائة قدره 
اقتراح  علىاليونيدو  توافقو. دوالر أمريكي 51,471,000بدال من  دوالر أمريكي 48,897,450التشغيل اإلضافية 

، وبالتالي 290-وحدات الھيدروكربونساعد على تقليل تكلفة ستاألمانة مع اإلشارة إلى أن تكاليف التشغيل اإلضافية 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھم في اسسيي ذ، ال290- تكييف ھواء الغرف بالھيدروكربون ترويجسھل ت

  .المواد الھيدروفلوروكربونيةاستخدام  وخفض
 

 المشروعورصد وحدة إدارة المساعدة الفنية وعنصر 
 

ال يبدو  التواصل التقنيإلى أن نشاط  ةير، مشللمساعدة الفنيةاألمانة مع اليونيدو التكاليف المقترحة ناقشت      - 277
وقد تم بالفعل إجراء بحوث وتقييم  ،ألنشطة األخرى المقترحة في المرحلة الثانيةل مضاعفاكون ي، وربما إضافيا

وأن أي ملكية فكرية ناشئة عن األبحاث الممولة من الصندوق المتعدد  ،التكنولوجيات البديلة في المرحلة األولى
  أن تكون ملكا للصندوق.األطراف يجب 

 
التبريد وتكييف التي تسھل تحويل قطاع  المساعدة الفنيةمجموعة أنشطة  ه يمكن تزكيةاألمانة أنوترى      - 278

 ھاالتي سيتم تحويل اتعو، بما في ذلك تلك المشرذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضإلى بدائل الھواء 
معدات التبريد وتكييف الھواء ذات الكفاءة في استخدام  شراء الحكومةعلى سبيل المثال،  ،دون تمويل من الصندوق

على ھذا وآلية واحدة يمكن النظر فيھا.  كوني، قد الطاقة وذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض فقط
لتمويل المناسب ألنشطة يمكن أن يكون مستوى ا دوالر أمريكي 4,500,000 المبلغ األساس، ترى األمانة أن

التبريد وتكييف الھواء إلى البدائل ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المساعدة الفنية لتسھيل تحويل قطاع 
  .المنخفض

  
معدات تكييف ھواء الغرف شراء ب االلتزامحكومة الصين على  صعبياليونيدو أنه  توأوضح   - 279

ذات إمكانية إحداث  األخرى لموادباستخدام اريات العامة طالما يسمح من خالل المشتفقط  290-بالھيدروكربون
بسبب  أ410-الھيدروفلوروكربون حكومة الصين وال تحبذبروتوكول مونتريال.  بموجب االحترار العالمي المرتفع

في إزالة  تقاليةتكنولوجيا ان بصفته. وفي الوقت نفسه، يجري التعامل معه قدرته على إحداث االحترار العالمي المرتفع
ذات إمكانية إحداث االحترار بدائل ال. وستسعى الحكومة إلى تشجيع استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

العوائق التي تواجه ترويج جھد إلزالة الكل  وستبذل، ذات الكفاءة في استخدام الطاقةمنخفض والعالمي ال
والمستفيدين على أن الملكية  كتب التعاون االقتصادي الخارجيم العقود المبرمة بينوتنص  .290-الھيدروكربون

 مكتب التعاون االقتصادي الخارجيسمح ي، وسوف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي تخصالفكرية يجب أن 
بحرية وفقا للقانون الصيني. وترى األمانة أن أي ملكية فكرية تنتج عن األنشطة الممولة من خالل  ااستخدامھب

  الصندوق المتعدد األطراف يجب أن تكون ملكا للصندوق.
 

 في التمويل المطلوب للقيام بجوالت دراسية والمشاركة خفضاليونيدو  تفي ضوء تعليقات األمانة، اقترح     - 280
لبحث والتقييم من ا وخفض تمويل دوالر أمريكي 340,000دوالر أمريكي إلى  1,000,000ولية من الد اتاالجتماع

المساعدة الفنية المعدل إلى مستوى تمويل  يؤدي، مما دوالر أمريكي 3,885,000إلى  دوالر أمريكي 4,325,000
  .دوالر أمريكي 6,898,000 بقيمة

 
خطط  لجميعالمشروع تنفيذ ورصد المشروع مع تكلفة وحدة نفيذ ورصد تتكلفة وحدة  مناقشةواتفق على      - 281
 شاملة.الستراتيجية االفي سياق  اتالقطاع
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  اإلجماليةالتكلفة 
 

 حسبمافي الصين،  التبريد وتكييف الھواء يرد ملخص التكاليف اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع     - 282
  .10األمانة في الجدول  اقتراحوحسب اليونيدو  وحسب تعديلقدمت 

 
 

  التبريد وتكييف الھواءالتكلفة اإلجمالية لخطة قطاع  -10الجدول 

اإلزالة  خط اإلنتاج
(طن 
 متري)

 التعديل األمانة الطلب

  التكلفة/ خط
(دوالر 
  أمريكي)

إجمالي تكاليف   الخطوط
رأس المال 
اإلضافية 
(دوالر 
  أمريكي)

  التكلفة/ خط
(دوالر 
 أمريكي)

إجمالي تكاليف  الخطوط
رأس المال 
اإلضافية 
(دوالر 
 أمريكي)

  التكلفة/ خط
 (دوالر أمريكي)

إجمالي  الخطوط
تكاليف رأس 

المال اإلضافية 
(دوالر 
 أمريكي)

  الغرف وسخانات مياه مضخات الحرارة تحويل خطوط إنتاج تكييف ھواء

-تكييف ھواء الغرف، الھيدروكربون
290  

8,050 2,711,639 20 54,232,772 1,264,350 20 25,287,000 2,373,027 20 47,460,540 

سخانات مياه مضخات الحرارة، 
  290-الھيدروكربون

72 351,538 3 1,054,614 272,750 2 a 545,500 345,163 3 1,035,489 

-Rسخانات مياه مضخات الحرارة، 
744  

48 365,903 2 731,806 132,500 2 265,000 359,478 2 718,956 

 n/a 25 56,019,190 n/a 24 26,097,500 n/a 25 49,214,985 8,170المجموع الفرعي

 تحويل خطوط إنتاج الضاغط
 7,739,053 3 3,080,220 4,638,816 3  2,115,283  9,436,353 3 3,145,451 ال يوجد  290-المكابس، الھيدروكربون

 912,886 1 1,090,013 161,440 1 883,394 1,112,891 1 1,112,891 ال يوجد  R-744المكابس، 
 8,651,939 4 ال يوجد n/a 4 4,800,256 10,549,245 4 ال يوجد ال يوجد المجموع الفرعي

 48,897,450 48,897,450 51,471,000ال يوجد تكاليف التشغيل اإلضافية
 106,764,374 79,795,206 118,039,435 التكلفة اإلجمالية للتحويل

 d 5,994,000 e 3,996,000 7,200,000  أدوات الخدمة
 6,898,000 4,500,000 7,998,000 المساعدة الفنية

 119,656,374  88,291,206 133,237,435  المجموع بدون وحدة تنفيذ ورصد المشروع
 f 7,735,000 7,735,000 7,735,000 دليل تنفيذ المشروع

 127,391,374 96,026,206 140,972,435  المشروع المجموع الكلي مع وحدة تنفيذ ورصد
  g   15.59 10.67  17.25   الفعالية من حيث التكلفة (دوالر أمريكي/ كجم)
الفعالية من حيث التكلفة (دوالر أمريكي/ كجم) 

  شاملة اإلزالة بدون تمويل مطلوب
 7.55   4.92 g   6.82  

 .ثالثةبدال من  خطيناقترحت األمانة  -ا
ستة ل 5المادة  بموجب في المائة، أي أن متوسط الملكية 73,1(يستخدم اقتراح األمانة  5المادة بموجب بناء على الملكية تكاليف رأس المال اإلضافية  تم تعديل إجمالي -ب

 ).في المائة 83,75 بنسبةمستفيدين محتملين  ةربعأل 5المادة  بموجب الملكية استنادا إلىمستوى التمويل المطلوب  خفضمستفيدين محتملين، في حين اقترحت الصين 
 5المادة  بموجب الملكية في المائة، أي أن متوسط  73,1(يستخدم اقتراح األمانة  5المادة  بموجببناء على الملكية  تكاليف رأس المال اإلضافية يتم تعديل إجمالي -ج
في  83,75 بنشبةمستفيدين محتملين  ةربعأل 5المادة  بموجب الملكيةاستنادا إلى مستوى التمويل المطلوب  خفضستة مستفيدين محتملين، في حين اقترحت الصين ل

 .المؤھل عتبر ربع واحد فقط من مستوى التمويلت األنھتكاليف رأس المال اإلضافية  إجمالي أيضااألمانة  وعدلت)؛ المائة
 استنفاد األوزون). من قدراتطن  45,79طن متري ( 832,5 مصاحبة قدرھا ةإضافيإزالة  -د
 اإلزالة الطوعية التي اتفقت عليھا الحكومة. ستتم موازنتھا مقابل) التي جم$ / ك 4,80( اإلزالةتقترح الصين ربط  ـ.ھ
 .المذكورالمبلغ بنة األماوال توصي شاملة. الستراتيجية االفي سياق  اتخطط القطاع لجميعالمشروع  تنفيذ ورصدمناقشتھا مع تكلفة وحدة ستتم  -و
 المستوى.وسوف تتم مناقشة . يةالمستوى المطلوب ألغراض حساببالمشروع  تنفيذ ورصدتشمل وحدة و. الخدمةأدوات بمرتبطة  إضافيا طن متري 832,5شمل ت -ز

 
  تأثير على المناخال
 

 18,880 حوالى انبعاثات 290-الھيدروكربونإلى  إنتاج تكييف ھواء الغرفخط  20تحويل  سيتجنب     - 283
 إزالةالصين  تقترحفي الغالف الجوي سنويا. وباإلضافة إلى ذلك،  ثاني أكسيد الكربون مليون طن من مكافئ

الصندوق. ومن المتوقع أن الغالبية العظمى  مندون مساعدة  شركات التبريد وتكييف الھواءطن متري في  10,505
 تكييف ھواء إنتاجخط  26تحويل  سيتجنبلى أساس ھذا االفتراض، عو. R-410A إلى من تلك التحويالت ستكون

في الغالف ثاني أكسيد الكربون  مليون طن من مكافئ 112 حوالىانبعاثات  أ410-الھيدروفلوروكربون إلىالغرف 
 290-الھيدروكربونإلى إنتاج سخانات مياه مضخات الحرارة خطوط  4تحويل  ومن المقدر أن يتجنبالجوي سنويا. 

الجوي سنويا. ويعرض الجدول  الغالف في ثاني أكسيد الكربون مليون طن من مكافئ 217انبعاث حوالي  R-744و 
  لصندوق المتعدد األطراف.لباستخدام مؤشر أثر المناخ  محسوباتأثير المناخ  11
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  ثاني أكسيد الكربون ) كافئم التبريد وتكييف الھواء (طن من  في قطاع على المناخ تحويل*ال. تأثير مشروعات 11الجدول 

 التحويل
خطوط تكييف ھواء الغرف 

الممولة
  خطوط تكييف ھواء الغرف

 غير الممولة
 سخانات مياه مضخات الحرارة

22-الھيدروكلوروفلوروكربون -22الھيدروكلوروفلوروكربون   التكنولوجيات األساسية 22-الھيدروكلوروفلوروكربون   
  R-744 و 290- الھيدروكربون R-410A 290- الھيدروكربون التكنولوجيات البديلة

 1.20 1.15 1.15  (كجم/ وحدة) 22-شحن الھيدروكلوروفلوروكربون
 120 10,465 8,050  االستھالك السنوي (طن متري)
 25,000 350,000 350,000  الناتج السنوي لكل خط إنتاج

 4 26 20  عدد خطوط اإلنتاج
 0 36 0  (%) 5العاملة بموجب المادة التصدير إلى البلدان 

 n/a 3.5 3.5  سعة التبريد (كيلو وات)*
 12 12 12  العمر االفتراضي للمعدات

 
  خط األساس

 217,200 19,000,254 14,615,580 تأثير مباشر
 n/a 168,013,352 133,660,160 تأثير غير مباشر
 217,200 187,013,606 148,275,740 المجموع الفرعي

 120 19,957,002 16,960 تأثير مباشر بعد التحويل
 n/a 166,944,024 129,378,730 تأثير غير مباشر
 120 186,901,026 129,395,690 المجموع الفرعي

 
 الخفض

 217,080 (956,748) 14,598,620 تأثير مباشر
 n/a 1,069,328 4,281,430 تأثير غير مباشر
 217,080 112,580 18,880,050 المجموع الفرعي

 99.94 0.06 12.73  النسبة المئوية للخفض (%)
 19,209,710 إجمالي خفض االنبعاثات
 .سنة 12لعمر افتراضي للمعدات مدته  لصندوق المتعدد األطرافلمؤشر أثر المناخ  * محسوبة باستخدام

 .R-410Aسيتم تحويل جميع خطوط التصنيع إلى  بافتراض أنه** 
 
  توصيةال
 

غرف في الصين في ضوء تعليقات األمانة اللنظر في خطة قطاع تكييف ھواء في اقد ترغب اللجنة التنفيذية      - 284
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25الواردة في الوثيقة 
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  السنوات ةمتعدد اتمشروع –ورقة تقييم المشروع 
 الصين

 
 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 يوئنديبي (المرحلة الثانية) المذيبات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 

  
 ستنفاد األوزون(طن من قدرات ا 16,838.53 2014السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

 
 2014السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 20.0    7.1 12.9    123-وكربونالھيدروكلوروفلور

 2.1    2.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,703.3   484    5,155 64.3 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 644.7    33.7 6.5  604.5  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 10,467.7    3,118.8 5,582.5  1,644.5 121.9 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca      0.8   0.8-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)رابعا(

 18,865.44 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 19,269.0  2010-2009خط األساس: 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 15,420.25 المتبقي: 3,445.19 بالفعل:الموافق عليه 

 
 المجموع 2020بعد  2020 2019 2018 2017 2016 ) خطة العملخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يوئنديبي
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

120.0 0 140.0 0 140.0 0 400.0 

 17,509,091 0 6,128,182 0 6,128,182 0 5,252,727 التمويل (دوالر أمريكي)

 
 المجموع 2025 2023 2020 2018 2016 (سادسا) بيانات المشروع

       حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

       الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد األوزون)

       لمشروعتكاليف ا يوئنديبي التكاليف المطلوبة من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

       تكاليف الدعم

       إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

       إجمالي تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

       مجموع المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدوالر األمريكي)

 
 )2016ويل الشريحة األولى ((سابعا) طلب تم

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 ستحدد الحقا ستحدد الحقا يوئنديبي

 
 ) كما اتضح أعاله2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل:

 للدراسة الفردية توصية األمانة:
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  وصف المشروع

يابة عن حكومة الصين، قدم يوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، إلى االجتماع السادس والسبعين بالن  - 285
خطة قطاع المذيبات كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 

دوالر أمريكي ليوئنديبي، كما قدمت في  4,025,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  57,500,000
األصل. سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات إلى اإلزالة الكاملة الستھالك المواد 

ومساعدة الصين على تحقيق أھداف االمتثال لبروتوكول  2026الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بحلول عام 
  . 2025في المائة بحلول عام  67.5و  2020مائة بحلول عام في ال 35مونتريال بتخفيض 

دوالر أمريكي، زائد  3,443,868وتبلغ الشريحة األولى من المرحلة الثانية المطلوبة في ھذا االجتماع   - 286
  دوالر أمريكي ليوئنديبي، كما قدمت في األصل.  241,071تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  لى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذيبات حالة تنفيذ المرحلة األو

تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة قطاع المذيبات في االجتماع الخامس والستين، بتكلفة إجمالية   - 287
ولى في قطاع دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ليوئنديبي. كان ھدف التخفيض للمرحلة األ 5,000,000

طن متري) من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد  627.3طن من قدرات استنفاد األوزون ( 69.0المذيبات 
  أدناه نظرة شاملة على النتائج المحققة حتى اآلن. 

  (1)تقرير مرحلي ملخص بشأن أنشطة تنفيذ المرحلة األولى

  يمي سياسة المواد المستنفدة لألوزون واإلطار التنظ

أصدرت وزارة حماية البيئة دورية حول اإلدارة الصارمة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، وبيعه   - 288
. وحددت 2015في المائة عام  10ونسبة تخفيض  2013لضمان تحقيق ھدف التجميد عام  2013واستھالكه عام 

طن متري من  100تھلك أكثر من الدورية تراخيص الحصص للمؤسسات (بما في ذلك قطاع المذيبات) التي تس
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سنويا. 

  تحويل المؤسسات 

، KC-6(2)ركزت المرحلة األولى من خطة قطاع المذيبات على تحويل ست مؤسسات لألدوات الطبية إلى   - 289
إلكتروني إلى ومؤسستين لتنظيف المعادن إلى عمليات تنظيف قائمة على الھيدروكربون ومؤسسة تنظيف 

طن من قدرات استنفاد  67.13األيزوبروبانول/كحول. وقد استكملت المؤسسات التسع كلھا عمليات التحويل بإزالة 
ب؛ (كانت ست مؤسسات قد حصلت على القبول 141-طن متري) من الھيدروكلوروفلوروكربون 610.29األوزون (

). فضال عن ذلك، 2016صل عليه بحلول منتصف عام الوطني، على حين أن الثالث الباقية من المتوقع أن تح
طن من قدرات استنفاد  3.06استكمل المشروع التدليلي في شركة زيجيانج كندلي لألدوات الطبية بإزالة إضافية 

طن من  70.20ب. وفي المجموع تمت إزالة 141-طن متري) من الھيدروكلوروفلوروكربون 27.82األوزون (
 1.19ب خالل المرحلة األولى من خطة المذيبات (أي 141-من الھيدروكلوروفلوروكربونقدرات استنفاد األوزون 

  طن من قدرات استنفاد األوزون أعلى من الھدف). 

                                                 
ة لالجتماع الخامس والسبعين تضمن طلب الشريحة األخيرة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم  (1)

  ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41من الوثيقة  20إلى  15تقرير مرحلي شامل (الفقرات من 
  إيزوبارافين وسيلوكسان.   (2)
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  أنشطة المساعدة التقنية 

شملت أنشطة المساعدة التقنية ورش عمل لمناقشة البدائل، والتحقق في الموقع من التحويل، وجولة دراسية   - 290
ى خبرة بشأن التكنولوجيات البديلة، وتدابير إنفاذ السياسة، وتدريب على استخدام التكنولوجيات البديلة للحصول عل

التي تم إدخالھا، وتطوير نظام إلدارة المعلومات لمتابعة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وتوفير بيانات المشروع 
  والتقارير المرحلية. 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

ت وحدة تنفيذ ورصد المشروع المساندة لوحدة األوزون الوطنية من خالل زيارة المؤسسات الستعراض وفر  - 291
المشروعات؛ وتطوير الخصائص التقنية؛ وتنظيم اجتماعات للتقييم وتوصيات إلصدار اتفاقات الخدمة؛ والتوعية 

  يبي. الجماھيرية؛ وضمان الرقابة المالية لألموال وفقا لقواعد ولوائح اليوئند

  حالة الصرف

دوالر أمريكي موافق عليه حتى اآلن، تم صرف  5,000,000، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ شباط/فبراير   - 292
 4,032,344دوالر أمريكي من يوئنديبي إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، وصرف المكتب  4,500,000

في المائة من إجمالي التمويل الموافق عليه  80فة للمستفيدين دوالر أمريكي إلى المستفيدين. وتمثل األموال المصرو
في المائة من التمويل المصروف من يوئنديبي إلى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي. وسيتم  89للمرحلة األولى، و 

  . 2016دوالر إضافية للمستفيدين بحلول كانون األول/ديسمبر 787,700صرف 

  المذيبات  المرحلة الثانية من خطة قطاع

  ب141- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

مؤسسة ويتسم باستخدامات انبعاثية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة  400يشمل قطاع المذيبات   - 293
في  20في المائة)، وإذابة الدھون من المعادن ( 40الدھون وتطبيقات أخرى لألدوات الطبية لالستعمال لمرة واحدة (

في المائة). ويستخدم القطاع أساسا  20في المائة) وتركيبة المذيبات ( 20ئة)، واإللكترونيات (الما
  . ca/cb225-ب وھناك بضع مؤسسات تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون141-الھيدروكلوروفلوروكربون

نه في بيانات في قطاع المذيبات المبلغ ع 141-وصل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 2014في عام   - 294
واللجنة  نفي المائة، أقل من االستھالك المسموح به بموجب االتفاق بين حكومة الصي 2البرنامج القطري إلى 

  طن من قدرات استنفاد األوزون.  455.2، قدر االستھالك بـ 2015. في عام 1التنفيذية، كما يتضح من الجدول 
 

   2015-2012ب في قطاع المذيبات في الفترة 141-. استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 
 *2015 2014 2013 2012قطاع المذيبات

 طن متري
 4,127.00 4,400.00 4,230.00 4,755.00 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ca225 16.22 28.73 33.25 45.00-الھيدروكلوروفلوروكربون
 cb225  19.83 0.00 0.00 0.00-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4,172.00 4,433.25 4,258.73 4,791.05 المجموع (تقرير بيانات البرنامج القطري)
 4,172.00 4,492.70 4,492.70 ال ينطبق أقصى استھالك مسموح به

 0.00 59.45 233.97 ال ينطبق الفارق
  أطنان قدرات استنفاد األوزون

 454.00 484.00 465.30 523.05 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ca225 0.41 0.72 0.83 1.12-الھيدروكلوروفلوروكربون
 cb225 0.65 0.00 0.00 0.00-الھيدروكلوروفلوروكربون

 455.17 484.83 466.02 524.11 المجموع (تقرير بيانات البرنامج القطري)
 455.17 494.20 494.20 ال ينطبق أقصى استھالك مسموح به

 0.00 9.37 28.18 ال ينطبق الفارق

  * استھالك تقديري
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  باقي االستھالك المؤھل للتمويل 

ب المؤھل للتمويل 141-بعد تنفيذ المرحلة األولى، يبلغ االستھالك المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  - 295
طن من قدرات استنفاد األوزون على أساس االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من  455.2
طن من قدرات استنفاد  455.2إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. تقترح المرحلة الثانية إزالة خطة 

طن من  1.13ب و 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 454.04األوزون (أي 
، 2026قطاع المذيبات بحلول عام  ) من الھيدروكلورو فلوروكربون المستخدم في225-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد األوزون سيتم تمويلھا من خالل الصندوق متعدد األطراف، بتخفيضات  401.53ومنھا 
  . 2مرحلية كما يبين الجدول 

  ب في قطاع المذيبات141- . جدول تخفيضات الھيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 
 المجموع المرحلة الثانيةالمرحلة األولى الوصف

2013 2015 2018 2020 2023 2025 2026 
 ال ينطبق 0 2,944.911,359.19500.00 4,530.634,173.003,624.51 حدود االستھالك (طن متري)

حدود االستھالك (أطنان قدرات استنفاد 
 األوزون)

 ال ينطبق 0 55 148.27 321.24 395.38 455.17 494.22

 4,803.36 500 1,585.72859.19 679.60 548.49 357.63 272.73 التخفيض (طن متري)
 524.22 55 93.27 172.97 74.14 59.79 39.05 30.00 التخفيض (أطنان قدرات استنفاد األوزون)

 ال ينطبق  100 88 70 35 20 10  - التخفيض من نقطة البداية (في المائة)
التخفيضات الممولة (أطنان قدرات استنفاد 

األوزون)
69.05 455.17 524.22 

  

  استراتيجية اإلزالة في قطاع المذيبات للمرحلة الثانية 

ب 141-مثلما حدث في المرحلة األولى، ستتضمن استراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 296
مة المستخدمين في قطاع المذيبات أنشطة استثمارية لتحويل المؤسسات المستخد 225-والھيدروكلوروفلوروكربون

للمذيبات بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنشطة تنظيمية؛ وأنشطة مساعدة تقنية لمساندة اإلزالة؛ 
  والتنفيذ والرصد. 

في المائة بحلول  20اقترحت أھداف التخفيض من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون لالمتثال كما يلي:   - 297
في المائة بحلول عام  88؛ و 2023في المائة بحلول عام  70؛ و 2020في المائة بحلول عام  35؛ و 2018عام 

. كما تلتزم الحكومة أيضا بإزالة كل استھالك المواد 2026في المائة بحلول عام  100؛ و 2024
  الھيدروكلوروفلوروكربونية األخرى في قطاع المذيبات غير المؤھلة للتمويل من خالل أنشطة المساعدة التقنية. 

  تنظيمية والرصد  إجراءات

سيتم تنفيذ إجراءات تنظيمية من شأنھا أن تيسر إدخال بدائل للھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك البدائل   - 298
- القابلة لالشتعال و/أو السامة في قطاع المذيبات شاملة متطلبات ترخيص حصة االستيراد للھيدروكلوروفلوروكربون

؛ 2026ستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع المذيبات بحلول عام ؛ وحظر على ا2016بدءا من عام  225
طن من المواد  100وإدارة التسجيل اإللزامي من جانب مكاتب البيئة المحلية لجميع المؤسسات المستھلكة ألقل من 
موصى بھا ومعايير الھيدروكلوروفلوروكربونية سنويا. سيتم إعداد قائمة ببدائل الھيدروكلوروفلوروكربون الرئيسية ال

  تداولھا اآلمن وخصائص التشغيل وذلك لمساندة تلك المبادرات. 
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  تحويل المؤسسات المستخدمة للمذيبات 

طن من قدرات استنفاد األوزون) من المواد  455طن متري ( 4,172تتوقع خطة القطاع إزالة   - 299
ثيل، وتنظيف المعادن واإللكترونيات وتركيبات الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في تنظيف أثير ثنائي المي

  . 2014تقديرا لتوزيع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في كل قطاع فرعي لعام  3المذيبات. ويقدم الجدول 

  في قطاع المذيبات 2014. توزيع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع الفرعي لعام 3الجدول 
 االستھالك القطاع الفرعي

 أطنان قدرات استنفاد األوزونطن متري
 181.50 1,650.0 أدوات طبية لالستعمال مرة واحدة

 90.79 825.4 تنظيف إلكترونيات
 90.79 825.4 تنظيف معادن

 90.79 825.4 تركيبة المذيبات
استخدامات أخرى للتنظيف 
 )ca/cb225-(الھيدروكلوروفلوروكربون

45.0 1.13 

 455.20 4,172.0المجموع

  
معلومات حول عملياتھا.  297مؤسسة من إجمالي  178، وفرت 2015من خالل دراسة مسحية أجريت عام   - 300

في المائة من استھالك  40وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الفرعي لألدوات الطبية لالستعمال لمرة واحدة يشكل 
في المائة لكل واحد منھا. فضال  20رعية الثالث تشكل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، على حين أن القطاعات الف

 12في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لتنظيف اإللكترونيات وتركيبة المذيبات، و  10عن ذلك، فإن 
 في المائة لتنظيف المعادن غير مؤھلة للتمويل. وسوف 15في المائة لألجھزة الطبية ذات االستعمال لمرة واحدة، و 

  يوفر لھذا االستھالك غير المؤھل مساعدة تقنية لتيسير التحويل. 

  اختيار التكنولوجيا وحساب التكلفة

راعى اختيار المذيبات البديلة لمشروعات االستثمار األثر على صحة وأمن العامل؛ وقيمة إمكانية االحترار   - 301
ات؛ ونجاعة التكاليف. وعلى ھذا األساس تم اختيار البدائل العالمية للبدائل؛ واآلثار على العمليات وقدرة إنتاج المؤسس

  . 4لكل تطبيق كما يبين الجدول 

  ب المستخدم كمذيب في الصين141-. بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون4الجدول 
 البدائل األغراض القطاع الفرعي

أدوات طبية لالستعمال 
 مرة واحدة

وبة المحقنة وضع طبقة سيليكون على طرف األبرة وحائط أنب
 الخارجية

KC-6 ،سيليكون قابل للذوبان في الكحول، سيليكون بدون مذيب ،
  الھيدروفلوروأثيلين

 2-، ثاني كلوروأثيلين1-، الھيدروفلوروأثيلين، غير مشبعKC-6 إذابة الدھون
تنظيف المعادن 
 واإللكترونيات

، ثاني 1-مشبعمذيبات بالھيدروكربون، ھيدروفلوروإيثيلين، غير  إذابة الدھون
 ، ھيدروفلوروأولفينات2-كلوروإثيلين

ھيدروفلوروإثيلين، ھيدروفلوروكربون، ھيدروفلوروأولفين، مذيبات  مذيبات مركبة إلذابة الدھون تركيبة المذيبات
 مكلورة

  

مؤسسة في القطاعات الفرعية  48تم تقدير تكلفة أنشطة االستثمار على أساس تكاليف تحويل عينة من   - 302
منھا من المؤسسات الصغيرة  13لمؤسسات األدوات الطبية ذات االستعمال لمرة واحدة ( 29األربعة (أي 

مؤسسة لتنظيف المعادن (ثالثة منھا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وأربع مؤسسات  11والمتوسطة)، و 
تكاليف الرأسمالية اإلضافية على لتنظيف اإللكترونيات وأربع مؤسسات لتركيبة المذيبات. وحسب ھذا النموذج ال

أساس التكاليف المعيارية إلحالل أو إعادة تھيئة المعدات في خط األساس، والتجارب واالختبارات والتدريب؛ 
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والمعدات وأمان النظم للمؤسسات التي ستتحول إلى عمليات تنظيف قائمة على الھيدروكربون. تم حساب تكاليف 
  لفة كل بديل. التشغيل اإلضافية على أساس تك

(قابل لالشتعال قليال وسام) شملت  KC-6بالنسبة لتحويل األدوات الطبية ذات االستعمال لمرة واحدة إلى   - 303
التكاليف ومعدات إذابة دھون جديدة بالموجات فوق الصوتية، وإحالل التنظيف الميكانيكي بدال من اليدوي، وتحديث 

جار. بالنسبة لتطبيقات تنظيف المعادن واإللكترونيات شمل التحويل إلى نظام التھوية وتأمين المعدات ضد االنف
في المائة) تحديث نظام التھوية ونظام اإلنذار وأجھزة  80في المائة) أو الھيدروكربون ( 20الھيدروفلوروإثيلين (

ات، قام التحويل على كشف الغاز وطفايات الحرائق وتأمين المعدات ضد االنفجار. وبالنسبة لتطبيق تركيبة المذيب
  أساس تركيبات جديدة من الھيدروفلوروأيثيلين، حيث استخدمت تركيبة لحساب تكاليف التشغيل اإلضافية. 

أدى ذلك إلى قيم نجاعة تكاليف (دوالر أمريكي/كجم) لكل تطبيق فرعي استخدمت فيما بعد لتقدير التمويل   - 304
دوالر  34.26بالنسبة لقطاع تركيبة المذيبات، كانت التكلفة الناتجة الشامل المطلوب للتحويل في كل قطاع فرعي. و

  . 5أمريكي/كجم، ولكن نصف ھذه التكلفة فقط استخدم لحساب التمويل المطلوب، كما يتضح من الجدول 

  . التكلفة اإلجمالية للتحويل في قطاع المذيبات 5الجدول 
االستھالك الفعلي  

 (طن متري)
االستھالك 
 المؤھل (طن

 متري)

نجاعة  التكلفة (دوالر أمريكي)
التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كجم)

تكاليف 
رأسمالية 
 إضافية

تكاليف تشغيل 
 إضافية

 المجموع

أدوات طبية لالستعمال لمرة 
 (KC-6)واحدة 

1,650.80 1,452.70 16,197,605 1,583,443 17,781,048 12.24 

 14.82 10,397,564 3,544 10,394,020 701.59 825.40 تنظيف المعادن (الھيدروكربون)
تنظيف اإللكترونيات 

 في المائة 80(الھيدروكربون) 
825.40 594.29 8,721,218 2,959 8,724,177 14.68 

تنظيف اإللكترونيات 
في  20(الھيدروفلوروأيثيلين)

 المائة

148.57 808,219 1,876,441 2,684,660 18.07 

تركيبة المذيبات 
وأثيلين/ الھيدروفلور

 الھيدروكربون

825.40 742.86 0 12,725,192 12,725,192 17.13* 

 14.37 52,312,641 16,191,579 36,121,062 3,640.01 4,127.00 المجموع/المتوسط
  دوالر أمريكي/كجم فقط.  17.13دوالر أمريكي/كجم، وتطلب الصين  34.26* تم حساب نجاعة التكاليف على 

  طن متري) دون تمويل إضافي  45( 225- وكلوروفلوروكربون** ستتم إزالة الھيدر

  أنشطة المساعدة التقنية 

مساندة لتحويل المؤسسات التي تستخدم مذيبات قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون، سيتم تنفيذ أنشطة   - 305
  دوالر أمريكي:  2,187,359المساعدة التقنية التالية، بتكلفة تبلغ 

ب في قطاع المذيبات من خالل 141-طات إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونبناء قدرات السل  (أ)
  دوالر أمريكي)؛  150,000ورش عمل تدريبية، واجتماعات تشاورية ونشر المعلومات التقنية (

استعراض وتنقيح السياسات بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات مع   (ب)
  دوالر أمريكي)؛  360,000التوجيه الستخدام مذيبات بديلة ومتطلبات األمان (التركيز على 

البحث لتحسين التطبيق وفاعلية البدائل، وتطوير مبادئ توجيھية لتعزيز االستخدام اآلمن للبدائل   (ج)
  دوالر أمريكي)؛  397,359(
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عراض المشروع والتفتيش مساعدة المؤسسات على تنفيذ المشروع وتوفير اإلشراف والتقييم واست  (د)
  دوالر أمريكي)؛  500,000والتكليف (

دائرة محلية لحماية البيئة/ جمعية صناعية على إزالة  20تعزيز قدرة اإلدارة في   (ھـ)
  دوالر أمريكي)؛  600,000الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع المذيبات (

وروكربون في المؤسسات الصغيرة مشاركة المعارف والخبرات لتعزيز إزالة الھيدروكلوروفل  (و)
دوالر  180,000والمتوسطة والمؤسسات التي بھا الھيدروكلوروفلوروكربون غير مؤھل للتمويل (

  أمريكي). 

  وسيلة التنفيذ

سوف تستمر وحدة تنفيذ ورصد المشروع المنشأة في إطار المرحلة األولى من خطة قطاع المذيبات في   - 306
، وستساعد في التنفيذ والرصد والتحقق والمتابعة لألنشطة: كما ستقوم بالتنسيق مع جميع العمل في المرحلة الثانية

األطراف وتنظيم ورش عمل تدريبية لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي والوكاالت األخرى ذات الصلة لضمان 
لية لخطة قطاع المذيبات شبيھه التعاون الكامل مع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستكون الترتيبات الما
  دوالر أمريكي.  3,000,000لتلك الموجودة في المرحلة األولى. وتبلغ تكلفة وحدة تنفيذ ورصد المشروع المطلوبة 

  إجمالي تكلفة المرحلة الثاني من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر أمريكي كما  57,500,000من خطة قطاع المذيبات بمبلغ  قدرت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية  - 307
طن من قدرات استنفاد األوزون من  455.2قدمت في األصل (باستثناء تكاليف الدعم) إلزالة 

 1.12ب و 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 454.1الھيدروكلوروفلوروكربون (
دوالر  14.37مما يمثل نجاعة تكاليف تبلغ  2026) بحلول عام ca225-وكربونطن من الھيدروكلوروفلور

  . 6أمريكي/كجم، كما يتضح من الجدول 

  . ملخص األنشطة المقترحة وتكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين6الجدول 
األموال المطلوبة  االستھالك المؤھل ياالستھالك الفعل التكنولوجيا القطاع الفرعي

 (دوالر أمريكي)
نجاعة التكاليف 

(دوالر 
 أمريكي/كجم)

أطنان قدرات  طن متري
استنفاد 
 األوزون

أطنان قدرات  طن متري
استنفاد 
 األوزون

أدوات طبية 
 لالستعمال مرة واحدة

KC-6 1,650.8 181.59 1,452.7 159.80 17,781,048 12.24 

 14.82 10,397,564 77.17 701.59 90.79 825.4 الھيدروكربون عادنتنظيف الم
 14.68 8,724,177 65.37 594.29 90.79 825.4 الھيدروكربون تنظيف اإللكترونيات

 18.07 2,684,660 16.34 148.57  الھيدروفلوروأثيلين
الھيدروفلوروأثيلين/ تركيبة المذيبات

 الھيدروكربون
825.4 90.79 742.86 81.71 12,725,192 17.13* 

 400.40 3,640 454.1 4,127.0 المجموع
 

52,312,641 14.37** 

  2,187,359 المساعدة التقنية
  3,000,000 وحدة إدارة المشروع

  57,500,000األموال المطلوبة من الصندوق متعدد األطراف
  دوالر أمريكي/كجم فقط.  17.13ين دوالر أمريكي/كجم، وتطلب الص 34.26* تم حساب نجاعة التكاليف على 

 ** محسوب على أساس االستھالك المؤھل للمؤسسات. 
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  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين على   - 308
جيھية للصندوق متعدد األطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة ضوء المرحلة األولى، وسياسات والمبادئ التو

الھيدروكلوروفلوروكربون في استھالك القطاع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  للصندوق متعدد األطراف.  2018-2016)، وخطة أعمال 74/50الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 

  استراتيجية اإلزالة 

تزم الحكومة باإلزالة الكاملة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في استخدامات المذيبات بحلول تل  - 309
. وأشار يوئنديبي إلى أن االلتزام األساسي في المرحلة األولى كان باإلزالة الكاملة الستخدام 2026عام 

مرة واحدة بحلول عام ب فقط في قطاع األدوات الطبية ذات االستعمال ل141- الھيدروكلوروفلوروكربون
. إال أن الحكومة تقترح في المرحلة الثانية اإلزالة الكاملة 2030، وتحقيق اإلزالة الكاملة بحلول عام 2025

للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات، بمساندة حظر على استخدامھا في قطاع المذيبات بدءا 
  ن يتم تحويل جميع المؤسسات. ، بعد أ2026من أول كانون الثاني/يناير 

  مسائل متعلقة بالتكلفة

الحظت األمانة أن النھج القاضي باستخدام التكاليف المعيارية لحساب التكاليف اإلضافية الشاملة لتحويل   - 310
مؤسسات المذيبات يمكن أن يؤدي لبعض األمور غير المؤكدة في تقييم تلك التكاليف وأعربت عن قلقھا أنه على حين 
أن ھذه التكاليف قائمة على أساس األسعار الفعلية للبدائل، إال أنھا يمكن أال تكون تمثيلية بحيث تؤدي الستنتاج 

  التكاليف للقطاع كله. 

الحظ يوئنديبي أن ذلك كان النھج المتخذ في المرحلة األولى، واعتبر أنه أكثر الوسائل فاعلية لتوفير   - 311
فير المرونة لدراسة المؤسسات المؤھلة ولكن ذات استھالك ضئيل للغاية. وأخذ وتو تالمساعدة لجميع المؤسسا

حساب التكاليف في االعتبار خصائص البدائل (أي قابلية االشتعال والسمية) وبالتالي االحتياج إلى معدات متعلقة 
دات بموجات فوق صوتية أو باألمان والتكاليف؛ واالحتياجات التقنية للتحويل (أي إحالل ماكينات إذابة الدھون بمع

  إدماج نظم استرداد المذيبات في العملية). 

وبعد مناقشة حيث أعدت األمانة تحليل تفصيلي للتكاليف المقترحة في قطاع المذيبات وقارنتھا بالمشروعات   - 312
فة بعض البنود في األخرى الموافق عليھا في السابق في قطاع المذيبات في الصين، تم التوصل إلى اتفاق لتخفيض تكل

معدات خط األساس، مما أدى تبعا لذلك إلى تخفيض التكلفة الرأسمالية اإلضافية لكل واحدة من التطبيقات. فضال عن 
ذلك بالنظر إلى المعارف الحالية وعدم التأكد من أسعار البدائل، تم أيضا تعديل بعض تكاليف التشغيل اإلضافية. وبلغ 

اإلضافية وتكلفة التشغيل اإلضافية المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  إجمالي التكلفة الرأسمالية
دوالر أمريكي/كجم، كما  11.3دوالر أمريكي بنجاعة تكاليف شاملة تبلغ  47,205,858الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  . 7يبين الجدول 
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التشغيل اإلضافية األصلية وإجمالي التكاليف الرأسمالية اإلضافية والتشغيلية اإلضافية  . التكلفة الرأسمالية اإلضافية وتكلفة7الجدول 
  المتفق عليھا 
نجاعة التكاليف المتفق عليھا (دوالر  نجاعة التكاليف األصلية (دوالر أمريكي) التكنولوجيا القطاع الفرعي

 أمريكي/كجم)
تكاليف 

رأسمالية 
إضافية

تكاليف 
تشغيل 
إضافية 

تكاليف  جاعة تكاليفن
رأسمالية 
 إضافية

تكاليف 
تشغيل 
 إضافية 

نجاعة 
 تكاليف

أدوات طبية الستعمال لمرة 
 واحدة

KC-6 11.14 
1.10 

12.24 10.37 0.38 10.75 

 13.19 0.87- 14.06 14.82 0.00 14.82 الھيدروكربون تنظيف المعادن
 12.63 0.87- 13.50 14.68 0.00 14.68 الھيدروكربون تنظيف اإللكترونيات

 14.83 9.48 5.35 18.07 12.63 5.44 الھيدروفلوروأثيلين
الھيدروفلوروأثيلين/  تركيبة المذيبات

 الھيدروكربون
0.00 

17.13 
17.13* 0.00 17.00 17.00 

 *12.97  14.37إجمالي نجاعة التكاليف على أساس اإلزالة المؤھلة
 11.31  12.54الفعليةإجمالي نجاعة التكاليف على أساس اإلزالة 

  دوالر أمريكي/كجم وتطلب الصين نصف التكلفة المحسوبة فقط.  34.26* تم حساب نجاعة التكاليف بمقدار 

  أنشطة المساعدة التقنية 

شرح يوئنديبي أن أنشطة المساعدة التقنية ضرورية لمساندة أنشطة اإلزالة في قطاع المذيبات وأن التدريب   - 313
يبات وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضروري لضمان أن البدائل المختارة يتم تطبيقھا لمستخدمي المذ

بشكل سليم؛ وبالنسبة لعديد من ھذه المؤسسات فإن اعتبارات الصحة المھنية وقضايا األمان لھا أولوية؛ وبالتالي فإن 
  تبادل المعارف ونشر المعلومات مطلوب. 

أن ھناك إمكانية تداخل مع وحدة تنفيذ ورصد المشروع لبعض خدمات استشارية مع األخذ في االعتبار ب  - 314
دوالر  2,187,000المدرجة في تكاليف المساعدة التقنية، وافقت الصين على تخفيض عنصر المساعدة التقنية من 

  دوالر أمريكي.  1,485,000أمريكي إلى 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

وجد تداخل بين عمل وحدة تنفيذ ورصد المشروع والمشروعات المعينة واألنشطة أوضح يوئنديبي أنه ال ي  - 315
في قطاع المذيبات. وستوفر وحدة تنفيذ ورصد المشروع التنسيق الشامل للمشروع، وتشرف على عملية العطاءات 

  حدد. والشراء، وسوف تشارك في العمليات اليومية للتحويالت المحددة لضمان أنھا تنفذ في الميعاد الم

مع مالحظة أن األمانة قد طرحت مسألة تكاليف إدارة المشروع المتعلقة بخطط القطاع في إطار المرحلة   - 316
الشاملة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تم االتفاق على التكاليف الحالية لوحدة تنفيذ ورصد 

وع االستثماري، وأن يتم اإلبقاء عليھا ويمكن تعديلھا على ضوء في المائة من تكاليف المشر 6المشروع، على أساس 
  مقررات اللجنة التنفيذية. 

  تكاليف رأسمالية إضافية/تكاليف تشغيل إضافية متفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الصين

ات في المرحلة الثانية من خطة إدارة تبلغ التكلفة الشاملة المتفق عليھا لألنشطة المقترحة في قطاع المذيب  - 317
دوالر أمريكي (باستثناء تكلفة دعم الوكالة) كما  51,523,210إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

 . 8يتضح من الجدول 
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  . التكلفة المتفق عليھا للمرحلة الثانية لقطاع المذيبات في الصين8الجدول 
نجاعة  األموال المتفق عليھا (دوالر أمريكي) االستھالك المؤھل ستھالك الفعلياال التكنولوجيا القطاع الفرعي

التكاليف 
(دوالر 

 أمريكي/كجم)

أطنان  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

أطنان  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

تكلفة رأسمالية 
 إضافية

تكلفة تشغيل 
 إضافية

 التكلفة اإلجمالية

 أدوات طبية الستعمال
 لمرة واحدة

KC-6 1,650.8 181.59 14,452.7 159.80 15,062,833 552,017 15,614,849 10.75 

 13.19 9,252,356 610,351- 9,862,707 77.17 701.6 90.79 825.4 الھيدروكربون منظفات معادن
 12.63 7,507,136 517,032- 8,024,169 65.37 594.3 90.79 825.4 الھيدروكربون منظفات إلكترونيات

الھيدروفلورو 
 أثيلين

148.6 16.34 794,528 1,408,369 2,202,897 14.83 

الھيدروفلورو  تركيبة المذيبات
أثيلين/ 

 الھيدروكربون

825.4 90.79 742.9 81.71 0 12,628,620 12,628,620 17.00 

 - - - - 1.13 45.0 1.13 45.0 225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 401.53 3,685 455.2 4,172.0 المجموع

 
33,744,236 13,461,622 47,205,858 

 
11.31* 

  1,485,000 المساعدة التقنية
  2,832,351 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

  51,523,210إجمالي التكلفة
  * محسوب على أساس اإلزالة الفعلية التي ستتحقق خالل المرحلة الثانية

 

  األثر على المناخ

في قطاع  225- ب والھيدروكلوروفلوروكربون141- ويل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربونسيؤدي تح  -  318
  . 9ألف طن من معادل ثاني أكسيد الكربون إلى الجو سنويا، كما يبين الجدول  2,621,055المذيبات إلى تالفي انبعاث 

  . أثر مشروعات رغاوي البوليوريثان على المناخ 9الجدول 
معادل ثاني أكسيد الكربون  طن/سنة ترار عالميةإمكانية اح المادة

 (طن/سنة)
    قبل التحويل

ب و 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 225-الھيدروكلوروفلوروكربون

725 4,175 3,026,875 

    المجموع قبل التحويل
   بعد التحويل

KC-623,100 1,155  20~ ، الھيدروكربون 
 382,720 1,196 320 الھيدروفلوروأثيلين

 2,621,055  األثر

  

  التمويل المشترك

المستفيدة للمرحلة الثانية لقطاع المذيبات في  تليس من المتوقع أن يكون ھناك تمويل مشترك من المؤسسا  - 319
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والتزمت الحكومة من خالل مكتب التعاون االقتصادي الخارجي 

طن  455.2طن متري ( 4,172.0نفيذ األنشطة في إطار السياسة والعنصر التنظيمي للخطة. ومن إجمالي برصد ت
 54.1طن متري ( 488.18من قدرات استنفاد األوزون) التي ستتم إزالتھا من خالل خطة قطاع المذيبات ستتم إزالة 

. وعلى أساس نجاعة تكاليف تبلغ طن من قدرات استنفاد األوزون) دون مساعدة من الصندوق متعدد األطراف
دوالر  5,521,315دوالر أمريكي/كجم (كما تم االتفاق)، فإن مساھمة الصندوق المرتبطة باإلزالة ستكون  11.31

  أمريكي. 
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  التوصية 

ب 141-قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في خطة القطاع إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  - 320
في قطاع المذيبات في الصين على ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة  225-وكربونوالھيدروكلوروفلور

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25 .  
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الصين

  الوكالة (أوال) عنوان المشروع
 ) قطاع الخدمة، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى

  بما في ذلك التمكين
  اليونيب (الوكالة الرئيسة)ألمانيا، اليابان، 

  
مرفق جيم المجموعة (ال 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

  األولى )
  (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 16.838.53  2014السنة: 

  
2014السنة:(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى   

استخدام  عامل تجھيز مذيبات التبريد مكافحة الحريق رغاوي أيروصول المادة الكيميائية
 المختبرات

مجموع استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

123 -ھيدروكلوروفلوروكربون     12.9 7.1    20 

124-ھيدروكلوروفلوروكربون  
 

    2.1    2.1 

ب141 -ھيدروكلوروفلوروكربون  
 

64.3 5,155    484   5,703.3 

 644.7    33.7 6.5  604.5  ب 142 -ھيدروكلوروفلوروكربون

22 -لوروفلوروكربونھيدروك  

 

121.9 1,644.5  5,582.5 3,118.8    10,467.7 

ج أ225 -ھيدروكلوروفلوروكربون  
 

     0.8   0.8 

  
 (رابعا) بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

19 269 : 2010 -  2009خط األساس   18,865.44 نقطة البداية إلجمالي التخفيضات المستدامة: 

 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)ستھالك المؤھل للتمويل اال

 15,420.25 المتبقي: 3445.19 المعتمد بالفعل:
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 (خامسا) خطة األعمال

 5.5 0 3.1 0 2.4 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ألمانيا

 543,000 0.0 306,000 0.0 237,000 أمريكي)(دوالر التمويل 
  

 المجموع 2025 2023 2020 2018 2016 (سادسا) بيانات المشروع

       الحدود القصوى لالستھالك وفقا لبروتوكول مونتريال 

       الحد األقصى لالستھالك المسموح به (بأطنان من قدرات استنفاد األوزون)

       تكاليف المشروع ألمانيا حيث المبدأ (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع المطلوبة  من

      تكاليف الدعم

       تكاليف المشروع اليابان تكاليف المشروع المطلوبة  من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

      تكاليف الدعم

       روعتكاليف المش يونيب تكاليف المشروع المطلوبة  من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

      تكاليف الدعم

       التكاليف اإلجمالية للمشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

       التكاليف اإلجمالية للدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)

       مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر أمريكي)
  

  )2016شريحة األولى ((سابعا) طلب لتمويل ال

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة
 تحدد الحقا تحدد الحقا ألمانيا/اليابان/اليونيب

 
  أعاله. ما ورد ) حسب2016الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  :طلب التمويل
  النظر على نحو فردى  :توصية األمانة
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 روعوصف المش

 السادس والسبعينبوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، إلى االجتماع  اليونيب،، قدم الصينبالنيابة عن حكومة  .321
من خطة إدارة إزالة المواد  الثانيةالمرحلة خطة قطاع لقطاع الخدمة وبرنامج تمكين كجزء من 

دوالر  18 890 000تتألف من مبلغ مريكي، دوالر أ 22 549 900الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 
دوالر أمريكي  1 000 000لليونيب، ومبلغ دوالر أمريكي  2 087 900زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكى 

زائدا دوالر أمريكي  400 000و لحكومة ألمانيا، ومبلغدوالر أمريكي  120 000تكاليف دعم الوكالة البالغة زائدا 
وستؤدى خطة قطاع  .قدمت في األصل كما لحكومة اليابان، دوالر أمريكي 52 000كالة البالغة تكاليف دعم الو

 ھدف ومساعدة الصين على تلبية  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطن من  232الخدمة وبرنامج التمكين من إزالة 
  .2020في المائة بحلول عام  35 تبلغتخفيض بنسبة بروتوكول مونتريال االمتثال ل

المطلوبة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من وتبلغ قيمة الشريحة األولى للمرحلة   .322
زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي،  3 300 000ا، تتألف من مبلغ أمريكي ادوالر 4 091 147في ھذا االجتماع 

دوالر  36 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  300 000و لليونيب اأمريكي ادوالر 364 747البالغة 
 كما، دوالر أمريكي لليابان 10 400دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  80 000أللمانيا و أمريكي 

 قدمت في األصل.

  حالة المرحلة األولى لخطة قطاع الخدمة وأنشطة التمكين

في االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلى المرحلة األولى من تمت الموافقة ع  .323
. 2015بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من استھالك  10الرابع والستين لتلبية خفض بنسبة 

دوالر أمريكي، زائدا تكاليف  5 640 000وشملت ھذه الموافقة خطة قطاع الخدمة وأنشطة تمكين بتكاليف مجموعھا 
  . 2017دعم الوكالة. ومن المتوقع أن تتواصل األنشطة الواردة في المرحلة األولى من قطاع خدمة التبريد حتى عام 

  1تقرير مرحلى موجز عن تنفيذ أنشطة المرحلة األولى

سوائل التبريد القابلة لالشتعال ، تم وضع أو تعديل معايير ومدونات تقنية بما في ذلك 2016حتى مارس/آذار   .324
مركزا إقليميا، وتم تدريب حوالى  17وكتاب تدريب لخدمة معدات التدريب؛ تم إنشاء مركزي تدريب وطنيين و

شركة؛ وتم االنتھاء من دراسة جدوى لدعم إصدار الشھادات  500مدرب وتقنى خدمة تبريد واعتمدت  4000
جات النظام المھنى في ما يتعلق بخدمة التبريد؛ تم تعديل مخطط تأھيل إصدار للتقنيين؛ ويجرى تنفيذ دراسة لتقييم حا

الشھادات لشركات خدمة التبريد ليشمل متطلبات ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد سوائل التبريد وإعادة التدوير 
لوعى البيئي لممارسات واالستخالص؛ تم تنفيذ مشروع تدليلى لدعم قدرة مكاتب حماية البيئة؛ تم القيام بأنشطة ا

  الخدمة الجيدة.

جھاز تحديد سوائل التبريد على عشرة مكاتب جمارك وحلقات تدريب  30شمل تنفيذ أنشطة التمكين توزيع   .325
المواد المستنفدة لشركات استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون؛ تم مكننة استعراض طلبات التجارة في 

؛ تنفيذ ست المواد المستنفدة لألوزونمن قبل المكتب الوطنى إلدارة استيراد وتصدير والموافقة عليھا  لألوزون
المواد المستنفدة المحلية ولسلطات أخرى؛ وزع دليل عن سياسات ولوائح  مكاتب حماية البيئةدورات تدريبية ل

واللجان تحت إشراف  ؛ اجتماعات تنسيق للوزاراتمكاتب حماية البيئةوكتيب عن أنشطة االمتثال على  لألوزون
  مجلس الدولة؛ أنشطة وعى بيئي بشأن التكنولوجيات البديلة.

                                                 
للصين المقدمة إلى  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتم إدراج تقرير مرحلى شامل في آخر طلب شريحة للمرحلة األولى من    1

  ).(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41من الوثيقة  124إلى  123لخامس والسبعين (الفقرات من االجتماع ا
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قدمت وحدة إدارة المشروع ورصده الدعم إلى الوحدة الوطنية لألوزون في تنفيذ األنشطة في قطاع خدمة   .326
وإعداد خطط التنفيذ التبريد، من خالل تنسيق برامج التدريب وزيارة مراكز التدريب لضمان االنتھاء من األنشطة 

وخطط العمل واالشراف على حمالت الوعى العام؛ المساعدة في اإلبالغ عن األنشطة ورصدھا؛ ضمان الرقابة 
  المالية على األموال طبقا لقواعد ولوائح الوكاالت واللجنة التنفيذية.

  
 حالة المصروفات

  
في المائة) من مجموع أموال  54ي (دوالر أمريك 2 837 000، تم صرف مبلغ 2016حتى مارس/آذار   .327
دوالر أمريكي تمت الموافقة عليھا حتى اآلن لقطاع الخدمة من اليونيب ومكتب التعاون االقتصادى  5 240 000تبلغ 

دوالرا أمريكيا. وسوف يصرف التمويل  2 422 387الخارجى وقام مكتب التعاون االقتصادى الخارجى بصرف 
  .2017و 2016بين عامى  الر أمريكيدو 2 403 000المتبقى البالغ 

  
  المرحلة الثانية من خطة قطاع الخدمة وأنشطة التمكين

  
 في قطاع خدمة التبريد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 
 3704طن مترى ( 67 345في قطاع خدمة التبريد عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدر استھالك   .328

. ونتيجة لجھود قطاعات التبريد الصناعى والتجارى وتكييف ھواء 2015) في عام نفاد األوزونطن من قدرات است
في السوق، انخفض مستوى استھالك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالغرف التى استخدمت معدات خالية من 

طن من  4858(طن مترى  88 327عند  2012(أي، قدر االستھالك في عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
من أجل الخدمة لعدة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون). ومع ذلك، سيتواصل الطلب على قدرات استنفاد األوزون

الذي يشحن في معدات التبريد وتكييف الھواء قدر  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسنوات نظرا لحقيقة أن مقدار 
المواد طن مترى من  100 000ن حوالى يجرى شح 2011طن مترى، ومنذ عام  1 000 000عند 

في المعدات الجديدة للتبريد وتكييف الھواء سنويا. ومن المتوقع أن يكون االستھالك في  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .2020قطاع خدمة التبريد األكبر فيما بين جميع القطاعات بحلول عام 

دمة موزعة في جميع أنحاء البلد، مع مستويات ورشة خ 110 000يتألف قطاع خدمة التبريد من حوالى   .329
مختلفة من قدرات الخدمة ومستويات المھارة التقنية للتقنيين، والغالبية لديھا معدات وأدوات أساسية محدودة، خاصة 
في قطاع تكييف الھواء، حيث ال تسترد سوائل التبريد ويعاد تدويرھا. ومع ذلك، لدى قطاع التبريد الصناعى 

قبل تنفيذ في المائة  55في المائة من ورش الخدمة معدات استرداد سوائل التبريد (بالمقارنة بـ  80حوالى والتجارى 
  ).المرحلة األولى

يتميز قطاع الخدمة أيضا باستخدام العمال الموسميين (أكثر من فترة ستة أشھر تبدأ في الربيع لتركيب نظم   .330
لى التدريب الضرورى مما يؤثر على نوعية الخدمة. ويوجد القليل فقط من التبريد وتكييف الھواء) الذين يفتقرون إ

مؤسسات التدريب المھنى التى توفر دورات رسمية للتقنيين. إن المعلومات عن سوائل التبريد البديلة الجديدة من 
  .، خاصة القابلة لالشتعال والسامة و/أو ذات ضغط عال، محدودةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد وأنشطة التمكينإستراتيجية 

لقد وضعت االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية لقطاع خدمة التبريد وأنشطة التمكين آخذة في االعتبار   .331
المواد  خطة إدارة إزالةمن المرحلة الثانية الشاملة من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأھداف إزالة 

للصين، والحاجة الماسة العتماد آمن لسوائل تبريد بديلة، مع األخذ في االعتبار مسائل  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  القابلية لالشتعال والسمية وضغوط التشغيل.
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  قطاع خدمة التبريد

عاثات سوائل وإنب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيقترح قطاع خدمة التبريد خفض كل من استھالك   332
التبريد؛ دعم البنية األساسية في البلد من أجل االستخدام اآلمن لسوائل التبريد البديلة بواسطة بناء قدرات تقنيي 

  الخدمة وتعزيز إدارة سوائل التبريد والترويج لممارسات الخدمة الجيدة وتكنولوجيات/معدات صديقة لألوزون.

  :سيجرى تنفيذ األنشطة التالية  .333

وضع مدونات/معايير جديدة لمتطلبات السالمة خالل تركيب المعدات وخدمتھا باستخدام سوائل   (أ)
تبريد قابلة لالشتعال و/أو سامة، إصدار شھادات لشركات الخدمة والتقنيين وتقييم سوائل التبريد 

  ؛المعاد تدويرھا

تعزيز السالمة في  ؛المھنىدعم مخططات إصدار الشھادات للتقنيين من خالل تحسين نظام التعليم   (ب)
مكان العمل من خالل ممارسات خدمة جيدة بما في ذلك المناولة اآلمنة لسوائل التبريد القابلة 

  لالشتعال وذات ضغط تشغيل عال؛

مواصلة برامج تدريب تقنيي التبريد، يدعمھا تطوير مواد تدريب جديدة وإنشاء مراكز تدريب   (ج)
  ؛اضافية

وإصدار الشھادات لشركات الخدمة التى تعتمد ممارسات خدمة جيدة في جميع الترويج للتأھيل   (د)
القطاعات الفرعية (بما في ذلك المتاجر الكبيرة) وتشجيع جميع شركات الخدمة على تحسين 

  ؛ممارسات الخدمة

من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقيام بدراسات جدوى لدعم تطوير السياسة لخفض إنبعاثات   (ھ)
  ؛وإعادة تدويرھا وإعادة استخدامھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخالل استرداد 

مواصلة تعزيز قدرة مكاتب حماية البيئة المحلية إلدارة ورصد األنشطة في قطاع خدمة التبريد من   (و)
  ؛خالل مدن تجريبية اضافية

المناخ لتعزيز -ومبادرات األوزون أنشطة الوعى البيئي لنشر الممارسات الجيدة في خدمة التبريد  (ز)
  الوعى بحماية طبقة األوزون والمناخ.

  برنامج التمكين

تضمن أنشطة التمكين في المرحلة الثانية أن السلطات المحلية لديھا القدرة على تنفيذ القوانين واللوائح ذات   .334
القانون إلدارة استيراد/تصدير المواد ؛ دعم قدرة فرض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالعالقة لتشجيع إزالة 

؛ تيسير اعتماد سوائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستنفدة لألوزون؛ منع ومحاربة االتجار غير القانونى في 
  تبريد بديلة؛ تشجيع ممارسات شراء أفضل من خالل حمالت وعى عام.

  سيجرى تنفيذ أنشطة التمكين التالية:  335

  ؛من خالل اجتماعات منتظمةحماية البيئة ل محلية مكاتبة لعشرة بناء القدر  (أ)

وضع استراتيجية اتصاالت وزيادة الوعى البيئي على أساس النتائج المتحققة خالل تنفيذ أنشطة   (ب)
تنفيذ حلقات عمل تتعلق بحماية طبقة األوزون؛ وضع مواد لزيادة  ؛مماثلة في المرحلة األولى
  انة موقع ويب؛الوعى وتوزيعھا؛ دعم صي
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من خالل حلقات   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمواصلة دعم نظام إدارة استيراد/تصدير   (ج)
المساعدة في بناء القدرات ألربعة مواقع جمارك بما في  ؛تدريب لموظفى الجمارك ودورات دراسية

قاعدة ر وتحسين ذلك، من بين جملة أمور، التدريب على تحديد سوائل التبريد وتحليل المخاط
  البيانات وتقييم عمليات التفتيش وتحسينھا؛

  إدارة المشروع وتنسيقه ورصده واإلبالغ المالى عنه.  (د)

  وحدة إدارة المشروع ورصده

المنشأة في المرحلة األولى لقطاع خدمة التبريد في المرحلة  وحدة إدارة المشروع ورصدهسيتواصل تشغيل   .336
بالمسؤولية  مكتب التعاون االقتصادى الخارجىمن خالل  وحدة إدارة المشروع ورصدهالثانية. وسوف تضطلع 

الشاملة لتنفيذ األنشطة بناء على خطة قطاع الخدمة (بما في ذلك أنشطة التمكين)، مع مساعدة تقنية وسياسية من 
  شرائح وإعداد التقارير.اليونيب. وتشمل األنشطة التى سيجرى االضطالع بھا التقدم في التنفيذ وخطط العمل لل

  مجموع تكاليف المرحلة الثانية لقطاع خدمة التبريد وأنشطة التمكين

خطة الوارد في المرحلة الثانية من  مجموع تكاليف المرحلة الثانية لقطاع خدمة التبريد وأنشطة التمكينقدر   337
والر أمريكي، كما قدمت في األصل د 20 290 000للصين عند  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .1(باستثناء تكاليف الدعم)، كما يبين الجدول 

  . تكاليف المرحلة الثانية لقطاع الخدمة وأنشطة التمكين للصين1الجدول 

 الوصف المكون
تكلفة الوحدة 
 (دوالر أمريكي)

 الوحدات
 

دوالر المجموع (
 أمريكي)

قطاع الخدمة
 360,000 6 60,000 معايير/مدونات السياسة

 450,000 1 450,000 نظم إصدار الشھادات لتقنيي الخدمة
 300,000 5 60,000 تأھيل إصدار الشھادات للشركات

 400,000 1 400,000 نظام الدعم
 1,510,000  المجموع الفرعى

 300,000 1 300,000 التدريب ومواد الوعى البيئي التدريب
 5,000,000 50 100,000 يبالتدريب من مراكز التدر

 100,000 2 50,000 مھارات االتصاالت والمنافسة في ما بين مراكز التدريب
 360,000 60 6,000 التدريب الخارجى

 4,000,000 40,000 100 التدريب من خالل قناة منتجى التبريد وتكييف الھواء
 200,000 1 200,000 تنسيق برنامج التدريب ورصده وتقييمه

 9,960,000  المجموع الفرعى
 1,000,000 10 100,000 مبادرة إدارة سوائل التبريد في المتاجر الكبيرة المبادرة

 1,000,000  المجموع الفرعى
 300,000 5 60,000 الوعى البيئي الوعى البيئي

 300,000  المجموع الفرعى
 200,000 4 50,000 السياسة  مدينة تجريبية

 600,000 4 150,000 /المستعملين النھائيين للخدمةالخدمة مىحوافز لمقد
 400,000 4 100,000 الوعى البيئي

 400,000 4 100,000 نظام استخالص سوائل التبريد ومعالجتھا
 200,000 4 50,000 تأھيل إصدار الشھادات للتقنيين

 200,000 4 50,000 أنشطة أخرى  قامت بتصميمھا المدن التجريبية
 2,000,000   المجموع الفرعى

 1,200,000 1 1,200,000 وحدة إدارة المشروع ورصده
 15,970,000  المجموع الفرعى لقطاع الخدمة
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 الوصف المكون
تكلفة الوحدة 
 (دوالر أمريكي)

 الوحدات
 

دوالر المجموع (
 أمريكي)

 أنشطة التمكين
 2,100,000   بناء القدرات للسلطات المحلية

 750,000   استراتيجية االتصاالت والوعى البيئي
 1,150,000   واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمدعم إدارة الواردات/الصادرات من 

 320,000   وحدة إدارة المشروع ورصده
 4,320,000  المجموع الفرعى لمكونات التمكين

 20,290,000   مجموع التكاليف
  

  تعليقـات األمانة وتوصياتـھا
  

  التعليقات

في سياق  للصينھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد الالمرحلة الثانية من استعرضت األمانة   .338
معايير تمويل إزالة ھذه للصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المبادئ التوجيھية المرحلة األولى والسياسات و

)، 50/74(المقرر  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثانية من المواد في قطاع االستھالك 
  .2018- 2016ال الصندوق المتعدد األطراف للفتـرة وخطة أعم

 استراتيجية اإلزالة للمرحلة الثانية من قطاع الخدمة

يبلغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلى استھالك من  2014تقارير بيانات البرنامج القطرى لعام أشارت  .339
من  طن من قدرات استنفاد األوزون 3118:  في قطاع الخدمة (يتألف من طن من قدرات استنفاد األوزون 3161

ب و 142- الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 33.7و  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 طن من قدرات استنفاد األوزون 2.12و  123-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 7.1
المواد في المائة أقل من خط أساس  20). وكان ھذا االستھالك حوالى 123-الھيدروكلوروفلوروكربونمن 

لھذا القطاع، بينما االستھالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 3898(المقدر) البالغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  في المائة أقل. 4كان حوالى  2015في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 3734المقدر البالغ 

طن من قدرات  232طن مترى ( 4227في المرحلة الثانية لقطاع خدمة التبريد، تلتزم حكومة الصين بإزالة   .340
طن  734؛ ومع ذلك، أشارت االستراتيجية الشاملة إلى إزالة 22- الھيدروكلوروفلوروكربون) من استنفاد األوزون

ضح اليونيب أن الطنية الموجودة في . وأو22- الھيدروكلوروفلوروكربونمن  من قدرات استنفاد األوزون
االستراتيجية الشاملة كانت إشارية ولم تدل على التزام من الحكومة بإزالة ذلك المقدار. وبينما تم وضع مستويات 

وأھداف إزالة لقطاعات التصنيع، لم توضع مستويات استھالك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمحددة الستھالك 
في قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةع خدمة التبريد. وأوضح اليونيب أيضا أن استھالك وأھداف إزالة لقطا

(محسوبا على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخدمة يحسب على أنه رصيد من مستويات االستھالك الشامل من 
اعات التصنيع (أي، يعتبر استھالك كل قطاع من قط أساس المقدار المنتج والمستورد والمصدر)، ومستويات

لقطاعات التصنيع كإستھالك لقطاع خدمة التبريد).  غير المخصص المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  ولھذا، قد ال يعكس بالضرورة مستوى االستھالك المقدر الحالة الفعلية في الواقع.

  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

  خطة قطاع خدمة التبريد

تأخر تنفيذ أنشطة المرحلة األولى في قطاع خدمة التبريد نتيجة للترتيبات الھيكلية والمؤسسية المحدودة   .341
الموجودة، خاصة تحديد واختيار مراكز التدريب واشتراك الشركاء واألطراف الفاعلة الرئيسة. ولن تنفذ أنشطة 

سية المؤسسية موجودة؛ إن مراكز التدريب المنشأة بناء على مماثلة في المرحلة الثانية، وشرح اليونيب أن البنية األسا
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المرحلة األولى ستتعاقد مع مراكز جديدة إلنشائھا؛ ويوجد حاليا جميع الشركاء الرئيسيين المشاركين في األنشطة 
التنفيذ قد المتعلقة بقطاع خدمة التبريد. وبناء على ذلك، سيجرى تقليل التأخير في التنفيذ إلى أقصي حد حيث طرائق 

  حددت فعال. 

بالنظر للتداخل المحتمل لألنشطة المتعلقة بتدريب التقنيين وشراء أدوات الخدمة الواردة في المرحلة الثانية   .342
من قطاعى تصنيع التبريد وتكييف الھواء والتبريد الصناعى والتجارى مع األدوات بناء على قطاع خدمة التبريد، قدم 

دوات والتدريب في قطاعات التصنيع ھما للتركيب وخدمة المعدات الجديدة القائمة على سائل اليونيب شرحا بأن األ
وسيقدم لشركات الخدمة التى تمتلكھا شركات التصنيع، بينما األنشطة في قطاع خدمة  290- التبريد ھيدروكربون

ال في البلد. وإذ يعترف المركب فع 22- الھيدروكلوروفلوروكربونالتبريد تتعلق بخفض االستھالك وإنبعاثات 
بالحاجة لضمان منھج شامل لقطاع خدمة التبريد، قدم اليونيب شرحا أيضا بأن التدريب وتأھيل شركات الخدمة بناء 

التبريد وتكييف على خطة قطاع خدمة التبريد سيجرى تنسيقه ورصده مع أنشطة مماثلة اقترحت لخطط قطاعى 
  .والتبريد الصناعى والتجارى الھواء

بناء على طلب معلومات اضافية بشأن السياسات التى ستوضع خالل المرحلة الثانية، أوضح اليونيب أنھا   .343
ستتضمن قواعد محددة لخدمة وصيانة معدات التبريد مركزة على خفض التسرب وإنبعاثات سوائل التبريد إلى أدنى 

تدويرھا وشروط استخدامھا؛ وضع حدود لمعدالت  حد؛ ومعايير بشأن تقييم نوعية سوائل التبريد المستردة والمعاد 
التسرب خاصة خالل خدمة المعدات القائمة على سوائل تبريد قابلة لالشتعال أو سامة. وأوضح اليونيب الفرق بين 

 يقوم على إدارتھما وزارات منفصلةتأھيل التقنيين وإصدار الشھادات للتقنيين، مالحظا أن االثنين نظامين مستقلين 
وزارة الموارد البشرية واألمن االجتماعى ووزارة سالمة العمل)، والحاجة إلى العمل مع كالھما بالتوازى  (مثل،

  لضمان أن المتطلبات عمال ببروتوكول مونتلایر تتكامل مع بعضھا.

، Shenzhenأشار اليونيب أيضا إلى أن األنشطة المقترحة لمدينة تجريبية ستبنى على نجاح مشروع   .344
لة استمرار ھذه الجھود في مدن أخرى؛ وستوفر مبادرة المتاجر الكبيرة خبرة عملية لسلسلة األغذية الباردة ومحاو

  في ھذا القطاع. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتكامل ممارسات الخدمة الجيدة لتحسين إدارة 

  أنشطة التمكين

ناء القدرات في التنفيذ الحالى باستخدام أرصدة من عند تناول القلق بشأن تقليل التداخل ألدنى حد بين ب  .345
مشروعات إزالة الكلوروفلوروكربون المنتھية مع المقترحة فى المرحلة الثانية، أوضح اليونيب أن مكون المرحلة 

 فقط بمجرد االنتھاء من األنشطة في المشروعات الممولة في السابق؛ ولھذا، ال يتوقع أي 2018الثانية سوف يبدأ عام 
تداخل. ويتعلق التحدى الرئيس لبناء القدرات بالعدد الكبير من مكاتب حماية البيئة الذي يحتاج إلى دعم، والحاجة 

  لتصميم أنشطة تدريب لجميع الرسميين لضمان االستدامة طويلة األجل لألنشطة التى تنفذ.

ھو زيادة وعى العديد من األطراف  بالنسبة الستراتيجية االتصاالت، أشار اليونيب إلى أن الھدف الرئيس  .346
الفاعلة (مثل، المستھلكين الفرديين ومستھلكى الشركات وتجار القطاعى ووسائل اإلعالم) بشأن القضايا التى تتعلق 
بعلم األوزون واإلجراءات التى تتخذ لحماية طبقة األوزون والصالت بين إزالة المواد المستنفدة لألوزون واألثر على 

  تبط بھا.المناخ المر

  وحدة إدارة المشروع ورصده

، أوضح اليونيب أن وحدة إدارة المشروع ورصدهلدوالر أمريكي  1 200 000عند تبرير طلب مبلغ   .347
في المائة من التكاليف الشاملة لقطاع خدمة التبريد (باستثناء أنشطة التمكين)،  8التكاليف قد تم حسابھا عند حوالى 

ستكون مسؤولة عن جزء من التشغيل اليومى لمكتب إدارة المشروع. وبما  مشروع ورصدهوحدة إدارة المالحظا أن 
على  وحدة إدارة المشروع ورصدهمركز تدريب يفوق قدرة  50أن إدارة وتنسيق ورصد أنشطة التدريب لعدد 

ريب، ألنھا ستنسق تشغيل أساس تشكيلھا الحالى، فإن التعاقد مع وكالة منفذة سيضمن التنفيذ الكفؤ والفعال لبرامج التد
مراكز التدريب وتحديد المتدربين وجمع التغذية المرتدة من أجل التحسن وتيسير تبادل الخبرات في ما بين مراكز 

  التدريب.
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وإذ يالحظ أن األمانة أثارت مسألة تكاليف إدارة المشروع المتعلقة بخطط القطاع في سياق المرحلة الشاملة   348
وحدة إدارة ، تم االتفاق على االحتفاظ بأن تكون تكاليف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالةمن 

  في المائة من تكاليف مجموع المشروع. 8الحالية ھى بنسبة  المشروع ورصده

  االستنتاج

دعم باستثناء تكاليف  دوالر أمريكي 20 290 000إن التمويل المطلوب لقطاع الخدمة وبرنامج التمكين (  349
/كيلوغرام). إن األنشطة دوالر أمريكي 4.80(أي، تمويل قطاع الخدمة عند  74/50الوكالة) يتمشى مع المقرر 

في قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمقترحة في قطاع الخدمة وبرنامج التمكين مصممة لخفض استھالك 
خدام سوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، خدمة التبريد ودعم البنية األساسية المحلية للتمكن من است

  في القطاع. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوبالتالى دعم جھود الحكومة في إزالة 

  األثر على المناخ

إن األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة التى تشمل احتواء أفضل لسوائل التبريد من خالل التدريب وتوفير   350
المستخدم لخدمة التبريد. إن كل كيلوجرام من  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتخفض مقدار  المعدات سوف

طن من  1.8لم يتم إنبعاثه نتيجة ممارسات تبريد أفضل ينتج عنه توفير حوالى  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
لة المواد خطة إدارة إزامكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من عدم حساب األثر على المناخ في 

احتمالية ، تشير األنشطة التى خططتھا الصين، خاصة جھودھا للترويج لبدائل ذات الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد واسترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد، إلى أن تنفيذ  احترار عالمى منخفضة

التبريد في الجو وبالتالى تنتج فوائد للمناخ. ومع  ستؤدى إلى خفض إنبعاثات سوائلالھيدروكلوروفلوروكربونية 
ذلك، في ھذا الوقت، ال يمكن القيام بتقييم كمى دقيق لألثر على المناخ. ويمكن وضع األثر من خالل تقييم تقارير 

رة خطة إداالتنفيذ، من بين جملة أمور، من خالل مقارنة مستويات سوائل التبريد المستخدمة سنويا من بداية تنفيذ 
ومقادير سوائل التبريد التى تم اإلبالغ عن استردادھا وإعادة تدويرھا وعدد  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .22-الھيدروكلوروفلوروكربونالتقنيين الذين تم تدريبھم وإعادة تھيئة المعدات القائمة على 

  التوصية

ع لقطاع الخدمة وبرنامج التمكين في الصين على ضوء خطة القطا قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في  .351
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة 
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  مشروع غير متعدد السنوات -ورقة تقييم المشروع 

  الصين
 

 الوكالة المنفذة/ الوكالتان االمنفذتان             عنوان المشروع (المشروعات)                                                                      

 
       MEP/FECOالوكالة الوطنية المنسقة  اليوئتديبي

 
  أحدث بيانات االستھالك الُمبلّغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون التي تم تناولھا في المشروع

 ) 2016من أبريل  اعتبارا، 2014(طن من قدرات استنفاد األوزون، عام  7بيانات المادة   ألف:

  
 ) 2016، إعتباراً من أبريل 2014(طن من قدرات استنفاد األوزون، عام  البيانات القطاعية للبرنامج القطري باء: 

                                                                                                                           22-الھيدروكلوروفلوروكربون 2,200.00
        123-الھيدروكلوروفلوروكربون 12.98
        124-الھيدروكلوروفلوروكربون 0.00
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 0.00
 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون 6.50
أ                                                                                                                         125-لھيدروكلوروفلوروكربون 0.00

  
 األوزون) دمن قدرات استنفا ا(طن  للتمويل المؤھل  المتبقي كربونية فلورو كلورو المواد الھيدرواستھالك  2,162.50

  

 
 عنوان المشروع:  

 استخدام المواد المستنفدة لألوزون في المشاريع (طن من قدرات استنفاد األوزون) ال ينطبق
 المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم إزالتھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) ينطبقال 

 المواد المستنفدة لألوزون التي ستتم مرحلتھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) ال ينطبق
 (أشھر):مدة المشروع  18

 المبلغ األولي المطلوب (بالدوالر األمريكي): 1,234,693
 (بالدوالر األمريكي):تكاليف المشروع النھائية  

 تكلفة رأس المال اإلضافية    1,097,931 
 ٪):10الطوارئ (    0 
 تكاليف التشغيل اإلضافية:    0 
 التمويل المشترك    819,338 
 التكلفة اإلجمالية للمشروع:    1,097,391  

 الملكية المحلية (٪): 100
 (٪):ُمكّون التصدير  0

 (بالدوالر األمريكي):المنحة المطلوبة  1,097,931
 الفعالية من حيث التكلفة (دوالر امريكي/ كلغ): ال ينطبق
 تنفيذ الوكالة (بالدوالر األمريكي): دعم تكلفة 76,855

 إلى الصندوق متعدد األطراف (بالدوالر األمريكي):بالنسبة التكلفة اإلجمالية للمشروع  1,174,786
Y ) وضع التمويل النظيرY  /N:( 
Y  لمشروع التي تم شملھا (الرئيسية لمعالم الرصدY  /N:( 

  
 توصية األمانة: للموافقة على فرادى الحاالت

في صناعة ا)، NH3شبه المحكم  التي تستخدم  أمونيا ( تردد ذات مسار التحويل بالالتبريد لوحدات ضغط تجريبي(أ) مشروع  اليوئتديبي 
 سنومان المحدودة. فوجيان شركة  في الصناعي والتجاري

      

 كربونية فلورو كلورو المواد الھيدرو 2,219.48

استنفاد  ا من قدراتنإزالة ط
  األوزون

 

 مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية  التمويل (دوالر امريكي)

 (أ) ال ينطبق ال ينطبق
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  وصف المشروع

  الخلفية 
 

مشروع تجريبي لوحدات  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) اليوئتديبيفي االجتماع الخامس والسبعين، قدمت   .352
)، في صناعة التبريد الصناعي NH3ذات مسار التحويل بالتردد شبه المحكم التي تستخدم أمونيا ( ضغط التبريد

دوالر امريكي، باإلضافة إلى  2,412,263والتجاري في شركة  فوجيان سنومان المحدودة بتكلفة إجمالية قدرھا 
. وبعد مناقشة في مجموعة االتصال التي 1،2الر امريكي، كما قدم أصالدو 168,858تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أنشئت للنظر في جميع المشاريع المعنية بتجريب تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة من حيث اإلحترار العالمي 
بية، منھا المقدمة إلى االجتماع الخامس والسبعين، قررت اللجنة التنفيذية أن ترجئ النظر في سبعة مشاريع  تجري

 ).75/42مشروع يتعلق باألجھزة الضاغطة للصين إلى االجتماع السادس والسبعين (المقرر 

تقديم المشروع التجريبي المذكور أعاله إلى االجتماع السادس  اليوئتديبينيابة عن حكومة الصين، أعادت   .353
لى تكاليف دعم الوكالة األمريكية البالغة دوالر امريكي، باإلضافة إ 1,234,693والسبعين بتكلفة إجمالية قدرھا 

  دوالر امريكي. ويرد مقترح المشروع المقدم في المرفق األول لھذه الوثيقة. 86,429

  
  المشروع الھدف من

  
في السنوات األخيرة، بلغ معدل النمو السنوي لمعدات التبريد الصناعي والتجاري (التبريد الصناعي   .354

-في المائة، مع الزيادة المرتبطة بھا في الطلب على الھيدروكلوروفلوروكربون 10والتجاري) في الصين أكثر من 
بالنسبة للمعدات ذات الحجم الصغير  22-ن(أي أن االستھالك السنوي الحالي من مادة الھيدروكلوروفلوروكربو 22

طن من قدرات استنفاد األوزون). وتوجد عادة معدات التبريد التي  247.5طنا متريا ( 4,500والمتوسط قد قّدر ب 
في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ ونظرا لمراعاة قواعد السالمة،  22- تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

بعيدا عن المناطق المأھولة بالسكان، حيث تبلغ شحنة  - NH3عدات التبريد التي تستخدم أمونيا يجب أن توضع م
ذات مسار التحويل بالتردد شبه المحكم التي  كيلوغرام، وسيسمح تطوير وحدات ضغط التبريد 100التبريد أكثر من 
معدات التبريد الصناعي والتجاري  في NH3كلغ باستخدام األمونيا  50بشحنة تبريد أقل من  NH3تستخدم أمونيا 

الصغيرة والمتوسطة، (مثل الثالجات، وغرف التخزين الباردة في محالت السوبر ماركت ومرافق التصنيع الغذائي) 
دات.   في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل تسرب الُمبرِّ

 

ذات مسار التحويل  ءمة وحدات ضغط التبريدعلى ھذا األساس، يقترح المشروع التجريبي تحديد مدى مال  .355
د ثانوي يستخدم في نظم التبريد  NH3بالتردد  شبه المحكم التي تستخدم أمونيا  مع غاز ثاني أكسيد الكربون كُمبرٍّ

الصناعي والتجاري الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيتم اختبار التكنولوجيا البديلة وتوحيدھا  في بيئة مراقبة داخل 
  ع.المصن

/ثاني أكسيد  NH3لم يتم اختبار استخدام ضواغط الھواء الحلزونية ألنظمة التبريد التي تستخدم أمونيا   .356
. وتقوم المؤسسة المشاركة، فوجيان سنومان المحدودة بتصنيع ضواغط الھواء، ومعدات صنع 3الكربون في الصين

الثلج، ومعدات مياه التبريد وتخزين الثلج، ونظم التبريد، ولھا قدرات في مجال البحث والتطوير. وسيتم تعديل خطوط 
  اإلنتاج لصنع الثلج وتخزينه ألجل تنفيذ المشروع. 

                                                 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41.  
دوالر امريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  24,000تمت الموافقة على تمويل إعداد ھذا المشروع في االجتماع الرابع والسبعين بمبلغ   2

  ).74/26أن موافقته ال تعني الموافقة على المشروع أو مستوى تمويله عندما قدم (المقرر أن يكون مفھوما  علىدوالر امريكي ،  1,680
  أكد الخبير الفني أن ھذه التكنولوجيا مستخدمة في السويد.  3
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  تنفيذ المشروع

  
، NH3ستشمل التجربة المنتجات وعملية التصميم، وتطوير نموذج أولي لوحدة ضغط  تستخدم أمونيا   .357

  وبناء جھاز االختبار لتقييم األداء، والقيام بالتدريب. كما سيتم إجراء توثيق النتائج وتعميم التكنولوجيا.

 
ات شحنة تبريد مختلفة وإزاحة حجمية سوف يتم تجريب التكنولوجيا المقترحة في ثالثة نماذج لضواغط  ذ  .358

. وستخضع النماذج الثالثة الختبارات معملية فقط (لم يتم تضمين االختبار للمستخدم 1كما ھو ُمبيّن في الجدول رقم 
  النھائي في المشروع).

 / ثاني أكسيد الكربون NH3. مواصفات نظام التبريد أمونيا 1الجدول  

شحنة 
- الھيدروكلوروفلوروكربون

 المستبدلة (كلغ)  22

شحنة ثاني أكسيد
 الكربون

(كغم) NH3شحنة أمونيا  3اإلزاحة الحجمية  النظرية  ( 
 متر/ ساعة

 النموذج

75 30 17 262* SSSCA50 (SRS-12L) 
90 35 22 221** SSSCA60 (SRS-1008L) 

194 60 48 652  SSSCA210 (SRS-
1612LM) 

  درجة مئوية. 35- * التطبيقات فوق 
  درجة مئوية 35- التطبيقات دون ** 

  

  شھرا.  18. من المتوقع أن يكتمل المشروع في 359
  

  تكلفة المشروع

  
دوالر امريكي  1,234,693دوالر امريكي، منھا مبلغ  1,917,269قُّدرت التكلفة اإلجمالية للمشروع بنحو   .360

دوالر  682,576مطلوبه من الصندوق المتعدد األطراف وستشارك المؤسسة في تمويل المبلغ المتبقي وقدره 
نفيذ المشروع من شركة فوجيان سنومان . وتم استالم خطاب االلتزام بت2امريكي، كما ھو ُمبيّن في الجدول رقم 

  المحدودة.
  

 . تكلفة المشروع حسب النشاط (دوالر امريكي)2الجدول 
  الوصف المجموع الطلب المقدم التمويل المشترك

 تصميم النظام 147,730 147,730 0
  المنتج وعملية التصميم

 
 عملية التصميم 44,319 44,319 0

الھواءتصميم ضاغط  156,495 0 156,495  
 برامج تحليل للتبادل الحراري 78,247 78,247 0

 كاشف للتسرب الكھربائي 3,130 0 3,130

بناء جھاز اختبار األداء 
 لوحدة الضغط  

 جھاز كاشف 4,695 0 4,695
 كاشف الھيليوم 66,041 0 66,041

 وحدة الضغط الختبار األداء 438,184 438,184 0
اختبار قوة أوعية الضغط جھاز 187,973 0 187,973  

  NH3جھاز ضاغط ألمنونيا  295,775 295,775 0

 إنتاج نموذج أولي

 NH3جھاز فاصل لزيت أمونيا  28,169 28,169 0
 خزان التخزين لثاني أكسيد الكربون المسال 56,338 56,338 0

 ُمباِدل حراري 21,127 0 21,127
(العاكس) عاكس  تشغيل الخزانة  42,254 0 42,254  
 خزانة التحكم الكھربائي 4,695 0 4,695

 أجزاء الصمام، واألنابيب، وحواف األنابيب 31,299 0 31,299
 خرطوم للمياه معدنية (لالختبار) 9,390 0 9,390

 مضخة لثاني أكسيد الكربون 28,169 28,169 0
) 0.9999ثاني أكسيد الكربون ( 56,338 0 56,338  
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  NH3أمونيا  2,034 0 2,034
 زيت مجمد 1,095 0 1,095
 الھيليوم 3,443 0 3,443

 االنتروجين 235 0 235

 التدريب
 التدريب على المنتج وعملية التصميم 117,762 117,762 0

 التدريب على اللحام المعدني 7,825 0 7,825
 رسوم مفروضة على المواد 7,825 0 7,825

 تشجيع األسواق تشجيع األسواق 76,682 0 76,682
 المجموع  1,917,269 1,234,693 682,576

  
  تھاوتوصي العامة تعليقات األمانة

  
  تعليقاتال
  

عملية تحويل خط التصنيع الخاص  4شمل مقترح المشروع المقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين  .361
، NH3ذات مسار التحويل بالتردد  شبه المحكم التي تستخدم أمونيا   من ضواغط الھواء 3000بالضواغط إلنتاج  

ذات  في حين أن االقتراح المقدم إلى االجتماع السادس والسبعين يركز فقط على تجريب تكنولوجيا ضواغط الھواء
/ثاني أكسيد NH3لنظم تبريد موحدة  قائمة على أمونيا  NH3مسار التحويل بالتردد  شبه المحكم التي تستخدم أمونيا 

 الكربون. وإذا كانت عملية التجريب  ناجحة، فيمكن أن يتم تحويل خطوط التصنيع من خالل تنفيذ المرحلة الثانية من
  بالنسبة للصين.  كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو

  
بشأن المشروع التجريبي  اليوئتديبيو 5لسھولة الرجوع إليھا، فيما يلي ملخص لنتائج المناقشات بين األمانة  .362

  الذي  قدم إلى االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين:
  

بأنه من خالل المشروع  ليوئتديبيفيما يتعلق بعملية تحويل خط إنتاج واحد في المؤسسة، أوضحت ا  (أ)
التجريبي، ستجري الشركة تعديل تحديثي لخط ضاغط مفتوح إلنتاج نماذج قليلة من الضواغط شبه 
المحكمة من أجل إجراء االختبارات والتحقق من صحة تكنولوجيا. وإذا حققت النماذج نجاحا وكانت 

طريق إضافة معدات اإلنتاج نتائج االختبار مرضية، يمكن إجراء تعديل تحديثي لخط االنتاج عن 
/ثاني أكسيد NH3وحدة سنويا من أنظمة التبريد التي تستخدم أمونيا  3000واالختبار لتصنيع 

  ؛كربونية فلورو كلورو إدارة إزالة المواد الھيدروالكربون الممولة في إطار المرحلة الثانية من خطة 
  

ألداء بدال من تعديل الفحوصات المخبرية فيما يتعلق بطلب للحصول على جھاز جديد إلختبار ا  (ب) 
أن المختبر في خط األساس ھو  ليوئتديبيالموجودة لضواغط ھواء ذات النمط المفتوح، أوضحت ا

/ ساعة، في حين أن الموديلين الجديدين 3متر 300إلختبار الضواغط ذات اإلزاحة النظرية فوق 
/ ساعة. وسوف تكلف عملية تعديل 3متر 300الذين سيجري تطويرھما لديھما إزاحة نظرية أقل من 

المختبرالموجود أكثر من بناء واحد جديد. وبشأن ھذه المسألة، أشارت األمانة إلى أن مستوى التمويل 
  في المائة؛ 43- 37المشترك لھذه التكلفة قد زادت من نسبة 

 
نھا ستكون أكثر تكلفة من وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة العتماد التكنولوجيا المقترحة، فنظرا أل  (ج) 

بأن غالبية التكنولوجيات  ليوئتديبي، أفادت ا22- كربون فلورو كلورو الھيدروالتكنولوجيا القائمة على 
ھي أكثر تكلفة في الوقت  22-كربون فلورو كلورو الھيدروالبديلة في قطاع التبريد القائمة على 

                                                 
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41.  
   الطبيعة المبتكرة للتكنولوجيا المقترحة، وتصميم العملية والتكاليف.طلبت األمانة مشورة الخبراء بشأن مختلف جوانب المشروع، بما في ذلك  5
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/ثاني أكسيد الكربون سوف NH3لجديدة ألمونيا الراھن. وعلى الرغم من أن تكلفة ھذه التكنولوجيا ا
تكون مرتفعة في البداية، فمن المتوقع أن تھبط مع اإلنتاج الضخم من األنظمة. وعالوة على ذلك، 

/ثاني أكسيد الكربون الكفاءة من حيث استخدام NH3سوف يحّسن النظام الجديد القائم على أمونيا 
ضال عن الطلب المتزايد على بدائل فعالة منخفضة من حيث الطاقة. وبتعزيز التكنولوجيا ونشرھا، ف

  اإلحترار العالمي والطاقة، فسوف يكون المنتج الجديد مقبوال في األسواق في نھاية المطاف؛
  

بأن ارتفاع تكاليف المشروع التجريبي ھي نتيجة إلدخال التكنولوجيا الجديدة التي  ليوئتديبيأفادت ا  (د) 
تشمل أعمال التطوير الرئيسية واالختبار؛ فالنظام المحكم ھو أكثر تكلفة من طراز األنظمة المفتوحة؛ 

ستخدمة وأن ارتفاع ضغط ثاني أكسيد الكربون يتطلب مواد أكثر كلفة. وتكلفة ثاني أكسيد الكربون الم
في النماذج مرتفعة، ألنه ستجرى اختبارات متكررة، علما بأن شحنة ثاني أكسيد الكربون ھي بين 

دوالر امريكي/ كغ).  9,40كغ بمبلغ  6000كغ في الوحدة الواحدة (مما يتطلب حوالي  30-60
  وبشأن ھذه المسألة، أشارت األمانة إلى أن ھذه التكلفة ستشترك في تمويلھا الشركة؛ و

  
أنه بما أن شركة  ليوئتديبيوفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية لتصميم الجھاز الضاغط، أفادت ا   )ھ(

وأنھا  NH3سنومان قد  استثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير للضاغط الذي يستخدم أمونيا 
ن تحتفظ تشترك في تمويل جزء كبير من المشروع التجريبي، بما في ذلك تصميم الضاغط، فينبغي أ

بحقوق الملكية الفكرية للتصميم المذكور. وتحتاج المؤسسات األخرى التي ترغب في استخدام 
التصميم إلى الدخول في ترتيبات تجارية مع شركة سنومان. وأوضحت األمانة أن التمويل الرئيسي 

حة ھذه في المائة) من الصندوق؛ وأن الغرض من التجريب ھو للتحقق من ص 57للمشروع التجريبي 
بغرض السماح لتصنيع الضواغط التي تستخدم  5التكنولوجيا لتطبيقھا لدى المؤسسات في بلدان المادة 

. وستضع اي عوائد دفع مطلوبة لتصميم الضاغط حاجزا اقتصاديا لنشر التكنولوجيا، NH3أمونيا 
ألة حقوق الملكية ولذلك، يبطل الغرض من مسألة التجريب. وال يوجد اتفاق تم التوصل إليه بشأن مس

  الفكرية. 
  

بشكل مباشر، نسبة ألن المشروع  22-كربونية فلورو كلورو الھيدروسوف لن يزيل المشروع التجريبي   .363
/ثاني أكسيد NH3يھدف إلى إعداد ضاغط جديد شبه مغلق اإلحكام الستخدامه في نظام التبريد القائم على أمونيا 

وحدة إلى  3000مان تحويل خط إنتاجاھا لصنع وحدات الثلج بطاقة سنوية تبلغ الكربون. ومع ذلك، تقترح شركة سنو
طنا متريا  23/ثاني أكسيد الكربون. ولدى وحدات صنع الثلج  صلة باستھالك NH3تكنولوجيا القائمة على أمونيا 

ذلك، فإن إنتاج نظام  . وباإلضافة إلى22-كربونية فلورو كلورو الھيدروطنا من قدرات  استنفاد األوزون) من  1.27(
بغرض إزالة  22- كربونية فلورو كلورو الھيدرو/ثاني أكسيد الكربون ليستبدل نظام NH3التبريد القائم على أمونيا 

 الھيدروطنا متريا، إذا كان المشروع التجريبي ناجحا. وعلى ھذا األساس، يمكن أن يرتبط ھذا االستھالك من  359
بالمشروع التجريبي. وبناء على طلب لخصم حمولة مرتبطة بالمشروالتجريبي، أفادت  22-كربون فلورو كلورو

أنه يمكن تحقيق الخفض فقط إذا كان المشروع التجريبي ناجحا، وعند االنتھاء من عملية تحويل خط  ليوئتديبيا
. ووفقا لذلك، كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروتصنيع آللة صنع الثلج كجزء من المرحلة الثانية ل

  ينبغي أن ال يكون ھناك أي تخفيض لالستھالك في ھذه المرحلة.
 

(مع مالحظة أن التكلفة اإلجمالية للمشروع التي قدمت أصال  6فيما يتعلق بالمزيد من ترشيد تكلفة المشروع  .364
تعديال لتكاليف عدة  ليوئتديبيت ادوالر امريكي)، وأجر 2,412,263إلى االجتماع الخامس والسبعين قد بلغت 

دوالر امريكي؛ وبناء  25,000ُمكّونات للمشروع (أي الحد من التكاليف الخاصة بتصميم التبادل الحراري بمبلغ 
دوالر امريكي؛  5,000دوالر امريكي؛ ومضخة لثاني أكسيد الكربون بمبلغ  40,000جھاز إلختباراألداء بمبلغ 

                                                 
(ج)، طلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن ترشدِّ تكاليف المشاريع التجريبية لتمكين الموافقة على عدد أكبر منھا في إطار  74/21من خالل القرار   6

   ،  ومواصلة استكشاف مصادر أخرى لتمويل إضافي.72/40ذلك تمشيا مع المقرر ماليين دوالر امريكي، و 10التمويل المتاح البالغ 
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دوالر امريكي). ونتيجة لذلك، لم تتغير التكلفة اإلجمالية للمشروع  200,000غ وكاشف لتسرب الھيليوم بمبل
دوالر  1,097,931التجريبي، في حين أن التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف قد تم تعديله لمبلغ 

األمانة أن مستويات دوالر امريكي. وأكد الخبير الفني لدى  819,338امريكي، وتمت زيادة التمويل المشترك بمبلغ 
  التمويل المطلوب للمنتج وعملية التصميم، وتعديل خط اإلنتاج وتدريب الموظفين له ما يبرره.

  االستنتاج 
  

تعتبر األمانة أن ھذا المشروع يتوافق مع المبادئ التوجيھية للمشاريع التجريبية البديلة ذات اإلمكانية   .365
. وقد تم ربط المشروع التجريبي بشكل وثيق مع 72/40ا حّددھا المقرر المنخفضة من حيث اإلحترار العالمي كم

للصين. وإذا ثبت نجاحھا، فسيوفر  كربونية فلورو كلورو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروأنشطة اإلزالة المقترحة في 
في معدات التبريد الصناعي والتجاري الصغيرة  22- كربون فلورو كلورو الھيدروالمشروع حال تكنولوجيا الستبدال 

طنا متريا. ولم يتم اختبار ھذه التكنولوجيا في بلد عامل بموجب المادة  200والمتوسطة الحجم بشحنة تبريد أقل من 
، وسوف يوفر بديال قابال للتطبيق بإمكانية صفر من قدرات استنفاد األوزون، وإمكانية منخفضة من حيث اإلحترار 5

العالمي وتحسين كفاءة الطاقة لتطبيقات التبريد الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك محالت السوبر ماركت 
وسلسة مخازن التبريد. ويمكن أن تُشّكل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتصميم جھازضاغط الھواء التي تم اإلصرار 

 ولوجيا. عليھا من قبل المؤسسة المستفيدة عائقا أمام لنشر التكن
 

  التوصية
  

  :ما يلي نظرفي أن تقد ترغب اللجنة التنفيذية  . 366

ذات مسار التحويل بالتردد  شبه المحكم  في سياق مناقشة المشروع التجريبي لوحدات ضغط التبريد  (أ)  
)، في صناعة التبريد الصناعي والتجاري لدى شركة  فوجيان سنومان NH3التي تستخدم أمونيا (

المحدودة،  بشأن مقترحات لمشاريع تجريبية ذات إمكانية منخفضة من حيث اإلحترار العالمي لبدائل 
كما ھو موضح في الوثيقة بشأن نظرة عامة  للقضايا التي تم تحديدھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛(UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12)مشروعات أثناء استعراض ال

ذات مسار التحويل بالتردد  شبه المحكم التي  اعتماد المشروع التجريبي لوحدات ضغط التبريد  (ب) 
)، في صناعة التبريد الصناعي والتجاري لدى شركة  فوجيان سنومان NH3تستخدم أمونيا (
 76,855ى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر امريكي، باإلضافة إل 1,097,931المحدودة، بمبلغ 
  . و72/40وذلك تمشيا مع المقرر   ليوئتديبيدوالر امريكي ل

شھرا، وتقديم تقرير نھائي  18إلنجاز المشروع كما ھو مخطط له في  يوئتديبيحث حكومة الصين وال  (ج) 
  شامل فور انتھاء المشروع.
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MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE 
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER 

 
 

PROJECT COVER SHEET - NON-MULTI-YEAR INVESTMENT PROJECTS 
 
 
COUNTRY:  CHINA 
 

PROJECT TITLE: IMPLEMENTING AGENCY: 
Demonstration Project for Ammonia Semi-hermetic Frequency Convertible Screw 
Refrigeration Compression Unit in the Industrial and Commercial Refrigeration Industry at 
Fujian Snowman Co., Ltd. 

 
UNDP 

 

 
 

PROJECT DATA 
Sector: Industrial and Commercial Refrigeration and Air Conditioning (ICR) 
Sub-sector: Commercial and Industrial Refrigeration and Freezing Equipment 
ODS use in sector (2013* metric tonnes): 40,805
 
Project impact (metric tonnes): 382
Project duration: 18 months
Project Costs: Incremental Capital Costs(including contingencies): US$ 1,917,269
   
 Incremental Operating Costs: US$  0
 Total Costs: US$ 1,917,269
Local ownership: 100%
Exports to non-A5 countries: 0%
Request grant  US$ 1,097,931
Counterpart fund US$ 819,338
Cost-effectiveness (US$/kg-ODS): 
Implementing agency support costs: US$ 76,856
Total Cost to Multilateral Fund: US$ 1,174,787
Status of counterpart funding (Yes/No): Yes
Project monitoring milestones included (Yes/No): Yes
*Preliminary data based on ongoing surveys 

 
 

 

PROJECT SUMMARY 
 

This demonstration project, upon successful completion, will establish the suitability of ammonia semi-hermetic frequency convertible 
screw refrigeration compression unit with the secondary refrigerant of carbon dioxide, as a viable replacement for HCFC-22 technology 
in the integrated coolant refrigeration systems for commercial and industrial applications at Fujian Snowman Co., Ltd.  
 

The project will cover product redesign and development, prototype production of ammonia semi-hermetic frequency convertible screw 
refrigeration compression unit, testing and performance evaluation, prototype testing, training and market promotion. 
 

If successful, the demonstration project will contribute towards promotion of this technology for replacing HCFC-22 based refrigeration 
systems in cold storage and freezing applications and enable cost-effective conversions at other similar manufacturers in this sub-sector. 
 

Further actions on the production lines conversion will be implemented under ICR HPMP based on the successful demonstration of the 
technology. 

Prepared by: UNDP in consultation with FECO and industry  Date: March  2016 
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PROJECT OF THE GOVERNMENT OF PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 
Demonstration Project for Ammonia Semi-hermetic Frequency Convertible Screw Refrigeration 

Compression Unit in the Industrial and Commercial Refrigeration Industry at Fujian Snowman Co., Ltd. 
 

Objective 
 
The objective of this proposed demonstration project is to establish the suitability of ammonia semi-hermetic 
frequency convertible screw refrigeration compression unit as a viable replacement for HCFC-22 technology in 
the manufacture of systems for commercial and industrial applications at Fujian Snowman Co. Ltd.  
 
Sector Background 

 

The Industrial and Commercial Refrigeration and Air Conditioning (ICR) Sector in China has experienced 
remarkable growth in the past two decades, averaging at about 12% annually, due to the steep growth in the 
demand for consumer, commercial and industrial products, resulting from rapid overall economic development. 
This sector is categorized into several sub-sectors, namely: compressors, condensing units, small-sized air-source 
chillers/heat pumps, commercial and industrial chillers/heat pumps, heat pump water heaters, unitary commercial 
air conditioners, multi-connected commercial air conditioners, commercial and industrial refrigeration and 
freezing equipment, mobile refrigeration and air conditioning equipment and refrigeration and air conditioning 
components and parts. The 2014 estimated HCFC consumption in the sector based on ongoing surveys was about 
40,805 metric tons, 98% of that HCFC is HCFC-22.  
 
With the recent changes in Chinese people's lifestyle, the market of frozen food and cool processing is growing 
very rapidly. Furthermore, with the development of national economy, the petrochemical industry, energy 
development and other fields are also developing rapidly, bringing more market demand. Bio-pharmaceuticals, 
mine freezing, hydropower dams, etc. in the field of CBM liquefaction industry refrigerated equipment are also 
expanding. In recent years, the refrigerated equipment is increasing at the average speed of more than 10%. The 
majority of refrigeration equipment manufacturing enterprises are small and medium enterprises. According to 
survey by the industrial association, HCFC-22 refrigerant consumption for refrigeration equipment (including 
condensing units) level is about 4,000 metric tons annually. 
 
Refrigeration equipment is regarded as one important end-user as stated in Sector Plans for Phase-out of HCFCs 
in the Industrial and Commercial Refrigeration and Air conditioning Sector in China and it includes food display 
case, transport refrigeration, icemaker, quick freezers, cold store, refrigerated warehouse, beverage cooling 
equipment, etc. The main end users are supermarkets, shops, air conditioned refrigeration warehouses, restaurants, 
food distributors, kitchens of hotel, food process plants, etc. These systems are all medium and small industrial 
and commercial system which uses HCFC-22 as one important refrigerant. The amount of HCFC consumption is 
above 25% of ODS consumption. The refrigerant substitute is important for these field products. So the new core 
technology developed for medium and small industrial and commercial refrigeration is useful for ODS substitute. 

 
Alternative Technology 
 
The following factors need to be considered for selection of the alternative technology: 
 
Technical factors 
• Processing characteristics 
• Functionality in end-product 
• Proven and mature technology 
• Energy efficiency 
 
Commercial factors 
• Cost-effectiveness 
• Reliable availability 
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Health and safety factors 
• Low risk for occupational health 
• Low risk for physical safety (flammability, etc.) 
  
Environmental factors 
• Direct ozone impacts 
• Direct and indirect climate impacts 
 
Some of the zero-ODP alternatives to HCFC-22 currently available for this application are listed below: 
 

Substance GWP Application Remark 
Ammonia 0 Industrial refrigeration and process 

chillers 
Flammability and toxicity issues. Material compatibility 
issues. Regulatory issues.  

CO2 1 Refrigeration in a secondary loop  
and in stationary and mobile air 
conditioning systems, heat pump 
water heater systems 

Major redesign of system components needed. 
Investment costs are prohibitive 

R-404A 3,260 Low temperature applications High GWP, less efficient at medium temperatures, 
synthetic lubricants needed 

 
R-404A has high GWP and requires synthetic lubricants, although its thermodynamic properties are suitable for 
low-temperature applications. Its long-term sustainability from an environmental perspective is considered 
doubtful. 
 
Ammonia is a traditional natural refrigerant with good environment properties as well as favorable 
thermodynamic properties. The operating pressures are low.  It has low flow resistance and has excellent heat 
transfer characteristics. Being a single substance, it is chemically stable. It has high refrigeration capacity. It is 
widely available at affordable prices. However, ammonia is quite reactive; it is toxic and moderately flammable. 
It is also not compatible with non-ferrous materials.  
 
CO2 was a commonly used refrigerant in the late 19th and early 20th centuries, however, its use gradually faded 
out. CO2 has many favorable characteristics. It has no ODP and GWP of 1; it is inert, non-toxic and chemically 
stable, is compatible with almost all materials and available widely at affordable prices. For a given refrigeration 
capacity, the system components with CO2 are much smaller compared to other refrigerants. However, the main 
disadvantage with CO2 is its high operating pressures, which requires special designs for the system and 
components. CO2 is also not very efficient at high ambient temperatures. 
 
Fujian Snowman Co. Ltd. has selected ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration 
compression unit with CO2 in its design as the technology of choice for its low-temperature coolant integrated 
refrigeration systems, considering the favorable environmental and thermodynamic properties of these two 
refrigerant alternatives. 
 
In this project, the main work is about the integrated refrigeration system which used ammonia as refrigeration. 
One advantage of this system is the ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compressor 
used in refrigeration unit which can make the charge is less than 50kg. It is important for the applications in 
supermarket. The other advantage of this system is the CO2 as the secondary fluid used in this system. Because of 
the CO2 has more cooling capacity carriage and good fluid parameter.  The whole system is designed for one 
refrigeration cycle which is not the same as the cascade system which has two refrigeration cycles.  

Enterprise Background 
 
Fujian Snowman Co., Ltd. was established in March 2000, with a registered capital of RMB 600 million. The 
headquarter is located in MinJiang Industrial Zone, Fuzhou, Fujian Province, and the company covers an area of 
300 acres in Binhai and Liren new industrial park of Changle City. The company has developed into the largest 
professional manufacturer of ice-making system, and it became a professional high-tech enterprise integrated with 
R&D, designing, manufacturing, sales and engineering unit installation of compressors, ice-making equipment, 
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cooling water equipment, ice storage system and cooling system. The products are widely used in cold-chain 
logistics, food processing, ice storage cooling, mine cooling, nuclear power plant construction, water conservancy 
and hydropower and other fields. 
 
Ice making machine：Fujian Snowman owns more than 100 exclusive patents with proprietary intellectual 
property rights. It has developed more than 40 types of products, especially the ice making machine sales ranks at 
top in China. 
Screw refrigeration compressor units: The company has developed dozens of new type of high efficiency and 
energy saving screw refrigeration compressor, its technology has reached the international advanced level.  
Compressor manufacture: Packaged systems with open (NH3), semi-hermetic (HCFC-22) and hermetic screw 
compressors (HCFC-22) and also reciprocating compressors (HCFC-22). The enterprise has two famous brands 
of compressor, which are SRM and RefComp.  
Industrial refrigeration systems: Fujian Snowman Co., Ltd. is one of the largest manufacturers of integrated 
industrial refrigeration systems, such as large capacity brine chillers, ice makers, etc. based on screw compressors, 
with a 40-60% market share.   
 
Fujian Snowman Co., Ltd. is committed to technology innovation, focusing on environment protection, energy 
efficiency and safety. Over 30-40% of its refrigeration products use natural refrigerants. 
 
In 2015 Fujian Snowman Co. Ltd. manufactured the following HCFC-22 based integrated refrigeration systems: 
 

No Product Line 
Evaporating temperature 

(oC) 
Quantity  

(Nos.) 
HCFC consumption 

(metric tons) 
1 Water Chillers -5 to +3 50 N/A 
2 Ice maker -30 to -15 400 23 
3 Brine Chillers -40 to 3 11 N/A 
4 Ice storage system -18 to -5 20 1 

 
 
Rationale for Technology Demonstration
 
In China, presently, the refrigerated equipment of large quantity of ammonia (usually more than hundreds of 
MTs) is used far away from more densely populated areas. According Chinese law and regulations, large 
ammonia based systems (more than 100 kg) are not allowed in the densely populated areas. Therefore, the 
refrigeration equipment that is used in densely populated sized is mainly used HCFC-22 as a refrigerant. For 
example, each of the quick freezers, cold stores, refrigerated warehouses in the sub-sector uses up to dozens to 
hundred kilogram HCFCs; this can be substituted with less than 50kg ammonia in the new refrigeration system. 
Food display case, cold store, beverage cooling equipment, etc.in the supermarket is one main target of the 
demonstration project. 
 
The development of NH3 semi-hermetic screw refrigeration compressors with less than 50kg ammonia which, to 
our knowledge, is the first commercialized prototype system in the world.  Development of this system will make 
it possible for medium and small sized refrigerated equipment based on ammonia to be used in the densely-
populated area, which will gradually reduce the use of HCFC-22. Based on the redesign and production of semi-
hermetic compressor, the prototype of whole system can be constructed for the applications in China which can 
be applied internationally with the technology perfected.  
 
As stated earlier, future market demand in China for food processing and related technologies and for industrial 
refrigeration is promising. The best operating evaporation temperature bracket for NH3 refrigeration system is 
above -35, and this is the normal range for medium and small-scale low-temperature industrial refrigeration 
applications. Especially, these refrigeration applications use not large units. The investment of cascade has not 
been high in the country.  Thus, one stage NH3 system that use CO2 as the secondary refrigerant, can replace 
HCFC-22 in many applications, which have significant growth potential in the future. The designed system is not 
the same as the cascade system. One difference is the production system is one refrigeration cycle, but the cascade 
system has two refrigeration cycles which means it should has two compressors. The investment and operation 



UNDP - 76th ExCom Meeting - Demonstration project in the ICR Sector in China (Fujian Snowman) - Page 5 

cost of cascade system is higher than system designed here because of the cascade system is bigger, which can 
only be used in bigger applications, e.g., storehouse and huge supermarket, which, in most of the cases, are 
located in suburban area with sparsely population. The system demonstrated in this project, with very low 
charging amount, can be used in small system located in crowded area, e.g., 7-11. The other difference is the 
operation temperature is not the same. The cascade system can get the lowest temperature for the frozen storage. 
The third difference is the CO2 as different working fluid. In cascade system, CO2 is a refrigerant which will has 
phase change in condenser and evaporator. In ammonia integrated system, CO2 is secondary refrigerant which 
has no phase change just carry the cooling capacity to the application field.  
 
Furthermore, most of the large-scale low-temperature refrigeration systems use open-type compressors and open 
system design, with a significant amount of leakage and low recovery rate of refrigerant during maintenance, thus 
annual consumption of HCFCs in servicing for such systems is very high. Thus, replacing HCFCs in such 
applications gains high priority from an environmental standpoint. 
 
While NH3 semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compression unit has been implemented 
elsewhere, its application has been sporadic and mainly focused on site-assembled custom-built legacy systems 
and not on a commercial production scale. China, in general and Fujian Snowman Co. Ltd. in particular, offers an 
opportunity for standardizing this technology on a commercial scale. This is because Fujian Snowman Co., Ltd. 
manufactures integrated low-temperature refrigeration systems. Standardizing this technology in a factory-
controlled environment will favor its widespread adoption considering the future growth prospects for its 
application. Thus, demonstration of this technology is considered critical for its early adoption and consequent 
dissemination of its technical performance.  This will contribute to sustainable reductions in HCFC consumption 
as well as to contribute to protecting the climate system. 
 
Project Description 
 
Fujian Snowman Co., Ltd. specializes in the manufacture of integrated packaged refrigeration systems 
incorporating twin-screw refrigeration compressors, of open (NH3) and semi-hermetic (HCFC-22) designs. 
Nowadays, the charge of NH3 open twin-screw compressor integrated package refrigeration system is more than 
100kg, which are forbidden to use in more densely populated areas by the government. The purpose of this 
demonstration project is to demonstrate the small system with lower NH3 charging amount with CO2 as a 
secondary refrigerant. The product will be redesigned and constructed to fit the small discharge semi-hermetic 
frequency convertible screw refrigeration compression unit. In order to expand the application of NH3 in small 
and medium industrial and commercial refrigeration field, the type of NH3 compressor will be changed to semi-
hermetic. Considering the requirements of the standards, including the building codes, and the safety, CO2 will be 
used as the secondary refrigerant. So, the present demonstration project will cover low-temperature (evaporating 
temperature above -35) applications, where the current HCFC-22 based designs will be replaced by NH3 
refrigeration system technology, using ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration 
compression unit. 
 
Introduction 
 
The cold storages in China are mostly designed as Direct Expansion coil units where refrigerant is directly 
circulated in evaporator coil(s) which evaporates and absorbs heat in the fan coil unit. This type of units require 
large quantity of charge in the system 
 
In order to reduce the quantity of charge in the integrated refrigeration system which can be allowed to be used in 
cold storage just like supermarket etc, the first step is redesigning and producing the ammonia semi-hermetic 
frequency convertible screw refrigeration compressor. Then, the refrigeration system would be designed and 
developed as following type unit: NH3 as the refrigerant, and CO2 as heat transfer fluid (which means the 
secondary refrigerant) to be the alternative solution of HCFC-22 refrigerant in the medium and small freezing and 
cooling storages. The charge of refrigeration system is less than 50kg, which is safety for some applications.  
Units of three different sizes will be developed in this project.   
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Under this demonstration project, in order to produce the new type of compressor that is ammonia semi-hermetic 
frequency convertible screw refrigeration compressor with ammonia charge less than 50kg.  The key components 
are as following: new compressors design, the new heat exchanger design, construction of compression unit, 
Manufacturing of prototypes, construction of test device.  
 
As the new production of NH3 refrigeration system, the relevant schematic diagram is as below: 

 
 
This system through the development of ammonia semi-hermetic frequency convertible screw compression unit 
which suits for medium and small freezing and cooling storages, using NH3 as the refrigerant and CO2 as 
secondary refrigerant (heat transfer fluid), would not only phase-out  HCFC-22 refrigerant and the reduced NH3 
charge volume (much less than 50kg) in refrigeration system, but also eliminate presence  NH3 in the cold storage 
side by using CO2 as carrier ( heat transfer fluid) and guarantee the safety of cold storage operation. 
 
Current status of technology development 
 
Fujian Snowman Co., Ltd. has carried out initial development of NH3 refrigeration systems with semi-hermetic 
frequency convertible screw compressor for medium and small commercial refrigeration and medium industrial 
refrigeration applications (the refrigerant quantity is less than 50kg.), with a view to offer factory-manufactured 
integrated systems. The current status is as below: 
 
 The semi-hermetic frequency convertible screw compressors are specially designed with the advantages of 

small size, light weight, smooth and safe operation at high speed. It can obtain high volumetric efficiency, 
low noise and little vibration. The capacity control from 15% to 100% of the capacity can be achieved. 

 Oil separator with indigenous design is adopted. The separator has the advantage of efficient separation, 
which reduces oil content within the carrier refrigeration system. This gives full play to heat exchanger 
efficiency to ensure highly efficient operation of the refrigeration system. 

 Intelligent and automatic controls have been adopted for the carrier (heat transfer fluid) refrigeration system, 
which can respond automatically to load changes and external conditions. Remote computerized monitoring 
system is employed. The refrigeration system has complete security protection devices and functions. 

 
 
Feasibility 
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While the design of the NH3 compression refrigeration system is based on conventional principles, the key 
elements in its operationalization and commercialization are the innovations needed to make the systems efficient, 
as well as to make them reliable by integrating system components optimally and manufacturing the integrated 
system in a factory-controlled environment. The present demonstration project will enable wider adoption of 
standardized, efficient and reliable factory-manufactured integrated medium and small NH3 refrigeration systems. 
 
Project activities 
For the demonstration project, to achieve this goal, the following activities will be carried out: Product and 
process redesign, construction of test devices for product performance, Manufacturing of prototypes and 
Personnel training. After the modification, technology dissemination and documentation of the results would be 
carried out. 
  
Product and process design 
At present, the main product of the enterprise is the conventional refrigeration system with HCFC-22 as the 
refrigerant. There is large difference in product design and production process between NH3 refrigeration systems 
with semi-hermetic frequency convertible screw compressor and HCFC-22 based refrigeration systems. To meet 
this need, the following design will be needed based on production process: three specifications of NH3 screw 
compression unit, The main design works as follows: profile design of screw rotor, electrical motor design, 
compressor design, working drawings and related design assessment and review; The design of ammonia semi-
hermetic frequency convertible screw compressor，and the design of special motor for the ammonia semi-
hermetic frequency convertible screw compressors， design of test devices for NH3 refrigeration compression 
system, design of user demonstrations for the early users of NH3 refrigeration systems. 
 
The three specifications of NH3/CO2 screw compression units for the project are as below: 
 

Model 
Theoretical 

displacement (m3/hr) 
NH3  charge 

(kg) 
CO2 charge HCFC-22 

substitute(kg) 
Status 

SSSCA50  
(SRS-12L) 262 17 30 75 To be developed 

SSSCA210  
(SRS-1612LM) 652 48 60 194 To be developed 

SSSCA60  
(SRS-1008L) 221 22 35 90 To be developed 

* Please note that Ammonia charge in the system is less than 50 kg. 
 
All of the above would be covered in the current project. The design elements would comprise of the following 
 
 The design of ammonia semi-hermetic frequency convertible screw compressor; 
 The design of special motor for the ammonia semi-hermetic frequency convertible screw compressors;  
 The design of NH3  related pressure vessel screw frequency convertible compressors; 
 The design of NH3 system of screw frequency convertible compressors unit; 
 Electrical control; 
 The applied controlling software design. 
 
The process design would comprise of the following: 
 
 Pressure Vessel Manufacturing Process Design 
 Forming of pressure vessels, welding process design 
 Reconstruction design of container strength test device 
 Compression Unit Assembly Manufacturing Process Design 
 Compression unit production process design 
 Forming, welding process design 
 Forming, welding and other process equipment design 
 Assembly process, tooling design 
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 Electrical Control System Manufacturing Process Design 
 Electrical control system production process design 
 
 
 
Construction of test devices for product performance 
 
As a new refrigeration system, the NH3 system cannot be tested in the existing performance test laboratory after 
product commercialization. Further, the product test device of the medium and small NH3 refrigeration system 
requires new facility construction. The test devices of NH3 semi-hermetic compressor housing strength and air 
load are to be added. In addition the following additions need to be done: 
 
 Pressure vessel strength testing device 
 NH3/CO2 compression unit performance test equipment  
 Assessment of the test device by national professional agency 
 
Manufacturing of prototypes 
 
According to the industrialization requirement of the NH3 refrigeration system, three specifications of 
refrigeration systems need to be developed. Before commercialization, the prototype of refrigeration system needs 
to be manufactured and tested before mass production. As processing parts are numerous and processing precision 
is strict, the waste rate from casting to completion is very high. Hence, three sets of rough parts need to be 
produced for each compressor size. One set of rough parts need to be manufactured for other auxiliary equipment. 
The prototype manufacturing will cover the following: 
 
 Manufacture nine sets of NH3 semi-hermetic screw compressor prototypes for each specification of 

SSSCA50( NH3 17kg)  SSSCA210 (NH348kg) and SSSCA60 (NH3 22kg) 
 Manufacture one set of component matching with the coolant system for each specification. 
 Refrigeration system prototype assembly. 
 Experimental test on refrigeration system prototypes. 
 
Personnel Training 
 
The design, production, marketing and debugging of the new product are different from those of the conventional 
refrigeration system. Therefore, business unit training is needed for all sections of the project. The following 
personnel will be included in the training: 
 
 Related designers, technicians. 
 Production management persons, manufacturing workers. 
 Product application engineer. 
 Technician for installation and debugging, equipment maintenance personnel. 
 Related user operators, equipment administrative personnel. 
 
Technology Dissemination 
 
According to user’s requirements, design of the first demonstration application engineering for NH3 refrigeration 
system with ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compressor will include scheme 
compilation, construction drawing design, details compilation of construction materials, instructions of 
installation and construction, instructions of debug operation. 
 
Market promotion is needed for new technology entry in the market. A detailed work plan is needed in the market 
promotion as NH3 refrigeration system with ammonia semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration 
compressor is new to domestic refrigeration industry. The following methods will be used to promote the 
technology: 
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 Technical communication with engineering design companies, introduction of product, and promotion and 
recommendation plan. 

 Technical communication with construction companies, product promotion and recommendation, and 
application technology. 

 Application promotion in relevant industry associations. 
 Organize product release conference, and display product and application technology. 
 Communicate with government environmental protection departments to enhance publicity campaign. 
 Advertisement and promotional brochures. 
 Participate in exhibitions, such as International Refrigeration Exhibition in China, Chinese Fisheries 

Exposition, and Chinese Food Processing Exposition; display the product and application technology. 
 Provide free technology, debug and maintenance to users of the demonstration project. 
 
Summary 
 
The conversion will be carried out in close consultation with FECO/MEP, industry associations, scientific and 
technical institutions and the special working group for the ICR sector. 
 
Project Costs 
 
The total project cost amounts to US$1,917,269. Details are provided in Annex I. Considering ExCom decision 
72/40(b), decision 73/27 and other related decisions, the MLF support for the demonstration projects is not 
enough. Therefore, the enterprise component would be added to bear the remaining cost for the demonstration 
project as the counterpart fund, which amounts to US$ 819,338. 
  
Financing 
 
The requested MLF grant is US$ 1,097,931, which represents eligible incremental costs, without agency support 
costs. 
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Implementation 

 

Project Monitoring Milestones 
 
The project milestones and timelines from the date of receipt of funds is given in the table below. 
 

MILESTONE/MONTHS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Start-up of project activities X                  
Submission of project document for signature X X                 
Project document signature  X X                
Preparation and request for bids   X X               
Award of contracts    X X X             
System design and compressor design X X X X X X X X           
Stainless vessel processing equipment X X X X               
Design of testing lab and procurement of 
material 

X X X X               

Processing of casting model and boxes for 
compressor parts 

    X X X X           

Installation of testing equipment     X X X X           
Processing of vessel parts for testing equipment     X X X X           
Prototype manufacturing of compressors     X X X X           
System drawings         X X X X       
Fixtures and cutters for NH3 compressor         X X X X       
Conversion for Fin-tube processing         X X X X       
Installation and tuning of testing equipment         X X X X       
Assembly of compressors         X X X X       
Retrofitting of testing device for NH3 
compressor 

            X X X X   

Verification of testing lab             X X X X   
Completing the prototype system             X X X X   
Market survey and obtaining the certificates                 X X 
Installing air load testing equipment                 X X 
Training and technical assistance                 X X 
Verification                 X X 

 
 
Payment Schedule 
 
The following table presents the proposed performance based payment schedule including the counterpart 
contribution for the project. 
 
Schedule (Predicted date) Payment Conditions Amount (US$) Accumulated 

Amount (US$) 

1st Payment 
（contract signature） 

Upon signing of the contract 329,379 329,379 

2nd Payment 
(seven months after the contract signature) 

Completion of equipment for NH3 
system 

329,379 658,759 

3rd Payment 
(fourteen months after the contract signature) 

Completion of prototype building, and 
completion of testing equipment 

219,586 878,345 

4th Payment 
(eighteen months after the contract signature) 

Completion of training, technology 
dissemination, and verification of 
project 

219,586 1,097,931 
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Management 
 
The project will be under the overall management and coordination of the Foreign Economic Cooperation Office, 
Ministry of Environmental Protection of China. UNDP will be the implementing agency for the project, which 
will provide international coordination and technical assistance as needed.  
 
The project employs the Performance-based Payment (PBP) mechanism in its implementation.  Under the PBP 
mechanism, the enterprise tasked to carry out the conversion would play the role as a key executer, which is 
responsible for all the activities related to the conversion (with supervision of the technical expertise team hired 
by FECO and/or UNDP), including but not limited to: product redesign, procurement of raw material, 
components, equipment and consulting services as per the budget allocation table, construction product testing 
devices, etc., and project technical commissioning. The procurement shall be organized fully in line with the 
marketing principle, so that the goods and services procured are high quality, most reasonable price and suitable 
for product line conversion to make sure the new alternative technology applied feasibly and successfully. The 
detailed arrangement on procurement will be defined in the contract between FECO/MEP and the Executor 
(enterprises).  
 
FECO and UNDP will not be involved in the procurement activities of the enterprise by any means other than 
make payment to the enterprise in tranches for the costs of procurement and conversion, at agreed payment dates 
given in the payment schedule, and when milestones prerequisite for the tranche have all been achieved on time.   
 
Verification 
 

1) Periodical Performance Verification. Before each payment, FECO will invite independent experts to 
verify whether the performance for each milestone that the payment depends on have been satisfying.  
The verification reports will be submitted and accepted by UNDP as the main supporting documents for 
requesting the installment of payment. 
 

2) Technical Assessment. Before the last installment of payment, FECO and UNDP will invite independent 
experts to verify whether the selection and application of alternatives in practice are suitable and feasible. 
The assessment report will be submitted to FECO and UNDP. 

 
M&E 
 

1) FECO and UNDP will organize a joint Monitoring and Evaluation mission to the Project executer during 
this project operation. The mission can be combined with the verification mission accordingly. The M&E 
schedule will basically follow the timeline of payment schedule. 
 

2) NEX Audit will be organized by UNDP during the project implementation upon UNDP’s audit 
arrangement in the project years. For any issue identified during the auditing process, FECO shall take 
corresponding correction/improvement measures as per the audit findings and recommendation. 
Meanwhile, the payment may be suspended depending on the nature of the issues concerned until the 
acceptable/satisfactory results are worked out. 
 

3) Quarterly Review and Annual Review Meeting will be organized by FECO; Semi-annual Project Review 
Reports and a final Project Report will be submitted to UNDP at least 10 days before the review meetings 
and by the end of project operation in 2016. 
 
 

Impact 
 
The successful implementation of this demonstration project will provide the demonstration of an 
environmentally safe and cost-effective alternative for enabling replication of this technology in similar 
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applications in this sector in China and facilitate HCFC reductions for compliance with the future HCFC control 
targets. 
 
Following the system demonstration, the product lines of the R22 compressor and compression unit will be 
considered to be converted to NH3, which will result in production of new technology based products at 
production capacity of 3,000 units annually and thus will result in reductions of 359 metric tons of HCFC-22 
usage at Fujian Snowman Co. Ltd. (see Annex II). Furthermore, over a 15-year life-span of the refrigeration 
systems manufactured by the enterprise, the consumption of HCFCs for servicing of those systems is expected to 
be 226.16 metric tons in the life cycle. The total GHG emission reductions will amount to about 1,041,602.60 
CO2-eq tones, thus contributing to protection of both the ozone layer and the climate. 
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ANNEX-I 

 
Incremental Cost Calculations 

 
No Cost Head Amount  MLF requested Co-financing 

1 
Product and 
process design 

System design          147,730          147,730                     -   
Process design             44,319            44,319                     -   
Compressor design          156,495                    -            156,495 
Heat exchange analysis software             78,247            58,247             20,000 

2 
Compression unit 
performance test 
device 
construction 

Electric leakage  detector               3,130                    -                3,130 
Detector              4,695                    -                4,695 
Helium detector             66,041                    -              66,041 
Compression unit performance test 
equipment           438,184          398,184             40,000 

Pressure vessel strength test device           187,973                    -            187,973 
3 

Material for the 
prototype 
production 
 

NH3 compressor          295,775          295,775                     -   
NH3 oil separator             28,169            26,169               2,000 
CO2 liquid-storage tank            56,338            54,338               2,000 
Heat exchanger             21,127                    -              21,127 
Starting cabinet（inverter）            42,254                    -              42,254 
Electric control cabinet              4,695                    -                4,695 
Valve parts, pipe, flanges             31,299                    -              31,299 
Metal hose（testing）              9,390                    -                9,390 
CO2 Pump             28,169            23,169               5,000 
CO2(0.9999)            56,338                    -              56,338 
NH3              2,034                    -                2,034 
Frozen Oil               1,095                    -                1,095 
Helium               3,443                    -                3,443 
Nitrogen                  235                    -                   235 

4 Training  Training on process and product design          117,762            50,000             67,762 
Welder training               7,825                    -                7,825 
Material fee              7,825                    -                7,825 

5 Market Promotion Market Promotion            76,682                    -              76,682 

Total 1,917,269 1,097,931 819,338   

  
 



UNDP - 76th ExCom Meeting - Demonstration project in the ICR Sector in China (Fujian Snowman) - Page 14 

 
ANNEX-II 

 
Subsequent Actions: 

Ammonia Semi-hermetic Frequency Convertible Screw Refrigeration Compressor Production Line 
Conversion at Fujian Snowman Co., Ltd 

 
Objective 
 
Based on the demonstration project which is designed to demonstrate and establish the suitability of ammonia 
semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compressor unit as a viable replacement for HCFC-22 
technology and for commercialization of the unit, the capacity of the compressor and compression unit 
manufacturing will be set up through the following activities namely (a) product line modification and 
construction, and (b) testing device modification and construction, as well as training at Fujian Snowman Co. Ltd. 
 
It must be noted that this incremental activities that are necessary for commercialization would be implemented as 
a part of HPMP project and do not form a part of the demonstration project.  This implementation structure is 
adopted so that we can use the demonstration results and develop the project for commercialization. 
 
Project Description 
 
In order to produce the small discharge semi-hermetic frequency convertible screw refrigeration compression unit, 
the production line will be redesigned, modified and constructed to fit the small discharge semi-hermetic 
frequency convertible screw refrigeration compressor and compression unit. With the prototype production, safety 
protection articles and training are needed for manufacturing personnel.  
  
Project activities 
 
The existing product lines of compressor and pressure vessels will be modified to meet the industrial production 
capacity of three typical specifications of NH3 refrigeration systems. To achieve this goal, the following activities 
will be carried out:  
 
 modification and construction of production lines,  
 modification and construction of the test devices,  
 personnel training and documentation, and  
 market promotion. 
  
Design and modification of production line 
 
The low temperature and small refrigerant charge NH3 refrigeration system is the new product of Fujian 
Snowman Co., Ltd. The existing production lines cannot all be used for producing NH3 system components such 
as semi-hermetic frequency convertible screw compressor, pressure vessel and heat exchanger. 
  
1. Modification of compressor production line 
 
 Modification and construction of the existing manufacturing lines of the NH3 compressors including 

rough castings production, rotor machining, housing processing, house strength test, the compressor 
assembly for the semi-hermetic screw compressor. 

 The investment on special process equipment is made for the three specifications NH3 semi-hermetic 
screw compressor, including compressor model, fixture and special inspection gauge of the rotor profiles. 

 High-strength processing tool is needed because NH3 compressor housing material, rotor profiles and 
material, and all components materials are different from conventional products. 

 The airtight device is needed to test the compressor in order to decrease the leakage. 
 

2. Modification of compression unit production line 
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 Pipe processing equipment, wedding tool and grinding tool is needed because NH3 compression unit is 
different from the conventional products. 
 

3. Modification of pressure vessel production line 
 
The modification and construction of product line for pressure vessels will include the following: 
 
 Modification and construction of the existing manufacturing lines of the pressure vessels below the 

pressure of 20kg, including production process link of the added high-pressure low-temperature CO2 
pressure vessel, tube processing and welding for tube expander, welding and assembly for CO2 evaporator, 
because CO2 is as secondary refrigerant; 

 Modification of process equipment and controls for production and testing. The materials for the CO2 
pressure vessels of high-pressure low-temperature are different from the conventional components 
materials. Therefore, the corresponding process equipment and control need to be added during 
production and test process, such as welding, expanding joint and inspection. 

 Modification of testing equipment. The strength test and air tightness test are needed for the high-pressure 
low-temperature pressure vessel. Welding equipment of stainless steel container and high-pressure low-
temperature vessel will be added, as well as welding test plate and assessment method of high-pressure 
low-temperature vessel. 

 
4. Modification of heat exchanger production line 
 
 Modification and construction of manufacturing line for the existing 14 kg fan heat exchanger, including 

processing of CO2 fin heat exchanger, shell sheet metal processing, expansion joint, welding, strength and 
air tightness testing;  

 Additional unit assembly of NH3 refrigeration system with twin screw compressors, including the 
assembly of NH3 refrigeration system and test of the air load factory; 

 
Construction of test devices for product performance 
 
As a new refrigeration system, the NH3 system cannot be tested in the existing performance test laboratory after 
product commercialization. Further, the product test device of the medium and small NH3 refrigeration system 
requires new facility construction. The test devices of NH3 semi-hermetic compressor housing strength and air 
load are to be added. In addition, compression testing device needs to be added. 
 
Personnel Training 
 
The design, production, marketing and debugging of the new product are different from those of the conventional 
refrigeration system. Therefore, business unit training is needed for all sections of the project. The following 
personnel will be included in the training: 
 
 Related designers, technicians. 
 Production management persons, manufacturing workers. 
 Product application engineer. 
 Technician for installation and debugging, equipment maintenance personnel. 
 Related user operators, equipment administrative personnel. 
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Project Cost 
 
The total incremental capital costs amount to US1,262,481. Details are provided as bellows: 
 

No Cost Head Amount (US$) 
1 Modification of production lines 

725,313 

 
Compressor 

(US$ 568,859) 
 

Mechanical processing cutting tool (US$ 62,598) 
Shockproof boring bar (US$ 62,598) 
High-precision hydraulic chuck (US$ 62,598) 
Another cutting tool (US$ 31,299) 
Machining tooling (US$ 93,897) 
Rotor milling cutter (US$ 70,423) 
Ammonia Motor mould (US$ 70,423) 
Vacuum equipment (US$ 28,951) 
Airtight device (US$ 86,072) 

Compression Unit 
(US$ 156,454) 

Pipe processing equipment and grinding tool (US$ 78,247) 
Auxiliary fixture tool(US$ 23,474) 
Welding equipment (US$ 54,733) 

2 Test device construction 
312,989 Compressor performance 

test(US$ 312,989) 
Compressor performance test equipment (US$ 312,989) 

3 Manufacturing of prototype 

106,417 
Test labor fee and some 

test cost 
(US$ 106,417) 

Installation and test labor fee(US$ 70,423) 
Safety protection articles (US$ 28,169) 
NDT testing costs (US$ 7,825) 

4 Personnel training 
117,762 Training (US$ 117,762) Training (US$ 117,762) 

Total 1,262,481 

 
Financing 
 
The conversion project will be implemented under the HCFC Phase-out Management Plan in Industrial and 
Commercial Refrigeration and Air-conditioning Sector in China (Stage I or Stage II). The cost will be determined 
according to the rules of the HPMP. 
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