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: 23- الھيدروفلوروكربون منتج الثانويالـالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على 

  22-للھيدروكلوروفلوروكربون ستخدام المنتجةالبيانات األولية للمصانع المزدوجة اال
 التي ترغب في الغلق

 (د)).79/47(المقرر 
  

 
  معلومات أساسية

  
(د) من جدول األعمال، المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي على 11في االجتماع التاسع والسبعين، تحت البند  .1

، ثانويكمنتج  23- بروتوكول مونتريال: الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون
ت الصلة بتكنولوجيات الرقابة على نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة بشأن الجوانب الرئيسية ذا

(د) 78/5(ج) و77/59وقدمت الوثيقة معلومات مقدمة تمشيا مع المقررين  1.ثانويكمنتج  23-الھيدروفلوروكربون
 ثانويومن مصادر أخرى، بما في ذلك تحليل للبيانات المتوافرة في إطار آلية التنمية النظيفة عن تدمير المنتج ال

. ويرد في المرفق األول بالوثيقة الحالية موجز للمعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة أعاله 23-الھيدروفلوروكربون
 وذات الصلة بالوثيقة الحالية.

أقر أعضاء اللجنة التنفيذية بمواجھة عدد من  2وفي أثناء مناقشة الوثيقة في االجتماع التاسع والسبعين، .2
المجموعة . ولوحظت 23-الھيدروفلوروكربون ثانويعلى المنتج الالتحديات عند النظر في تكنولوجيات الرقابة 

، وذلك بسبب االختالفات في نوع عنھا البلدان التي قّدمت بيانات الواسعة من تكاليف التشغيل اإلضافية التي أبلغت
ً في الموقع أم ال.  وسائلالمرفق، و وتم التدمير المستخدمة، والعمر االفتراضي للمرفق، وما إذا كان التدمير ممكنا

ومن ؛ التسليم بأن عدة بلدان قد أحرزت تقدًما بالفعل في ھذا الشأن، ووضعت سياسات وتدابير رقابة ذات صلة
لى خلق حوافز ضارة تشجع على زيادة توخي الحذر لضمان أال يؤدي تطبيق طرائق تمويل معينة إأيضا الضروري 

                                                 
1  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 2والتصويب  1، والتصويب 1، واإلضافة.  
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51من الوثيقة  159إلى  153الفقرات  2
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. وتم التشديد على الحاجة إلى نھج مرن، بالنظر التدريجي تخفيضمن أجل توليد تمويل إضافي لل ثانويناتج المنتج ال
إلى مجموعة الظروف المختلفة على الصعيد الوطني وعلى مستوى الصناعة. وُسلّط الضوء على أھمية فعالية تكاليف 

 ، فضالً عن النظر في الفوائد المناخية.ثانويكمنتج  23- الھيدروكلوروفلوروكربونة إلى معالجة انبعاثات التدابير الرامي

ما ب، 22-ونالمصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربوتمت مناقشة مسائل مختلفة تتعلق بإغالق  .3
وجب لرقابة بمابير اوجھة نظر االمتثال لتد ، وما إذا كان ينبغي تناول ذلك منذلك تقديم الدعم المالي ذي الصلةفي 

ظر واصلة النمتطلب تعديل كيغالي، أو من وجھة نظر فعالية التكلفة األكثر تحديًدا. وتضمنت المسائل األخرى التي ت
تاريخ بالرقابة  فيما يتعلق بالتزامات 22-المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربونفيھا، توقيت إغالق 

 واألساس للتعويض عن إغالق المصنع؛ واإلطار الزمني للتعويض. ؛2020ون الثاني/يناير كان 1

ونوقشت طرائق التعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن تكلفة تدمير  .4
اھزة، جالدراسة  وتقدير الميزانية الالزمة، بما في ذلك نطاق الدراسة، ومسألة متى ستكون 23-الھيدروفلوروكربون

 والتكلفة.

بعاثات قبة انووافقت اللجنة التنفيذية علی تشكيل فريق اتصال لمواصلة مناقشة القضايا ذات الصلة بمرا .5
ية راسة النظر، والنطاق المحتمل إلجراء المزيد من التحقيق، واالختصاصات المحتملة للد23-الھيدروفلوروکربون

 .لنظريةا والقضايا التي ينبغي أن تغطيھا ھذه الدراسة

النظر في الخيارات الممكنة الخاصة بفاعلية وبعد المناقشات، قررت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور،  .6
لتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج  22- التكلفة لتعويض المصانع المزدوجة للھيدروكلوروفلوروكربون

التي ترغب في  5الحكومات المعنية في بلدان المادة ؛ وطلبت إلى في تعديل كيغالي 23- الھيدروفلوروكربون ثانويال
 الثمانين جتماعالا إلى 3وليةاألبيانات التقدم أن فيھا  22-إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

 (ج) و(د)).79/47(المقرر 

 5البيانات األولية المقدمة من بلدان المادة 

ك وجمھورية (د)، أرسلت األمانة رسائل إلى حكومات األرجنتين، والھند، والمكسي79/47استجابة للمقرر  .7
ق غب في إغالنت ترفنزويال البوليفارية، تطلب منھا أن تقدم بيانات أولية من خالل إحدى الوكاالت المنفذة إذا كا

 في بلدانھا. وبناء عليه: 22-المصانع المزدوجة إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

، قدمت حكومة األرجنتين، من خالل البنك الدولي، بيانات أولية عن 2017سبتمبر/أيلول  8في   (أ)
 Frio Industrias Argentinas 22- المصنع المزدوج إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

)FIASA(،4  (د)؛79/47تمشيا مع المقرر  

المصانع المزدوجة إلنتاج ، قدمت حكومة الھند بيانات عن 2017سبتمبر/أيلول  9في   (ب)
بدون اإلشارة إلى الوكالة المنفذة التي يمكن أن تساعد البلد في  22،5- الھيدروكلوروفلوروكربون

                                                 
للھيدروكلوروفلوروكربون في البلد (مع تقديم االسم؛ والموقع؛ وقدرة اإلنتاج؛ تشمل البيانات األولية، ضمن جملة أمور، قائمة بالمصانع المزدوجة  3

الحد األقصى من إنتاج و؛ 23-ونوالجدول الزمني للغلق؛ وتاريخ اإلنشاء؛ وأسماء المالك؛ والملكية؛ واالنبعاثات ومعدل المنتج الثانوي الھيدروفلوروكرب
ع مزدوج؛ وكمية في السنوات الثالث األخيرة على مستوى البلد ولكل مصن 22-لوروفلوروكربون)؛ وإنتاج الھيدروك22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وحسب كل مصنع  22- ؛ والعدد اإلجمالي للموظفين في صناعة الھيدروكلوروفلوروكربون5صادرات كل مصنع إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 
في  22- ربونمشتريات المواد الخام لكل مصنع مزدوج للھيدروكلوروفلوروكث األخيرة؛ وللسنوات الثال 22- مزدوج للھيدروكلوروفلوروكربون

  (أي فلوريد الھيدروجين، والكلوروفورم). السنوات الثالث األخيرة
  حسب رسالة من وزارة اإلنتاج في األرجنتين إلى البنك الدولي. 4
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تقديم البيانات األولية إلى اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض البيانات األولية، الحظت األمانة عدم 
، وطلبت من حكومة الھند أن تشير إلى (د)79/47تقديم كل المعلومات المطلوبة بموجب المقرر 

 اسم الوكالة المنفذة حتى يمكن أن تتناول األمانة معھا المسائل المتعلقة بھذا التقديم.

 نطاق الوثيقة

حكومة  دمة منمن أجل تيسير المناقشات في االجتماع الثمانين، استعرضت األمانة البيانات األولية المق .8
 ة لنظر اللجنة التنفيذية.األرجنتين، وأعدت تعليقات وتوصي

 لتنفيذية،اللجنة اونظرا ألن البيانات األولية للھند كانت قد قدمت أسبوعين قبل تاريخ تقديم الوثائق إلى  .9
مت ن، إذا قدثمانيستصدر األمانة إضافة للوثيقة الحالية تقدم تعليقات وتوصية، في غضون أسبوعين قبل االجتماع ال

 الحكومة المعلومات الناقصة.

 وتحتوي الوثيقة الحالية على المرفقين التاليين: .10

موجز للمعلومات الواردة في الوثيقة بشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات   المرفق األول:
ع والسبعين، المقدمة إلى االجتماع التاس ثانويكمنتج  23-الرقابة على الھيدروفلوروكربون

 وذات الصلة بالوثيقة الحالية؛

 البيانات األولية المقدمة من حكومة األرجنتين.  ق الثاني:المرف

 البيانات األولية المقدمة من حكومة األرجنتين

ية لوك ملك، وھي المنتج الوحيد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين، ممFIASAإن مؤسسة  .11
لمستنفدة لألوزون. لالستخدام المحلي للمواد افقط  22-في المائة، وتنتج الھيدروكلوروفلوروكربون 100محلية بنسبة 

ري، ولديھا طن مت 7,792تبلغ  22- ، قدرة إنتاج للھيدروكلوروفلوروكربون1986ولدى المؤسسة، المنشأة في عام 
ك الحين، . ومنذ ذل2010في عام  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 4,251.46حدا أقصى لإلنتاج قدره 

ات التي قدمتھا . وتتسق البيانات األولية للمؤسسة مع البيان2016طن متري في عام  1,742.09 انخفض اإلنتاج إلى
 .1من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول  7حكومة األرجنتين عمال بالمادة 

 FIASAفي مؤسسة  22-. إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون1الجدول 

 القدرة 2016 2015 2014 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
الحد األقصى 
 من اإلنتاج

خط 
 األساس*

 4,082.73 4,251.46 2,285.952,445.981,742.097,792.0 أطنان مترية
 224.6 233.8 125.7134.595.8428.6 أطنان من قدرات استنفاد األوزون

  .7*  على النحو المبلغ به بموجب المادة 
  

، )3HCCI(والكلوروفورم  )HF(فلوريد الھيدروجين  22-وتستخدم عملية إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون .12
إلى  33ؤسسة من . ويعمل لدى الم23-الھيدروفلوروكربون ثانويفي المائة من المنتج ال 3كمواد خام، وتولد حوالي 

 ).2من الموظفين (الجدول  37

 
                                                                                                                                                             

إلى تزويد األمانة، على أساس  22- التي تنتج الھيدروكلوروفلوروكربون 5دان المادة (و)، دعت اللجنة بل79/47الحظت األمانة أنه من خالل المقرر  5
بتمبر/أيلول س 30، وذلك بحلول 22- من مرافق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 23-طوعي، بمعلومات عن الخيارات لتدمير الھيدروفلوروكربون

  .2017ل سبتمبر/أيلو 30(د) كان أيضا 79/47ت المطلوبة بموجب المقرر . ويبدو أن حكومة الھند فھمت أن تاريخ تقديم المعلوما2017
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  22-بونفي إنتاج الھيدروكلوروفلوروكر FIASA في. المواد الخام (بالطن المتري) والعمالة المستخدمة 2الجدول 
2014 2015 2016 

 770.82 1,464.61 1,182.39 فلوريد الھيدروجين
 3,140.14 4,099.31 3,145.30 الكلوروفورم

    العمالة
 12 12 12 العمالة المباشرة

 13 11 11 الزيادات
 4 4 2 المختبرات
 6 5 7 الصيانة
 2 4 1 التعبئة

 37 36 33المجموع
  
  

(ج) أنه بموجب آلية التنمية النظيفة، أنشئ مرفق 77/59وأبلغت حكومة األرجنتين في استجابتھا للمقرر  .13
. غير أن مرفق التدمير ال يعمل حاليا ويتم تنفيس كل المنتج 23-الھيدروفلوروكربون ثانويتدمير للتدمير المنتج ال

دوالرات أمريكية  5.68وقد قدرت المؤسسة تكاليف التشغيل للتدمير عند حوالي  23.6- الھيدروفلوروكربون ثانويال
سيكون التمويل مطلوبا  . وترى المؤسسة أنه لبدء العمليات مرة أخرى،23- للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون

لم تدرج  FIASAالستبدال برج االمتصاص التالف، والصمامات، وشراء زيوليت لمولد األكسجين. غير أن مؤسسة 
 تقديرا لتكاليف بدء تشغيل مرفق التدمير.

  تعليقات األمانة

 فلوروكربونية في األرجنتينروإنتاج المواد الكلو بشأناالتفاق 

ا نظر فيھھي مصنع مزدوج والمرفق الوحيد إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون التي ي FIASAإن مؤسسة  .14
ت اللجنة ثين، وافقالثالوبموجب االتفاق الخاص بقطاع اإلنتاج في األرجنتين مع اللجنة التنفيذية. وفي االجتماع الثامن 

ريكي؛ وفي االجتماع مليون دوالر أم 3.8ره التنفيذية على االتفاق لقطاع اإلنتاج في األرجنتين عند مستوى تمويل قد
غلق إنتاج المواد مليون دوالر أمريكي ل 2.3الثاني والخمسين، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مبلغ إضافي قدره 

. وقد تم صرف ، وذلك قبل سنتين من الموعد األصلي المقرر لإلزالة2007الكلوروفلوروكربونية بحلول نھاية عام 
ق لي: "توافيد ما ضافي في االجتماع الثالث والخمسين، عندما عدلت اللجنة التنفيذية االتفاق مع تحديالتمويل اإل

ثين امن والثالا الثاألرجنتين على أن األموال المتفق عليھا من حيث المبدأ من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعيھ
فر لھا لذي سيتواويل اوروفلوروكربونية فيھا ھو مجموع التموالثاني والخمسين لإلغالق التام لقدرة إنتاج المواد الكل

توقع ال، ولن يونتريملتمكينھا من االمتثال الكامل لمتطلبات إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في بروتوكول 
نتاج إلحتية أي موارد إضافية من الصندوق المتعدد األطراف لألنشطة ذات الصلة بما في ذلك تطوير البنية الت

خدم التي تست كربونالبدائل، واستيراد البدائل، أو اإلغالق النھائي ألي مرفق من مرافق المواد الھيدروكلوروفلورو
ألرجنتين اكومة حالبنية التحتية الموجودة للمواد الكلوروفلوروكربونية". وفي االجتماع الثالث والخمسين، أكدت 

واد فق المإذا قررت اللجنة التنفيذية في المستقبل أن تمول مراموافقتھا على ھذه األحكام مع الفھم بأنه 
زدوجة مصانع المأي الالھيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدم البنية التحتية القائمة للمواد الكلوروفلوروكربونية (

لعاملة بموجب ا)، فإن األرجنتين ستكون مؤھلة وستعامل مثل البلدان األخرى 22-إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
 .5المادة 

   

                                                 
. 2014أكتوبر/تشرين األول  14إلى  2007أكتوبر/تشرين األول  15وفقا للمعلومات بشأن قاعدة بيانات آلية التنمية النظيفة، كانت فترة االئتمانات من   6

CUK1166182519.48/view-http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV  
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 تحليل موجز للبيانات األولية

يدروجين إلى التفاعل بين جزيئين من فلوريد الھ )2HCCIF( 22-يستند إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون .15
)HF(  مع جزيء من الكلوروفورم)3HCCI( وفقا للتفا 22-إلنتاج جزيء من الھيدروكلوروفلوروكربون) عل

تشغل  SAFIA). واستنادا إلى البيانات األولية المقدمة، يبدو أن مؤسسة 2HF + 3HCCl  ←2HCCIFالكيميائي: 
، أكبر كلوروفورملى الإمفاعلھا في العادة بفلوريد الھيدروجين الزائد (أي نسبة الكسور الجزيئية لفلوريد الھيدروجين 

تم قد  2015عام لذي تم اإلبالغ عنه ل)، وھي ممارسة عادية في الصناعة. ويبدو أن بعض فلوريد الھيدروجين ا2من 
ن مم، وھو أكبر كعائد نظري، وتم حسابه على أساس كميات متكافئة من المواد الخا 2016تخزينه واستخدامه في عام 

 .3في المائة، على النحو المبين في الجدول  100

 FIASAوالعائد النظري في مؤسسة  الكسور الجزيئية نسبة. 3الجدول 

 السنة
  الكسور الجزيئيةنسبة 

  7(فلوريد الھيدروجين / الكلوروفورم)
 العائد النظري (%)

2014 2.24 100 
2015 2.13 82 
2016 1.46 105 

  
 

اج ، بالرغم من اإلنت2016-2014على نحو طفيف في الفترة  FIASAوزاد عدد الموظفين في مؤسسة  .16
نتاجه، الذي تم إ 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 100المنخفض. وتراوحت نسبة عدد الموظفين لكل 

ملة ابلدان العديد من ال؛ وھذه النسبة يمكن مقارنتھا بالنسبة المشتقة من البيانات المبلغ عنھا في الع21.2و 14.4بين 
 .5بموجب المادة 

 23-تكاليف تدمير الھيدروفلوروكربون

ن مر فاعلية األكث استنادا إلى المعلومات المتوافرة، ال ترى األمانة أنھا في وضع يسمح لھا بتحديد الخيار .17
 نويثاحيث التكلفة لتعويض المؤسسة لتمكين األرجنتين من االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج ال

الة دلتدمير ھي في تعديل كيغالي. ونقطة التعادل بين اإلغالق والتشغيل المستمر لمرفق ا 23-وروكربونالھيدروفل
في  22-ونروكربلعدد من العوامل، بما في ذلك العمر االفتراضي المتبقي للمرفق، ومستوى إنتاج الھيدروكلوروفلو

لمنتج اوليد يضات المقدم لإلغالق، ومعدل تضوء الجدول الزمني لإلزالة في بروتوكول مونتريال، ومستوى التعو
إن وجدت،  ، ومستوى التكاليف اإلضافية المرتبطة ببدء تشغيل مرفق التدمير،23- الھيدروفلوروكربون ثانويال

 ومستوى تكاليف التشغيل اإلضافية للتشغيل المستمر لمرفق التدمير، وعوامل أخرى:

 رصد في إطار آلية التنمية النظيفة:واستنادا إلى المعلومات المقدمة في تقارير ال .18

في  FIASA 3.30في مؤسسة  23-الھيدروفلوروكربون ثانويبلغ المعدل المتوسط لتوليد المنتج ال  (أ)
ن األول أكتوبر/تشري 14حتى  2013يناير/كانون الثاني  1، مع أن أحدث تقارير الرصد (المائة

. وليس من )من المرفق األول 7(انظر الفقرة  في المائة 1.89) أشار إلى معدل توليد نسبته 2013
د قوامل أخرى العملية أو عالمدخلة على تحسينات الكانت كان ذلك مؤقتا أو ما إذا الواضح ما إذا 

  ؛منخفضالتوليد الإلى معدل  أدت

                                                 
غرام/ كسر جزيئي* في إنتاج  119.38غرام/كسر جزيئي) والكلوروفورم ( 20.01النسبة بين الكميات في الكسور الجزيئية لفلوريد الھيدروجين ( 7

  .22- الھيدروكلوروفلوروكربون
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متر مكعب  FIASA 0.54في مؤسسة  كان متوسط االستخدام العادي للغاز الطبيعي والكھرباء  (ب)
ن مكيلوواط في الساعة للكيلوغرام  0.40و 23-يلوغرام من الھيدروفلوروكربونعادي لكل ك

إلسمية التكاليف اأن ومع افتراض  .من المرفق األول) 3(انظر الفقرة  23-الھيدروفلوروكربون
كيلوواط لل دوالر أمريكي 0.10دوالر أمريكي للمتر المكعب العادي للغاز الطبيعي و 0.50البالغة 

الر أمريكي دو 0.31قترح أن تكون التكاليف اإلضافية لھاتين المادتين االستھالكية في الساعة، ي
  للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون الذي تم تدميره.

لم ينتج عنھا توليدا للحمأة (النفايات) ولكن بدال من ذلك  FIASAتكنولوجيا التدمير التي استخدمتھا   (ج)
تم  الذي )كلوريد الھيدروجينيد الكربون مع آثار من رفلو( HF50%محلول سائل تجاري يسمي 

ات بيعه كمدخالت للزجاج، واستخراج المعادن، أو في الصناعونقله استعادته، وتخزينه، و
 FIASA 1.75المستعادة في مؤسسة  HF50%الكيميائية وصناعة الوقود. وبلغ متوسط كمية 
ير أن غمن المرفق األول)؛  6(انظر الفقرة  23-كيلوغرام للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون

 .، إن وجد، ليس واضحاHF50%مستوى اإليرادات من مبيعات 

معلومات ال ، فإنFIASAبينما ال تتوافر معلومات عن التكاليف لبدء تشغيل مرفق التدمير في مؤسسة و .19
 23-روكربونتدمير الھيدروفلوتشغيل مرفق بالمثل التي أوقفت جمھورية كوريا  المتوافرة عن مرفق اإلنتاج في

(انظر  التدمير دوالرا أمريكيا تقريبا سيكون الزما إلعادة تشغيل مرفق 800,000 ا قدرهمبلغ قد قدرت أن، الديھ
جمھورية  لتدمير فيا. ولم تجر األمانة تقييما لكيفية مقارنة تكاليف إعادة تشغيل مرفق من المرفق األول) 8الفقرة 

 .FIASAدة تشغيل مرفق التدمير في مؤسسة كوريا مع تكاليف إعا

لمستمر اتحليال لنقطة التعادل بين إغالق مرفق التدمير وتشغيله  4وألغراض مرجعية، يعرض الجدول  .20
 استنادا إلى ما يلي:

، بمعدل توليد FIASAفي مؤسسة  2016في عام  22- إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  (أ)
لمعنية ليف التشغيل اإلضافية من جانب فرقة العمل افي المائة، أشار نطاق تكا 3بنسبة 

لتقييم لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا وا 2017بتجديد الموارد في تقرير عام 
 ، مع افتراض التكاليف القابلة للمقارنة لبدء تشغيل(TEAP XXVIII/5)االقتصادي 

الة التكلفة للغلق حسب إزمرفق التدمير في جمھورية كوريا، ومع افتراض نفس فاعلية 
كيلوغرام)، دوالرات أمريكية لل 3.86إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية في األرجنتين (أي 

  سنوات؛ 227و 76فإن نقطة التعادل تتراوح بين 

 0.86استخدام فاعلية التكلفة إلزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين البالغة   (ب)
  سنة؛ 27و 9يكية للكيلوغرام، تتراوح نقطة التعادل بين دوالرات أمر

تمشيا مع المقرر  FIASAاستخدام تكاليف التشغيل اإلضافية على النحو الذي تقدره مؤسسة   (ج)
رات أمريكية دوال 0.86(ج)، فإن نقطة التعادل ھي سنتين بالنسبة لفاعلية تكلفة إغالق تبلغ 77/59

  ريكيا للكيلوغرام.دوالرا أم 3.86إلى فاعلية تكلفة اإلغالق البالغة  سنة استنادا 20للكيلوغرام، أو 
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  . نقطة التعادل بين اإلغالق والتشغيل المستمر لمرفق التدمير*4الجدول 
  فاعلية التكلفة المفترضة لإلغالق

 (دوالر أمريكي للكيلوغرام)
  تكاليف التشغيل اإلضافية المفترضة

 (دوالر أمريكي للكيلوغرام)
  التعادل نقطة

 (بالسنوات)
0.50 227 

3.86 1.50 76 
 5.68 20 

 0.50 76 
0.86 1.50 9 

 5.68 2 
في المائة  3بته ، بمعدل توليد نس22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 1,742.09البالغ  2016* مع افتراض (ثابت) إنتاج عام 

  .23-الھيدروفلوروكربون ثانويمن المنتج ال
 

البيانات األولية التي قدمتھا حكومة األرجنتين إلى أن الجدول الزمني لإلغالق سيتم تحديده، ابتداءا وتشير  .21
 23-الھيدروفلوروكربون ثانوي، إذا كان ذلك ممكنا. وتبدأ التزامات الرقابة على انبعاثات المنتج ال2021من عام 

أو عند دخول التعديل حيز النفاذ لدى الطرف.  2020يناير/كانون الثاني  1بموجب تعديل كيغالي في موعد أقصاه 
لتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج  FIASAوإذا رغبت اللجنة التنفيذية في النظر في إغالق مؤسسة 

في تعديل كيغالي، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في جدول زمني مسبق  23- الھيدروفلوروكربون ثانويال
) أو في تدابير من شأنھا أن تسمح باالمتثال اللتزامات الرقابة في عام 2020يناير/كانون الثاني  1لإلغالق (أي 

أو تدميره  23-الھيدروفلوروكربون ثانوي، مثل إعادة تشغيل مرفق اإلحراق حتى يتم الغلق، أو حجز المنتج ال2020
وتحتوي الوثيقة خارح الموقع، مع افتراض دخول التعديل حيز النفاذ في األرجنتين. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/488  على معلومات محدودة عن التكاليف التقديرية للتدمير خارج الموقع، مع
 8.00دوالرات أمريكية للكيلوغرام من المواد المستنفدة لألوزون التي تم تدميرھا إلى  3.00تقديرات تتراوح بين 

ة تقييما لما إذا كان التدمير دوالرات أمريكية للكيلوغرام من المواد المستنفدة لألوزون التي تم تدميرھا. ولم تجر األمان
المناسب خارج الموقع سيتم توافره في األرجنتين، أو كيف يمكن مقارنة مثل ھذه التكاليف مع تلك التكاليف في 

 األرجنتين.

 صندوق المتعدد األطراف الخاصة بقطاع اإلنتاجلإجراءات ل

لخاضعة مواد الى أساس وقف إنتاج الحتى تاريخه، قدمت اللجنة التنفيذية دوما التمويل لقطاع اإلنتاج ع .22
إلغالق امل تكلفة . وتشللرقابة، والتي كانت الظروف التي تم النظر فيھا أكثر الخيارات فاعلية وكفاءة من حيث التكلفة

من  ج، وغيرھاإلنتاالخسارة في األرباح، والتعويضات المدفوعة إلى العاملين المسرحين، وتكلفة فك تركيبات مرافق ا
 ف.التكالي

د ققة عليھا الموافووالعملية التي تقوم اللجنة التنفيذية فيھا باستعراض مشروعات اإلزالة في قطاع اإلنتاج  .23
، ينبغي لكل بلد 19/36اختلفت عن العملية المستخدمة في قطاع االستھالك. ووفقا للممارسات واإلجراءات في المقرر 

م تعدا لتقديبل أن يكون مسولية ويخبر اللجنة التنفيذية ثمانية أشھر قأن يقدم البيانات األ 5منتج عامل في نطاق المادة 
اد حوبا بإعداج مصخطته إلزالة القطاع؛ وينبغي للجنة التنفيذية بعد ذلك أن تطلب إجراء مراجعة فنية لقطاع اإلنت

ة القطاعية، ا في الخطراجھي إدالخطة القطاعية التي أعدتھا الوكالة المنفذة المعنية. ونتائج المراجعة الفنية، التي ينبغ
 انويثق التعمل كنقطة مرجعية الستعراض الخطة. وبعد استعراض األمانة، يتم النظر في الخطة من جانب الفري

دة. ويتم ا محدالمعني بقطاع اإلنتاج. وعند الضرورة، يمكن إجراء مراجعات فنية إضافية لمعالجة أسئلة أو قضاي
 لمراجعة الفنية، ووفقا للقائمة اإلرشادية للتكاليف المؤھلة.استعراض الخطة استنادا إلى ا

                                                 
  من المرفق األول. 10و 9الفقرتان  8
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 إرشادات من اللجنة التنفيذية

تسعى األمانة إلى الحصول على إرشادات من اللجنة التنفيذية عما إذا كانت ترغب في إتباع نفس النھج  .24
أو إذا كانت ترغب  FIASA،9، وكخطوة تالية، الطلب بإجراء مراجعة فنية لمؤسسة 19/36المعروض في المقرر 

من مرافق إنتاج  23-في انتظار تقييم لفاعلية التكلفة وخيارات االستدامة البيئية لتدمير الھيدروفلوروكربون
قبل (ھ) 79/47التي سيتم تقديمھا إلى االجتماع الحادي والثمانين تمشيا مع المقرر  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 نية.البت فيما إذا كانت ستطلب مراجعة ف

ل يا التمويمن حالوباإلضافة إلى ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بأن خطة األعمال ال تتض .25
ت ستضيف في األرجنتين، وقد ترغب في البت فيما إذا كان FIASAإلعداد المشروعات المرتبطة بإغالق مؤسسة 

 إعداد مثل ھذا المشروع.

 التوصية
 

 في النظر في: قد ترغب اللجنة التنفيذية .26

اإلحاطة علما بتقديم حكومة األرجنتين للبيانات األولية بشأن المصنع المزدوج إلنتاج   (أ)
الوارد في  .Frio Industrias Argentinas ،(FIASA) S.A 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56الوثيقة 

للمراجعات الفنية بمبلغ  ثانويوزيادة الحساب ال FIASAما إذا كانت ستطلب مراجعة فنية لمؤسسة   (ب)
 اء علىدوالر أمريكي، والتصريح ألمانة الصندوق ببدء عملية التعاقد ذات الصلة، بن 50,000

ارات ذلك؛ أو أن تنتظر حتى يصل تقييم من جانب خبير استشاري مستقل لفاعلية التكلفة وخي
 22- وكربونمن مرافق إنتاج الھيدروكلوروفلور 23-االستدامة البيئية لتدمير الھيدروفلوروكربون

  ؛(ھ)79/47التي سيتم تقديمه إلى االجتماع الحادي والثمانين تمشيا مع المقرر 

للصندوق المتعدد األطراف التمويل  2020- 2018أن تدرج في خطة األعمال المجمعة للفترة   (ج)
  .ن ينفذه البنك الدوليفي األرجنتين، على أ FIASAإلعداد مشروع يرتبط بإغالق مؤسسة 

 

                                                 
دوالرا  050,00التكاليف التقديرية للمراجعة الفنية، بما في ذلك تكاليف خبيرين استشاريين، والسفر الدولي، وجمع البيانات واإلبالغ، تبلغ حوالي  9

  أمريكيا.
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 األول المرفق  
 

موجز للوثيقة بشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على 
  ذات الصلة بالوثيقة الحالية 10ثانويكمنتج  23-الھيدروفلوروكربون

  
النظر في الخيارات الممكنة الخاصة بفاعلية التكلفة في اجتماعھا التاسع والسبعين، قررت اللجنة التنفيذية  -1

 ثانويلتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج ال 22- لتعويض المصانع المزدوجة للھيدروكلوروفلوروكربون
 11).(ج)79/47(المقرر  في تعديل كيغالي 23-الھيدروفلوروكربون

 ثانويلمنتج اقدمت األمانة تحليال للبيانات المتوافرة في إطار آلية التنمية النظيفة بشأن تدمير الو -2
. UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48، في الوثيقة FIASA، بما في ذلك في مؤسسة 23-الھيدروفلوروكربون

لتنمية لية اآوبصفة خاصة، تتوافر معلومات مفصلة عن مرفق التدمير وعملياته في تقارير الرصد المقدمة بموجب 
طار آلية إلة في جالمس 23- لتدمير الھيدروفلوروكربون مشروعا 19لثالثة عشرة مشروعا من النظيفة. وبالنسبة 

)؛ الئتماناتدار ارصد العشرة (والتي صدر لھا طلبات إصالتنمية النظيفة، جمعت األمانة بيانات من أحدث تقارير ال
يانات تخدام البان اسكوبالنسبة للستة مشروعات المتبقية، جمعت األمانة بيانات من جميع تقارير الرصد لتقييم ما إذا 

ة التي إحدى ھذه المشروعات الست FIASAمن أحدث التقارير العشرة فقط سيؤثر على النتائج. وكانت مؤسسة 
 معت عنھا بيانات من جميع تقارير الرصد.ج

لتي ا 23- ربونوفلوروكبكمية الھيدرلمواد االستھالكية والنفايات وفي تحليلھا، قامت األمانة بتحييد استخدام ا -3
تدميره. وتقدم  الذي تم 23-تم تدميرھا من أجل تقدير التكاليف المرتبطة حسب كل كيلوغرام من الھيدروفلوروكربون

، 23-لوروكربونكمية الغاز الطبيعي والكھرباء المستھلكة في عملية تدمير الھيدروف FIASAلمؤسسة  تقارير الرصد
توليده. وكان  الذي تم 23-الھيدروفلوروكربون ثانويالمنتجة والمنتج ال 22- وكذلك كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

 23-فلوروكربوني لكل كيلوغرام من الھيدرومتر مكعب عاد 0.54متوسط تحييد االستخدام للغاز الطبيعي والكھرباء 
 0.50لبالغة ا. ومع افتراض التكاليف اإلسمية 23- كيلوواط في الساعة للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون 0.40و

قترح أن تكون والر أمريكي للكيلوواط في الساعة، يد 0.10دوالر أمريكي للمتر المكعب العادي للغاز الطبيعي و
روكربون الذي تم دوالر أمريكي للكيلوغرام من الھيدروفلو 0.31ية لھاتين المادتين االستھالكية التكاليف اإلضاف

 تدميره.

، وبينما قدمت تقارير الرصد معلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48وكما الحظنا في الوثيقة  -4
 لتالي كان. وبامرفق التدميرمفصلة عن تشغيل مرفق التدمير، فھي لم تقدم معلومات عن التكاليف اإلضافية لتشغيل 

لغ عنھا كية المبستھالللمواد االتحليل األمانة محدودا بالضرورة بسبب المعلومات المقدمة؛ نظرا ألن التكلفة اإلضافية 
 ف التشغيلتكالي الصيانة، والعمالة، والتكاليف المرتبطة بالرصد، أو النفقات األخرى التي قد تؤثر علىال تشمل 

ى تكاليف أقل عل حداالتكاليف اإلضافية للمواد االستھالكية المبلغ عنھا من المرجح أن تمثل فير، اإلضافية للتدم
اق ھزة اإلحرن أجأل. وتعتبر األمانة أن تكاليف الصيانة من المرجح أن تكون كبيرة نظرا للتدمير التشغيل اإلضافية

ق جھاز اإلحرا إعادة بناء ة تحدث التآكل (مثالمواد كيميائي درجة مئوية وتحتوي على 1,200تعمل في العادة عند 
يف لتكالا. ومن المرجح أن تكون )بالطوب مرة كل ست سنوات تقريبا يعتبر من الممارسات الصناعية المعتادة

قية بقابة على ة للرالمرتبطة بالعمالة صغيرة نظرا ألن جھاز اإلحراق يمكن مراقبته من نفس غرفة المراقبة المستخدم
ن المرجح أن تكو ؛ غير أن األمانة لم تقم بتحليل مثل ھذه التكاليف. ومن22-اج الھيدروكلوروفلوروكربونمرفق إنت

 ثل الوقودمكية ھناك تكاليف للرصد، اعتمادا على متطلبات الرصد، ولكنھا قليلة بالنسبة لتكلفة المواد االستھال
 والكھرباء.

                                                 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 ، 2والتصويب  1والتصويب ، 1واإلضافة.  
للسماح لألطراف في تعديل كيغالي باالمتثال ألحكام  23- طراف بعد على أي تكنولوجيات لتدمير الھيدروفلوروكربونحتى تاريخه، لم توافق األ 11

  التدمير في التعديل.
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في إطار آلية التنمية  23-ا لتدمير الھيدروفلوروكربونمشروع 19وألغراض مرجعية، أشار تحليل األمانة لـ -5
النظيفة إلى أن التكلفة اإلضافية للمواد االستھالكية والنفايات كانت في جميع الحاالت أقل من دوالر واحد للكيلوغرام 

 12لتطبيقية،يمكن مقارنتھا بالتحليل الذي أجراه معھد أوكو لإليكولوجيا ا. وھذه القيمة 23-من الھيدروفلوروكربون
(أي تكاليف التشغيل اإلضافية)  23-الذي وجد أن تكاليف الخفض الحدي التقني المعتاد لتدمير الھيدروفلوروكربون

دوالرا أمريكيا للكيلوغرام من  1.17يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون (حوالي  0.07كانت 
)، بما في ذلك تكلفة الصيانة، والعمالة، 2017يونيه/ حزيران  4، الذي تم تحويله في 23-الھيدروفلوروكربون

وبالمثل، قدرت فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم  والرصد، والنفقات األخرى.
في تقريرھا  23- دوالرات أمريكية للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون 1.50و 0.50االقتصادي تكاليف تتراوح بين 

 .(TEAP XXVIII/5) 2017ديد الموارد لعام عن تج

وأشارت  13من استعادة فلوريد الھيدروجين من عملية التدمير. التدفق المحتمل لإليراداتولم تحسب األمانة  -6
لم ينتج عنھا  FIASAتقارير الرصد في إطار آلية التنمية النظيفة إلى أن تكنولوجيا التدمير التي استخدمتھا مؤسسة 

يتألف من فلوريد الكربون مع آثار  HF50%توليدا للحمأة (النفايات) ولكن بدال من ذلك محلول سائل تجاري يسمي 
من كلوريد الھيدروجين الذي تم استعادته، وتخزينه، وبعد ذلك نقله إلى بوينس آيرس لبيعه كمدخالت للزجاج، 

المستعادة في مؤسسة  HF50%ية وصناعة الوقود. وبلغ متوسط كمية واستخراج المعادن، أو في الصناعات الكيميائ
FIASA 1.75 23-كيلوغرام للكيلوغرام من الھيدروفلوروكربون. 

ي مؤسسة في المائة ف 3.30 (w) 23-الھيدروفلوروكربون ثانويوبلغ المعدل المتوسط لتوليد المنتج ال -7
FIASA) أشار إلى 2013أكتوبر/تشرين األول  14حتى  2013ني يناير/كانون الثا 1، مع أن أحدث تقارير الرصد (

رى قد أو عوامل أخ في المائة. وليس من الواضح ما إذا كانت التحسينات المدخلة في العملية 1.89معدل توليد نسبته 
 أدت إلى معدل التوليد المنخفض.

تقديرا  تدرج الحكومة، لم (ج)77/59لمقرر ا تمشيا معحكومة األرجنتين  ھاقدمتفي المعلومات التي و -8
يا معلومات (د)، قدمت جمھورية كور78/5واستجابة للمقرر  .FIASAلتكاليف بدء تشغيل مرفق التدمير في مؤسسة 

ل مرفق تدمير قد توقف عن تشغيفي جمھورية كوريا بالمثل  22-تشير إلى أن مرفق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
تشغيل مرفق  دوالرا أمريكيا تقريبا سيكون الزما إلعادة 800,000لديه، وقدر أن مبلغ  23-الھيدروفلوروكربون

يف إعادة ا مع تكالكوري التدمير. ولم تجر األمانة تقييما لكيفية مقارنة تكاليف إعادة تشغيل مرفق التدمير في جمھورية
 .FIASAر في مؤسسة تشغيل مرفق التدمي

 لوالياتشدد منتج موجود في اوفيما يتعلق بتجميع الھيدروفلوروكربون لغرض التدمير خارج الموقع،  -9
 23- كربونفلورواعتمادا على شكل المصنع، لم يكن من الممكن تدمير كل كمية الھيدرو هالمتحدة األمريكية على أن

ة. وبصفة من تدفقات أخرى في العملي 23- يدروفلوروكربونالمولدة نظرا للقيود في القدرة على فصل وحجز الھ
يحتوي في العادة على  22- خاصة، كان خليط الغازات الخارج من مفاعل الھيدروكلوروفلوروكربون

ھيدروجين ، وكلوريد ال23-، والھيدروفلوروكربون21-، والھيدروكلوروفلوروكربون22- الھيدروكلوروفلوروكربون
لصعب فصله اإلى التنقل مع تدفق كلوريد الھيدروجين ومن  23-يل الھيدروفلوروكربونوفلوريد الھيدروجين. ويم

 بدون نظام امتصاص السوائل.

 3.00وتتفاوت التكلفة التقديرية لتدمير المواد الكيميائية المفلورة خارج الموقع، مع تقدير يبلغ حوالي  -10
(زائد الشحن). وكانت المقترحات لمشروعات إيضاحية  دوالرات أمريكية للكيلوغرام في الواليات المتحدة األمريكية

ة للتدمير خارج الموقع، على النحو تقد قدمت تكاليف متفاو 58/19للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وفقا للمقرر 
من دوالرات أمريكية للكيلوغرام  3.00تكلفة بمقدار  14الذي قدمت به. فعلى سبيل المثال، قدر المشروع في المكسيك

                                                 
  المنظمة األوروبية للبحوث والمشورة المستقلة تعمل على تحقيق مستقبل مستدام. 12
  وفقا للتفاعل الكيميائي التالي: توليد ثالثة جزيئيات من فلوريد الھيدروجينه، يتم تدميرالذي يتم  23- لكل جزيئ من الھيدروكفلوروكربون 13
2O + 2O2+ 2H 2→ 6HF + 4CO 2+ 7O 4+ 2CH 32CHF  

14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/42  
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بالنسبة للتدمير خارج  12-دوالرات أمريكية للكيلوغرام من الكلوروفلوروكربون 5.50و 11-الكلوروفلوروكربون
 15الموقع في المكسيك وفي الواليات المتحدة األمريكية، على التوالي، على النحو المقدم به؛ وقدر المشروع في غانا

للتدمير في مرفق في االتحاد  12- الكلوروفلوروكربوندوالرات أمريكية للكيلوغرام من  4.19تكلفة بمقدار 
تكلفة بمقدار  17ومشروع في لبنان 16األوروبي، على النحو المقدم؛ وقدر مشروع إقليمي في أوروبا وآسيا الوسطى

دوالرات أمريكية للكيلوغرام من المواد المستنفدة لألوزون في مرفق في االتحاد األوروبي، على النحو المقدم  5.00
 12- دوالرات أمريكية للكيلوغرام من الكلوروفلوروكربون 8.00تكلفة بمقدار  18؛ وقدر مشروع في جورجيابه

 والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك النقل، في مرفق في االتحاد األوروبي، على النحو المقدم به.

  

 

  

                                                 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/31  
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/32  
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/41  
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/26  
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Annex II 

 
PRELIMINARY DATA TO CLOSE HCFC-22 PRODUCTION SWING PLANT OF  

FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS S.A (FIASA) IN ARGENTINA  
 
(i) A list of HCFC-22 swing plants in the country. 

(a) Name: Frio Industrias Argentinas S.A. 

(b) Location: Ruta 7 km 703 y Ruta Provincial 2 – CP: 5730, Villa Mercedes, San Luis, 
Argentina 

(c) HCFC-22 production capacity: 7,792 tonnes 

(d) Schedule for closure: To be defined. Possibly starting in 2021. 

(e) Date of establishment: 1986 

(f) Name of proprietors: Alfonso Salvador Silva (22%) and Pancor S.A. (78%) 

(g) Ownership: 100% Argentine capital 

(h) Emissions and ratio of HFC-23 by-product: Approximately 3% of the HCFC-22 
production 

(i) Maximum production of HCFC-22: 4,251.46 tonnes in 2010 

(ii) HCFC-22 production in the last three years countrywide. 

Year Tonnes 
2014 2,285.95 
2015 2,445.98 
2016 1,742.09 

 
(iii) HCFC-22 production in the last three years for each swing plant. 

 Frio Industrias Argentinas S.A. 
 

Year Tonnes 
2014 2,285.95 
2015 2,445.98 
2016 1,742.09 

 
(iv) Quantity of export of each plant to non-Article 5 countries. 

No HCFC-22 export takes place from Argentina. 
 
(v) Total number of employees in the HCFC-22 industry. 

(a) In the production sector (direct labour + overheads + maintenance): 35. 

(b) In the packaging sectors: 2. 
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(vi) Total number of employees per HCFC-22 swing plant (one table per plant) for the last three 
years. 

 Frio Industrias Argentinas S.A. 

Year  2014 2015 2016 
Direct labour 12 12 12
Overheads 11 11 13
Laboratories 2 4 4
Maintenance 7 5 6
Packaging 1 4 2

 

(vii) The raw material purchases of each HCFC-22 swing plant in the last three years. 

 Frio Industrias Argentinas S.A. 

(a) Hydrogen fluoride (metric tonnes): 

 

Year Tonnes 
2014 1,182.39 
2015 1,464.61 
2016 770.82 

 

(b) Chloroform (metric tonnes): 

 

Year Tonnes 
2014 3,145.3 
2015 4,099.31 
2016 3,140.14 
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