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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  آـول مونتريــال لتنفيـــذ بروتو
  الســتون و الرابعاالجتمـــاع 
  2011تموز / يوليه  29 – 25مونتريال،  

 
  

 الصين: اتمشروع اتقترحم
  

  

  
  :ةتاليال اتالمشروع اتتتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح

  
  غازات التبخير

  
  يونيدوال  )سادسةالشريحة الة الثانية، المرحل( بروميد الميثيلزالة الوطنية لاإلخطة   •
  

  اإلنتاج
  
تقرير مرحلي عن ): المرحلة الثالثة( إنتاج بروميد الميثيلزالة قطاعية إلخطة   •

تقرير التحقق من إنتاج بروميد الميثيل و ،)المرحلة الثانية( 2010-2008الفترة 
بروميد  تالاوتقرير التحقق من استعم) 2010-2008(لالستعماالت المراقبة 

  2010-2008مواد أولية للفترة آ الميثيل

  يونيدوال

  
لخطة إدارة إزالة المواد  ستراتيجية الشاملةوتحتوي هذه الوثيقة أيضا على مذآرة من األمانة، وموجز لإل

ن مقترحات المشروعات التالية حسبما قدمت بشأالهيدروآلوروفلوروآربونية، وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 
لتسهيل الرجوع وترفق هاتان الوثيقتان بالوثيقة الحالية ( Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26لوثيقتين في ا
  ):إليها
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  الرغاوي
  
في قطاع الرغاوي في ) ب(141- خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون  •

  )المرحلة األولى(الصين 
  البنك الدولي

 
لوروفلوروآربونية في قطاع رغاوي خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآ  •

  )المرحلة األولى(البوليسترين المسحوبة بالضغط 
  

 اليونيدو/المانيا

إلى تكنولوجيا  22-مشروع تدليلى على التحول من الهيدروآلوروفلوروآربون  •
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شرآة  النفخ بالبوتان في تصنيع

  دودة للبالستيكمنشآت شنغهاي اآسنزهاو المح
 

 اليونيدو/ اليابان

/ 22-مشروع تدليلي عن التحول من تكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون •
إلى تكنولوجيا النفخ المشترك لثاني أآسيد  )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون

الكربون مع فورمات الميثيل آمواد نفخ في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة 
  )نانجنغ(فيننجر  بالضغط في شرآة

  

 اليوئنديبي

  التبريد •
   
خطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعي التبريد  •

واالمتثال عام  2013المرحلة األولى لعام (وتكييف الهواء الصناعيين والتجاريين 
2015(  

  

 اليوئنديبي

تصنيع أجهزة تكييف هواء في قطاع  22-خطة إدارة إزالة الكلوروفلوروآربون •
  الغرف

 

 اليونيدو

مشروع رائد إلدارة وإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة  •
 التبريد

 اليابان/اليونيب

 
 المذيبات

 

-مشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المعتمدة على الهيدروآلوروفلوروآربون •
زيلوآسان للتنظيف في تصنيع األجهزة ب إلى تكنولوجيا االيزو بارافين و141

 الطبية في شرآة ديجانغ آندلي لألجهزة الطبية

 اليوئنديبي/اليابان

  
  



Substances Aerosol

CFC                 

CTC                 

Halons             

Methyl 
Bromide           
Others             

TCA                 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

881.7 881.7 881.7 881.7 881.7 0. 

209. 176. 150. 100. 50. 0. 

600,000. 500,000. 500,000. 500,000. 302,742. 10,789,342. 

45,000. 37,500. 37,500. 37,500. 22,706. 809,201. 

4,000,000. 

470,000. 

600,000. 500,000. 500,000. 500,000. 302,742. 14,789,342. 

45,000. 37,500. 37,500. 37,500. 22,706. 1,279,201. 

600,000. 0. 0. 0. 0. 12,986,600. 

45,000. 0. 0. 0. 0. 1,143,995. 

500,000. 

37,500. 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29

   PROJECT EVALUATION SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS

China                                             

(I) PROJECT TITLE AGENCY

Methyl bromide Italy, UNIDO

(II) LATEST ARTICLE 7 DATA (ODP Tonnes) Year: 2009

CFC: 370.3 CTC: 86.8 Halons: 985.9 MB: 241.9 TCA: 83.6

(III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP Tonnes) Year: 2009

Foam Halon Refrigeration  Solvent Process Agent MDI Lab Use Methyl Bromide 
Tobacco 
fluffing

Total Sector 
Consumption

Manufacturing Servicing QPS Non QPS

447.4 447.4

86.8 86.8

985.9 985.9

625.3 241.9 867.1

0

83.6 83.6

(IV) PROJECT DATA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Montreal Protocol Consumption Limits MB 1,102.1 1,102.1 1,102.1 881.7 881.7 881.7 881.7 881.7 

Maximum Allowable Consumption (ODP Tonnes) MB 1,087.8 1,087.8 1,087.8 880. 723.8 570.6 390. 250. 

Project Costs (US$)

UNIDO               
Project Costs 4,086,600. 1,200,000. 1,800,000. 1,300,000. 

Support Costs 306,495. 90,000. 135,000. 97,500. 

Italy                    
Project Costs 4,000,000. 

Support Costs 470,000. 

Total Funds Approved in Principle (US$)
Project Costs 4,086,600. 4,000,000. 1,200,000. 1,800,000. 1,300,000. 

Support Costs 306,495. 470,000. 90,000. 135,000. 97,500. 

Total Funds Released by the ExCom (US$)
Project Costs 4,086,600. 4,000,000. 1,200,000. 1,800,000. 1,300,000. 

Support Costs 306,495. 470,000. 90,000. 

Total Funds Requested for Current Year (US$)
Project Costs

135,000. 97,500. 

(V) SECRETARIAT'S  RECOMMENDATION: Blanket Approval

Support Costs

3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 
 

 4

  المرحلة الثانية: اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيلخطة 

  وصف المشروع

وآالة المنفذة ال ا، بوصفه)اليونيدو(للتنمية الصناعية األمم المتحدة  منظمة ت، قدمالصينبالنيابة عن حكومة   .1
برنامج العمل لعام (طلبا لتمويل تنفيذ الشريحة السادسة والستين للجنة التنفيذية،  رابعالرئيسية، إلى االجتماع ال

دوالر أمريكي،  500 000بتكلفة إجمالية تبلغ  الوطنية لبروميد الميثيل،زالة اإلخطة من المرحلة الثانية من ) 2011
واشتمل الطلب أيضا على تقرير مرحلي عن تنفيذ  .نيدودوالرا أمريكيا لليو 37 500رها زائد تكاليف دعم الوآالة وقد

ويجري تنفيذ المشروع بمساعدة من حكومة . 2011وبرنامج التنفيذ لعام  2010خطة إزالة بروميد الميثيل أثناء عام 
  .إيطاليا

  خلفيـة

من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة اإلزالة وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع واألربعين،   .2
دوالر  14 789 342الوطنية لبروميد الميثيل في قطاع االستهالك في الصين على مستوى التمويل اإلجمالي البالغ 

ت طن من قدرا 389بما في ذلك المبلغ الموافق عليه سابقا لليونيدو في االجتماع الحادي واألربعين إلزالة (أمريكي 
). 44/30المقرر (ووافقت أيضا على اتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية ). استنفاد األوزون من بروميد الميثيل

 8 900  000ومنذ ذلك الوقت، وافقت اللجنة التنفيذية على الشرائح الخمس األولى من المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 
دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا  470 000(دوالر أمريكي  837 500دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 

  ).دوالر أمريكي لليونيدو 367 500و

 تقرير مرحلي

وانتهى برنامج المساعدة التقنية، الذي بدأ في عام . 2007لم يستعمل بروميد الميثيل في تبخير السلع منذ عام  .3
وأعدت أيضا مبادئ توجيهية وإرشادات . بوب في الصين، وقدم التدريب للعاملين في جميع مرافق تخزين الح2006

ونفذت أنشطة المساعدة التقنية . 2008ولم يستخدم بروميد الميثيل في تبخير شتالت التبغ منذ عام . لمكافحة اآلفات
على  للتأآد من اإلزالة الدائمة لبروميد الميثيل، والرصد والتحقق المنتظمين لضمان استدامة التكنولوجيات البديلة

  .المدى الطويل

وتحققت إزالة بروميد الميثيل في القطاع الزراعي عن طريق إدخال مواد آيميائية بديلة، واستخدام أسلوب   .4
وأعدت مواد وبروتوآوالت تدريبية وقدمت للمدربين، . التطعيم لمحاصيل الفراولة والطماطم والخيار والزنجبيل

مدربا على التكنولوجيات البديلة، ومن خاللهم، تم تدريب حوالي  51يب والقائمين بالتبخير والمزارعين؛ وتم تدر
. آما تم تدريب العاملين في شرآات التبخير على استعمال المواد الكيميائية البديلة. 2010مزارع في عام  1 660

الميثيل، وذلك  مزارعا يستعملون بدائل بروميد 220وأنشئ نظام للرصد، أجري من خالله الرصد العشوائي لما يبلغ 
  .لمعرفة تأثيرها على إحداث األمراض، وزيادة غلة المحاصيل والنوعية

، قامت 2008ومنذ عام . 2004آانون الثاني /يناير 1ونفذ نظام إصدار تراخيص االستيراد والتصدير منذ   .5
برامج استهالك بروميد ووضعت آلية للتنسيق بين . حكومة الصين بإنشاء نظام لرصد وإدارة إنتاج بروميد الميثيل

طنا من قدرات  57وحددت حصص الصادرات لالستخدامات المراقبة من بروميد الميثيل بمقدار . الميثيل وإنتاجه
ولم يكن هناك . 2009طنا من قدرات استنفاد األوزون بالنسبة لعام  30و 2008استنفاد األوزون بالنسبة لعام 

وستخفض حصص السنوات القادمة وفقا للهدف . 2010اقبة في عام بروميد الميثيل لالستخدامات المر صادرات
  .السنوي لخفض االستخدامات المراقبة من بروميد الميثيل
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دوالر  8 900 000دوالر أمريكي من أصل  8 559 780، تم صرف مبلغ وقدره 2010آذار /ومنذ مارس  .6
دوالر أمريكي لشراء ماآينات الحقن ومواد  340 220وسيستعمل الرصيد المتبقي وقدره . أمريكي الموافق عليها

  .بمجرد الموافقة على المواصفات التقنية لهذه األجهزة) بما في ذلك يود الميثيل وأجهزة التحليل(زراعية أخرى 

  2011برنامج العمل لعام 

اعدة ، ستستمر بعض أنشطة المس)2008(بالرغم من إنهاء استخدام بروميد الميثيل في قطاع شتالت التبغ   .7
وستنفذ التكنولوجيات البديلة ). ولن ُتمّول هذه األنشطة من خالل خطة إزالة بروميد الميثيل(التقنية وبرامج التدريب 

طنا من قدرات استنفاد  33هكتار إلزالة  137.5في إنتاج الزنجبيل والخيار والباذنجان في أراضي تبلغ مساحتها 
ة تكنولوجيات بديلة في األسواق لتبخير التربة، قرر أصحاب المصلحة ومع توافر عد. األوزون من بروميد الميثيل

الرئيسيين تعزيز برامج التدريب والتعليم حتى يتمكن المزارعون من اختيار أآثر التكنولوجيات جدوى من حيث 
دات وسيدعم هذا البرنامج بمع. التكلفة واالستدامة وفقا لظروف السوق، والضغوط على طلب المحاصيل واآلفات
  .ومواد زراعية إلزالة استهالك بروميد الميثيل في محاصيل الفراولة والخيار والطماطم

  تعليقــات األمانة وتوصياتـها
  التعليقات

من بروتوآول  7، بلغ استهالك بروميد الميثيل الذي أبلغت عنه حكومة الصين بموجب المادة 2009في عام   .8
طن من قدرات استنفاد األوزون  639.8ألوزون، وهو بالفعل أقل بمقدار طن من قدرات استنفاد ا 241.9مونتريال 

طن من  8.1طن من قدرات استنفاد األوزون، وبمقدار  881.7عن االستهالك المسموح به بموجب البروتوآول البالغ 
التنفيذية والبالغ قدرات استنفاد األوزون عن االستهالك المسموح به بموجب االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة 

طن من قدرات  209.0بـ 2010وقدر استهالك بروميد الميثيل في عام . طن من قدرات استنفاد األوزون 250.0
ومنذ الموافقة على خطة اإلزالة، وبمساعدة من . استنفاد األوزون، وهو يساوي المستوى المسموح به بموجب االتفاق

ين تخفيضات أآبر في استهالك بروميد الميثيل عن التخفيضات حكومة إيطاليا واليونيدو، حققت حكومة الص
  :المنصوص عليها في االتفاق، حسبما يظهر أدناه

السنة/القطاع  
)طن من قدرات استنفاد األوزون(استهالك بروميد الميثيل   

2004 2005200620072008 2009 2010* 
 االستهالك المسموح به بموجب االتفاق

   --46.025.2 126.0 السلع
   -300.0164.6124.6 427.8 التبغ

 209.0 250.0 534.0534.0446.0390.0 534.0 الزراعة
 209.0 250.0 880.0723.8570.6390.0 1,087.8 المجموع

 الفعلياالستهالك 
  - --32.17.0 52.2 السلع
  - -54.021.032.4 227.8 التبغ

 209.0 241.9 534.0282.1351.7371.3 534.0 الزراعة
 209.0 241.9 620.1310.1384.1371.3 814.0 المجموع

  .تقديري(*) 

ويشير التقرير المرحلي إلى أن مكافحة آفات التربة باستعمال آلوروبيكرين والدازوميت آمواد آيميائية بديلة   .9
أن نقطة الضعف األساسية، بالمقارنة إلى بروميد الستبدال بروميد الميثيل في قطاع زراعة الفراولة، تعتبر مقبولة؛ و

الميثيل، تكمن في انخفاض قدرتها على مكافحة األعشاب، وبالنسبة للكلوروبيكرين، ضرورة االستعانة إلزاميا 
ويمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على استخدام التكنولوجيا البديلة بصفة مستمرة على . بموظف تبخير مرخص

وفي هذا الصدد، أفادت اليونيدو بتنفيذ عدة ). ل تطبيق معالجات إضافية وازدياد تكلفة التشغيلمث(المدى البعيد 
إجراءات لمكافحة الحشائش واآلفات الموجودة في التربة، بما في ذلك تغطية التربة بالبالستيك الواقي؛ وتسجيل 
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للتبخير باستعمال الكلوروبيكرين؛ ثنائي الكلوروبروبين والكلوروبيكرين؛ وإصدار تراخيص أآثر  - 1.3خالئط 
وبناء عليه، ليس هناك خطر على قطاع الفراولة من العودة إلى . ووضع وتطبيق نظام اإلدارة المتكاملة لآلفات

التبخير ببروميد الميثيل؛ وعالوة على ذلك، يتزايد الطلب على الفراولة بسرعة وتسمح أسعار السوق المواتية 
  .سليمة للمراقبةللمزارعين بتنفيذ تدابير 

مثل الدازوميت، (ويشير التقرير المرحلي أيضا إلى أن استخدام عدة تكنولوجيات بديلة في قطاع الطماطم   .10
مثل التطعيم مع سياناميد الكالسيوم (وفي قطاع الخيار ) وملح الميثام، وسياناميد الكالسيوم والسالالت المقاومة

وشرحت اليونيدو أن جميع هذه التكنولوجيات البديلة مسجلة بالفعل في الصين ). والتطعيم مع أباميكتين، والدازوميت
ونظرا للظروف المناخية وظروف التربة في مختلف أنحاء . وأن تكنولوجيات إضافية ستتاح في المستقبل القريب

شى ابديلة مختلفة تتمالبالد وتعدد المحاصيل التي يتم تبخيرها، يجب بالتالي على المزارعين أن يعتمدوا تكنولوجيات 
  .مع األوضاع المحلية المحددة

وظهر خالل تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل، عدد من المشاآل في قطاعات السلع والتبغ والقطاع   .11
وأفادت اليونيدو بعدم توقع أي استثمارات أخرى في تبخير قطاعي السلع . وقد تم تحديد إجراءات المعالجة. الزراعي
وما . يوجد لدى السلطات المختصة، هيكل قوي وقادر على معالجة التحديات المرتبطة بمكافحة اآلفات بنجاحو. والتبغ

يلعب دورا في اإلشراف على  (FECO/MEP)زال مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية البيئة 
لمساعدة التقنية ورصد اآلفات وتطوير التكنولوجيا وقد اعتمدت بالفعل ا. القطاعين ويقوم بالتنسيق مع المجتمع الدولي

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، جاري إنشاء بنية تحتية قوية، بالمشارآة مع معهد حماية النباتات، . ويتم تنفيذها بنشاط
وسلطات الحجر الصحي، والجامعات ومؤسسات البحوث، ورابطات المزارعين، والقطاع الخاص، ومصانع مبيدات 

ات، وشبكة المكاتب المحلية، من أجل التأآد من التواصل الفعال بين اإلدارة المرآزية على مستوى المقاطعات اآلف
وسيتم تقييم التوصية المذآورة في التقارير المرحلية بواسطة فريق من الخبراء أثناء صياغة خطة . والمدن والقرى

  .العمل التالية، وتنفيذها حسب الضرورة

ير المرحلي أيضا إلى أنه مع نمو سوق البدائل وتزايد قوتها، أصبح توفير المعارف للمزارعين ويشير التقر  .12
الذين يحتاجونها التخاذ خيارات رشيدة وفقا للسوق والضغوط على المحاصيل واآلفات، أصبح أآثر أهمية وأآثر 

 21أي (نسبيا لشراء المعدات  عنصر صغير 2011وبناء عليه، يوجد في خطة العمل لعام . جدوى من حيث التكاليف
ولوحظ أن الجزء الكبير من تكلفة المشروع، حسبما وافقت . ، وترآز الخطة أآثر على التدريب والتوعية)في المائة

. عليها اللجنة التنفيذية، يتمثل في توفير المعدات واألدوات والمواد للمزارعين، باإلضافة إلى التدريب والتوعية
لنظر إلى القيود المالية على معظم المزارعين، فإن الحصول على الموارد لشراء المعدات وعالوة على ذلك، وبا

وشرحت اليونيدو أن معظم المزارعين ليس لديهم معدات . والمواد من أجل إدخال تكنولوجيات بديلة ربما آان محدودا
ولذلك، يجب أن ). د الحاجة إليهاإذ أنها مرتفعة الثمن وحجم األراضي صغير جدا ال يبرر شراء آالت ومعدات عن(

والواقع أن االستثمار من جانب . يكون االستثمار في المعدات استراتيجيا، ويرآز على عدد صغير من المزارع
شرآات التبخير في توفير المعدات واإلمدادات والتدريب والمساعدة التقنية، يزيد من التنافس في السوق، ويسمح 

ويعتبر التدريب عنصرا أساسيا في خطة إزالة بروميد الميثيل . ات جيدة للمزارعينلشرآات التبخير بتقديم خدم
ويغطي جهات متعددة، مع أهداف محددة، مثل المعاهد األآاديمية، من أجل تحفيز البحث والتطوير، وشرآات التبخير 

واليونيدو على ثقة من أن هذه . اوالمواد الكيميائية واآلالت من أجل توفير خدمات ذات جودة عالية وتطوير للتكنولوجي
االستراتيجية، التي تفضل المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات، مقابل شراء المعدات، تقدم نتائج رائعة وستضمن 

  .االستدامة على األجل الطويل إلزالة بروميد الميثيل في الصين

  التوصية

 :توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي  .13

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة في المرحلة الثانية من خطة اإلزالة   )أ(
  ؛الوطنية لبروميد الميثيل للصين
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 .المرتبط بالشريحة السادسة 2011الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام   )ب(

 2011ادسة المتعلقة ببرنامج التنفيذ السنوي لعام وتوصي األمانة أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الس  .14
  .لخطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل، وذلك على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

 تمويل المشروع اسم المشروع 
)دوالر أمريكي(

 تكاليف الدعم
)دوالر أمريكي(  

 الوآالة المنفذة

المرحلة الثانية ( يلخطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميث)أ(
  )من الشريحة السادسة

 اليونيدو 500,00037,500
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  تقرير عن المرحلة الثانية من الخطة القطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل

  وصف المشروع

  مقدمة

 عرابإلى االجتماع ال )اليونيدو(للتنمية الصناعية األمم المتحدة  منظمة ت، قدمالصينبالنيابة عن حكومة   .15
نتاج بروميد الميثيل تغطي الفترة إعن المرحلة الثانية من الخطة القطاعية إلزالة  اتقريروالستين للجنة التنفيذية، 

للفترة ، مع تقارير التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لالستعماالت المراقبة وآمواد أولية في الصين 2008-2010
 150  000ن دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة بمقدار مليو 2وقدمت أيضا طلبا لصرف مبلغ . 2008-2010

ولم ترفق التقارير بهذه الوثيقة ولكن يمكن إتاحتها ألعضاء اللجنة ). 2013- 2011(دوالر أمريكي للمرحلة الثالثة 
  .التنفيذية بناء على طلبهم

  معلومات أساسية

، من حيث المبدأ، على مبلغ وقدره 2005في عام  وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع واألربعين  .16
مليون دوالر أمريكي لمساعدة الصين على االمتثال لجدول المراقبة في بروتوآول مونتريال إلنتاج بروميد  9.79

-2008(والمرحلة الثانية ) 2007- 2005(وقد صرفت اللجنة أموال للمرحلة األولى . الميثيل لالستعماالت المراقبة
والجدول التالي . دوالر أمريكي 450 000ماليين دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  6غ تبل) 2010
جدول الو ،األهداف السنوية لتخفيضات إنتاج بروميد الميثيليوضح  وهو خطة القطاعمن االتفاق الذي يغطي مأخوذ 
  .صرف األموالالزمن ل

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة
إلنتاج الحد األقصى المسموح به

 بروميد الميثيل لالستعماالت المراقبة
 )أطنان قدرات استهالك األوزون(

621.0 600.0 570.6 390.0 250.0 209.0 176.0 150.0 100.0 50.0 0.0* - 

  تكلفة المشروع
 9,790 0 1,790 0 0 2,000 0 0 3,000 0 0 3,000 )آالف الدوالرات األمريكية(

  تكاليف الوآالة
 734 0 134 0 0 150 0 0 225 0 0 225 )آالف الدوالرات األمريكية(

مجموع المنحة من الصندوق المتعدد 
 10,524 0 1,924 0 0 2,150 0 0 3,225 0 0 3,225)آالف الدوالرات األمريكية(األطراف

 .مواد أولية واالستعماالت الحرجة التي ستوافق عليها األطرافاالستعماالت آ، وحنتطبيقات الحجر الصحي السابق للشباستثناء *  
  

بعد أن يقدم  ،الموافقة على األموال في االجتماع التالي خالل السنوات المذآورة أعاله"ينص االتفاق على   .17
  ".جنة التنفيذيةاليونيدو تقريرا عن التحقق من أهداف خفض اإلنتاج في السنوات السابقة، وتقبله الل

  2010- 2008ترة فالستعماالت المراقبة في اللالتحقق من إنتاج بروميد الميثيل 

وقام أحدهما . 2010نيسان /أجرى عملية التحقق فريق مكون من مستشارين اثنين من الصين في أبريل  .18
  .بعملية التحقق التقني، واآلخر بعملية التحقق المالي

الحدود  ال يتجاوزحقق التأآد من أن إنتاج بروميد الميثيل لالستعماالت المراقبة وآانت أهداف عملية الت  .19
أطنان من  250.0، و2008أطنان من قدرات استنفاد األوزون في عام  390.0القصوى المسموح بها في االتفاق، أي 

  .2010أطنان من قدرات استنفاد األوزون في  209.0و ،2009قدرات استنفاد األوزون في 
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  :مصانع إلنتاج بروميد الميثيل في الصين، ويرد أدناه عرض عام لهذه المصانع ةوهناك ثالث  .20

شرآة ليانيونغانغ البحر الميت  اسم الشرآة
سيتي جيان جين شرآة لينهاي  مصنع آيماويات شانغاي سيتي  للبروميد، المحدودة

 المجموع للميكاويات، المحدودة

  شانغي،  ليانيون غانغ جيانغسو العنوان
 شاندونغ

  لينهاي،
  زيجيانغ

  مشروع مشترك الملكية
  خاصة خاصة صيني% 40/ إسرائيلي % 60

 التاريخ

صلية في عام أعد بناء المعدات األ
، جاءت ما 1995وفي عام . 1977
في المائة من رأس المال من 60نسبته 

الطاقة  ارتفعتشرآة إسرائيلية، و
طن متري  4 000اإلنتاجية إلى 

 .اسنوي

تم ترآيب المعدات األصلية في عام 
 500، مع طاقة إنتاجية قدرها 1992

واستخدمت . متري سنوياطن 
 جات أساسا للزراعة والحجرالمنت

 وبناء عليه،. الصحي السابق للشحن
 1 500ت الطاقة اإلنتاجية إلى ارتفع

 .طن متري

بدأت خطوط إنتاج بروميد الميثيل في 
800لغت مع طاقة إنتاجية ب 1989عام 
ت الطاقة ارتفعت، 1999وفي عام . طن

. طن متري 2 400اإلنتاجية إلى 
وتستعمل معظم المنتجات في الحجر 

 .الصحي السابق للشحن
 

طن  7 900 طن متري سنويا 2 400 طن متري سنويا 1 500 طن متري سنويا 4  000  الطاقة اإلنتاجية
 متري سنويا

  2004- 2002اإلنتاج 
 )طن متري(

2,582 
2,023 
1,920 

149 
176 
241 

828 
794 
308 

 

  2007- 2005اإلنتاج 
 )طن متري(

4375.74 
3516.658 
3979.675 

0.00 
0.00 

169.146 

486.578 
648.270 
393.040 

 

قرير من تمأخوذة  2004وبيانات إنتاج عام . المقدم من واآيممأخوذة من تقرير التدقيق  2003-2002الفترة اإلنتاج في بيانات   : مالحظة
  .اليونيدو/SEPAالتحقق المقدم من 

  

وقبل آل زيارة، أعدت نماذج التحقق من إنتاج بروميد الميثيل ووزعت على الشرآات الثالث، وأجرى   .21
  :وبعد جمع البيانات ذات الصلة، قام فريق التحقق بزيارة المصانع الثالثة لتدقيق ما يلي. استعراض أولي للبيانات

 األرباح والخسائر؛ اتوحساب ،العمومية الميزانية •

 شكل ضريبة القيمة المضافة؛ •

 إنتاج ورش العمل؛السجالت السنوية للمشتريات والمبيعات و •

 إلى حكومة الصين؛المقدمة التقارير السنوية  •

  .نقل المبيعات، وقسائم نقل المواد الخاملمواد الخام، وتخزين المنتجات، ونقل ا •

لتحقق البيانات الخاصة باإلنتاج واالستيراد والتحويالت الداخلية لحساب وخالل الزيارة، استخدم فريق ا  .22
واطلع الفريق على عينات من سجالت قسائم المواد الخام في ضوء سجالت . البيانات الموجزة عن السنة وتأآيدها

ل السجالت المالية، المخازن، آما اطلع على عينة من عقود التوريد مقابل المشتريات الحقيقية، وفواتير الشراء مقاب
وسجالت اإلنتاج مقابل المنتج النهائي المنقول إلى المخازن، وإحصاءات اإلنتاج مقابل سجالت التشغيل، وسجالت 
اإلنتاج اليومي للورش مقابل سجالت اإلنتاج، وبيانات الدخل مقابل حسابات اإليرادات، وسجالت ضريبة القيمة 

يضا تقييما ألحوال المصانع والوضع التشغيلي الظاهر لهذه المصانع وأجرى وأجرى أ .المضافة مقابل بيانات الدخل
وقام الفريق بتقييم مخزونات أول الفترة، واإلنتاج، وإعادة التدوير، والشراء، والمشتريات . حسابا ماديا للمخزونات
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وآانت هناك . ية السنةمن الخارج، والمبيعات، والعينات، والخسائر، وذلك للوصول إلى مخزون آخر المدة في نها
أطنان من قدرات استنفاد  1.6، و2008طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام  56.174خسائر وصلت إلى 

طنا من قدرات  0.09، وتنسب هذه الخسائر إلى إنتاج المصنع في ليان يون غانغ، باستثناء 2009األوزون في عام 
  .اج في مصنع شانغ ييتنسب إلى اإلنت 2009استنفاد األوزون في عام 

ومثال ذلك أن شرآة ليان يون غانغ . ثم ناقش الفريق المسائل التي تم تحديدها من خالل عملية التحقق  .23
ونتيجة . لبروميد البحر الميت، تقوم بتعبئة بروميد الميثيل المستورد فور وصوله، ثم تسجل المخزون قبل نقل السلعة

وفي شرآة جيان شن . تسجل، وتحدث بذلك اختالال بين سجالت المحزن والورشة لذلك، فإن الخسارة أثناء النقل ال
للكيماويات في لين هاي سيتي، لم تكن البطاقات المستخدمة في المخزن واضحة، آما أن السلع التي تم بيعها وتنتظر 

المنقولة من سجالت  وفي مصنع شانغي سيتي للكيماويات، فإن السلع. النقل في المخزن، لم تعّرف على هذا النحو
  .المخزن لم تستخدم الترقيم التسلسلي، ولذلك يحتاج األمر إلى زيادة الدقة في حساب السلع النهائية

قدم الفريق عددا من التوصيات من بينها الحاجة إلى تعزيز إدارة السلع المباعة ولكنها لم تنقل بعد من   .24
عملية التبادل الداخلي للسلع، واستعمال الترقيم التسلسلي في ويتضمن ذلك الحاجة إلى توحيد وتعزيز . المخازن

السلع النهائية على النحو السليم، وتوزيع الجزء المتبقي من حصص بروميد الميثيل حساب ضبط مستندات الشحن، و
  ".للوفاء باحتياجات الزراعة والفالحين" 2010-2008طن متري، والذي لم يخصص خالل الفترة  30والبالغ 

خلص الفريق إلى أن الشرآات الثالث ال تتجاوز حصص اإلنتاج الخاصة باستعمال بروميد الميثيل في مواد   .25
  :مراقبة واإلنتاج السنوي الكلي للمصانع الثالثة من أجل االستعماالت المراقبة هو آما يلي

 السنة

الحد األقصى من 
  االستهالك المسموح به

المواد المستنفدة 
 )طن متري(لألوزون 

  الحصص المراقبة
المواد المستنفدة 

 )طن متري(لألوزون 

  اإلنتاج الفعلي 
المواد المستنفدة لألوزون 

 )طن متري(

2008 650 640 637.892 

2009 416.67 406 403.654 

2010 348.33 338 336.201 

  

تعماالت المراقبة ويبين الجدول أدناه توزيعا إلنتاج بروميد الميثيل حسب االستعماالت وبيانات االس  .26
 :، والمواد األوليةتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحنو
  

 2010 2009 2008اإلنتاج
 ODS   QPS   مواد أولية ODS QPS مواد أولية ODS QPS مواد أولية 

 593.922 836.689 246.725 1313.934 944.35 292.666 581.845 592.894 462.134ليانيوغانغ
 754.165 825.717 75.916 981.23 424.57 86.858 648.104 415.338 136.958جياننجين
 312.741 192.484 13.56 357.035 235.01 24.13 161.328 252.842 38.8شانغي

 1660.828 1854.891 336.201 2652.199 1603.93 403.654 1391.277 1261.074 637.892المجموع

QPS  =؛     حنتطبيقات الحجر الصحي السابق للشODS  =ألوزونالمواد المستنفدة ل  

  :وخلص فريق التحقق أيضا إلى ما يلي  .27

جميع المؤسسات التي تستخدم بروميد الميثيل لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن لديها شهادات  •
 تأهيل صادرة من إدارة التفتيش والحجر الصحي في المقاطعات؛
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ميثيل آمواد أولية موجودة على قائمة المؤسسات المسجلة جميع المؤسسات التي تستخدم بروميد ال •
 لدى حكومة الصين؛

 ال يوجد لدى أي من المؤسسات الثالث إنشاءات جديدة أو أعمال تجديد أو توسع؛ •

 .ال يوجد تغييرات في معدات اإلنتاج أو عملية اإلنتاج •

 2010-2008ة التحقق من استعماالت بروميد الميثيل آمواد أولية في الصين في الفتر

التحقق البروفيسور فنغ ليو بمساعدة من السيدة لي جونغيا والسيد سونغ جوفانغ من حكومة عملية أجرى   .28
وآان الهدف مراجعة بيانات تجارة بروميد الميثيل المقدمة من . 2011 نيسان/أبريل 27إلى  10في الفترة من  ،الصين

نات من منتجي بروميد الميثيل؛ وتحليل التطبيقات الفعلية لبروميد الميثيل بيا للمواد األولية معالمستخدمين النهائيين 
وذلك من خالل مراجعة عملية اإلنتاج، والتكنولوجيات المتبعة، ومرافق اإلنتاج والمخزونات،  ،هاوإثباتآمواد أولية 
لقوانين واللوائح على نحو لل المؤسسات التي تنتج وتستهلك بروميد الميثي إتباع مند حاالت التسرب؛ والتأآ فضال عن
  .صارم

  :مواد أولية استنادا إلى المبادئ التالية 10واختارت عملية التحقق مستخدمي   .29

في المائة من مجموع استهالك المواد األولية لبروميد  60ينبغي أن يمثل استهالآهم الكلي أآثر من  •
 ؛2010إلى  2008الميثيل في الصين آل عام في الفترة 

المستحضرات الصيدالنية، والكيميائية قطاعات معالجة جميع القطاعات، بما في ذلك ينبغي  •
 ؛الزراعية، والقطاعات الكيميائية األخرى ذات الصلة 

 .ن المنتجين الثالثة لبروميد الميثيل في الصينوينبغي أن يمثل المورد •

وأثناء . زيارات ميدانيةت قبل القيام بنشآووزعه على جميع الم بتصميم استبيانفريق التحقق في البداية  قامو  .30
  :، قام فريق التحقق باألنشطة التاليةمنشأةزيارة ال

ة من خالل االتصال بالمديرين والموظفين خلفية المنشأمعلومات أساسية عن  الحصول على  )أ(
ت وفحص الشهادات بما فيها تراخيص العمل، وتصاريح صناعة المستحضرات نشآالمعنيين في الم

فريق التحقق عن حجم األعمال ومداها وفئات  استفسرصيدالنية وتصاريح سالمة التصنيع؛ وال
 .ةنشأالمنتجات في آل م

عن طريق مراجعة المستندات األصلية المساندة، التي اشتملت  ،التحقق من شراء بروميد الميثيل  )ب(
المواد الخام؛ وفحص  وحساب مفصل عن ،على فواتير شراء بروميد الميثيل ودخوله إلى المخازن

وبعد ذلك، تمت مراجعة . ةبروميد الميثيل المشتراة من آل منشأ فريق التحقق مصدر التوريد وآمية
  .تدقيق إنتاج بروميد الميثيلعملية في  ،هذه األرقام مع البيانات المقدمة من المنتجين

مساندة، التي اشتملت على التحقق من استخدام بروميد الميثيل بمراجعة المستندات األصلية ال  )ج(
لبروميد الميثيل، وسجل مجموعة اإلنتاج، والحساب المفصل عن المواد الخام  الحيازة الفعلية

فريق التحقق ما إذا آان بروميد الميثيل  راجعو. ومبيعات المنتج النهائي ،والدخول إلى المخازن
  .ة قد استخدم لتصنيع المنتجات النهائيةنشأالذي اشترته آل م

عملية اإلنتاج عن طريق الفحص الفعلي للمرافق، وإجراء مناقشة مع  الحصول على معلومات عن  )د(
وقام فريق التحقق بمراجعة ما إذا آان بروميد الميثيل . الوحدة استهالك وتدقيق وفحصالمهندسين 
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إذا آان خالل عملية اإلنتاج، وما  ،تم تفاعله بالكامل وتحول إلى منتج مستقر أو وسيط أو نهائي
. قد اتخذت تدابير تقنية سليمة لمنع مثل هذا التسربآانت هناك تسرب في بروميد الميثيل، وما إذا 

وبعد فحص المستندات األصلية لسجل مجموعة اإلنتاج، والدخول إلى المخازن للمنتج المستقر أو 
بروميد الميثيل من ة وحدالالوسيط أو النهائي وحساب مبيعات المنتجات النهائية، تم حساب استهالك 

أو المنتج (عن طريق قسمة االستهالك السنوي لبروميد الميثيل بالمخرجات السنوية للمنتج النهائي 
  ).الوسيط

في عام  امتري اطن 2 099أن آمية بروميد الميثيل المستهلكة آمواد أولية بلغت إلى وخلصت عملية التحقق   .31
ت العشر التي تم نشآوبالنسبة للم. 2010في عام  امتري اطن 1 661، و2009في عام  امتري اطن 2 652، و2008

  :استقصائها، آانت جميعها

 ؛ت تصنيع قانونيةنشآم  )أ(

  ؛احتفظت بسجالت قياسية  )ب(

  ؛ت التصنيعنشآحجم المبيعات من م تمامامن أن آميات بروميد الميثيل المشتراة تطابق  تتحقق  )ج(

  ؛ت اإلنتاجنشآفواتيرها مع م روجعت  )د(

اللوائح ذات الصلة بدون إعادة بيع غير مشروع أو استخدام غير مشروع أو استخدام تلتزم تماما ب  )ه(
  ؛ألغراض أخرى

بروميد الميثيل في عملية تصنيع المنتج النهائي ويتم  استهالك آل آمياتلديها عمليات إنتاج تضمن   )و(
  حتوي على المواد المستنفدة لألوزون؛تحويله إلى منتجات مستقرة أو منتجات فرعية ال ت

  .تغير ضمن الحدود العاديةتة نشأكل ملالفعلي  الوحدة آميات استهالك  )ز(

 2010إلى عام  2008تقرير مرحلي عن تنفيذ الخطة القطاعية من عام 

-2008فترة خالل الالثالثة بروميد الميثيل  ت مع منتجيبرمأتقدم في عقود التعويضات التي  اإلبالغ عن تمو  .32
 20إلى  12في البداية في الفترة من  2010و 2009و 2008وتحققت حكومة الصين من إنتاج السنوات . 2010
 15إلى  6، وأخيرا في الفترة من 2010آذار /مارس 19إلى  12، وبعد ذلك في الفترة من 2009آذار /مارس
-2008الفترة  في حصصالببيان لجدول أدناه ويرد في ا. بالنسبة لكل سنة من سنوات اإلنتاج 2011نيسان /أبريل

  :والتعويضات الموافق عليها 2010

 2010 2009 2008 السنة

 203 250 384)أطنان من قدرات استنفاد األوزون(الحصص 

 172,168 293,914 378,000 )دوالر أمريكي(التعويضات 

  

مبيعات بروميد الميثيل التنظيمية لئحة الال تنطبقو. 2007حزيران /ة في يونيوألول مروقدمت خطة الرصد   .33
وتسمح الالئحة للمستخدمين . المبيعات واإلنتاج على حد سواء هي تغطيو ،على جميع منتجي بروميد الميثيل

النهائيين والموزعين فحسب بشراء بروميد الميثيل من المنتجين، ولكن ال تسمح للمنتجين ببيع بروميد الميثيل إلى 
منتجين أن يبيعوا بروميد الميثيل فقط لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن إلى المشترين الذين ويمكن لل. األفراد
وبالنسبة ألغراض الحجر الصحي المحلي، يسمح . تصاريح التبخير لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن نيقدمو
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ن لمستخدمي المواد األولية المرخص ويمك.  فقط لشرآات التبخير المرخصة بإجراء التبخير لتطبيقات الحجر الصحي
آما . لهم فقط والذين تم تسجيلهم ورصدهم من حكومة الصين، يمكنهم شراء بروميد الميثيل لالستعمال آمواد أولية

  .بروميد الميثيل بيانات عن اإلنتاج والمبيعات آل ثالثة أشهر ويلزم أن يقدم منتج

تطلب تقديم أربع  ،لمستخدمي المواد األوليةتنظيمية وائح ، أصدرت حكومة الصين ل2009أيار /وفي مايو  .34
وتخضع . وأعدت الحكومة أيضا لوائح للموزعين. وثائق من أجل التسجيل آمستخدمين مؤهلين لبروميد الميثيل

 وستتطلب تقديم نموذج طلب، ونسخة. 2011حلول نهاية عام حاليا للموافقة، ومن المتوقع أن تطبق بالتنظيمية اللوائح 
فضال عن إبالغ الحكومة عن بيانات الشراء والبيع آل ثالثة  ،من ترخيص العمل وترخيص المواد الكيميائية الخطرة

فقد أنشأت فريقا من الخبراء لإلشراف على . ت الحكومة عدة أنشطة للمساعدة التقنيةنفذوخالل فترة اإلبالغ، . أشهر
والتفتيش والحجر الصحي على تصاريح ة، الجود لمراقبةدارة العامة استخدام المواد األولية؛ وتبادلت البيانات مع اإل

ى الوآالة لدأنشطة لبناء القدرات قامت بير لتطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن، وأجرت تدقيقات للتحقق؛ وخالتب
شخاص استقصاء مشترك مع األ) أ: (المسؤولة عن تصاريح تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن من أجل ما يلي

وإدارة تطبيقات الحجر الصحي السابق  مراقبةجديدة لتنظيمية صياغة لوائح ) ب(المسؤولين عن تصاريح التبخير، 
  .وإنشاء نظام إلدارة المعلومات عن تطبيقات بروميد الميثيل للحجر الصحي السابق للشحن) ج(للشحن، 

نتاج بروميد الميثيل واستهالآه واالتجار به في إلدارة إوأصدرت أيضا السياسات التالية خالل هذه الفترة   .35
  :الصين

، ]2004[ 155هوانفا رقم (ن تنفيذ ترخيص إنتاج بروميد الميثيل وإدارة الحصص بشأإعالن عام   )أ(
 ؛2007أيار /مايو 21

 1رقم ( وزارة حماية البيئةو SAGنشرة عن حظر بروميد الميثيل في قطاع شتالت التبغ بواسطة   )ب(
  ؛2008تشرين الثاني /نوفمبر 19، ])2008[

أيار /مايو 11، 2009   66، رقم بروميد الميثيل آمواد أوليةن تعزيز إدارة استخدامات بشأإعالن   )ج(
  ؛2009

الصادر  573رقم  مرسومبشأن إدارة المواد المستنفدة لألوزون عن طريق التنظيمية الئحة  إصدار  )د(
  .2010حزيران /يويون 1عن مجلس الدولة وأصبح ساريا في 

من ميزانية تعويضات المنتجين في المرحلة  اأمريكي ادوالر 674  220رصيد يبلغ  بوجودوأفادت اليونيدو   .36
دوالر أمريكي للمساعدة التقنية خالل فترة اإلبالغ مما ترك  85 265قدره وبمبلغ  ،أو االلتزام ،وقد تم صرف. الثانية

 اأمريكي ادوالر 1 873  559وآان هناك أيضا رصيد يبلغ . كي للمرحلة الثانيةدوالر أمري 1 396 433رصيدا بمقدار 
إلعادة تخصيص  2011أيار /ع عقد بحلول نهاية مايووسيوق). 2007-2005(لة األولى للمساعدة التقنية من المرح
وذلك  امريكيأ ادوالر 674 220(مع الوفورات من حساب التعويضات للمرحلة الثانية  ،هذه األموال في االتفاق
لتقديمها إلى  2011آب /نهاية أغسطسوضع خطة عمل تفصيلية بوسيتم االنتهاء من . لحساب المساعدة التقنية
  .االجتماع الخامس والستين

  تعليقــات األمانة وتوصياتـها
  التعليقات

وقدمت الوثائق تؤآد تقارير التحقق والتقرير المرحلي أن الصين حققت الهدف المنصوص عليه في االتفاق   .37
  .الضرورية لتمكين صرف األموال للمرحلة الثالثة

وحقيقة أن خطة العمل التفصيلية  ن،الصرف حتى اآلتدني ت األمانة عن الحاجة إلى التمويل بسبب واستفسر  .38



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 
 

 14

 .في صورة جدول 2013-2011وقدمت اليونيدو خطة العمل للفترة . االجتماع الخامس والستينتاريخ لن تقدم حتى 
، والنتائج، واألنشطة اإلشارية، والنواتج، واألطر الزمنية ءمعلومات عن الشرآا مفصلال وتضمن الجدول

  :ويلخص الجدول التالي عناصر الميزانية. والميزانيات

 )دوالر أمريكي(الميزانية  عنوان البرنامج
 360,000 2011عقود التعويض 
 288,000 2012عقود التعويض 
 552,000 2013عقود التعويض 

 30,000 مكتب التعاون االقتصادي الخارجيتدقيق 
إنتاج واستهالك المواد األولية والنظام اإللكتروني 

  مراقبةللرصد وال
250,000 

تطبيقات بروميد الميثيل للحجر الصحي ومراقبة رصد 
 )المرحلة الثالثة(السابق للشحن 

150,000 

 250,000 الترويج لبدائل بروميد الميثيل
 100,000 برنامج تدريبي
 20,000 تدقيق مستقل

 2,000,000 المجموع
  

االجتماع (والحظت اليونيدو أن التمويل آان قد طلب حسب االتفاق في نهاية االجتماع الثاني من السنة   .39
رة لعقود وعالوة على ذلك، هناك حاجة إلى األموال في االجتماع الحالي لعدم وجود أموال متواف). نوالرابع والست

  .2011التعويضات للمرحلة الثالثة التي يجب إصدارها قبل نهاية عام 

من أصل المبلغ  اأمريكي ادوالر 85 265من التقرير المرحلي إلى صرف مبلغ وقدره  5وأشار القسم   .40
مجموعة جديدة  وأشارت اليونيدو إلى أن حكومة الصين واليونيدو أعدا. للمساعدة التقنية اأمريكي ادوالر 1 481 698

أيضا خطة  وأعدا. من شروط التكليف لتعديل العقود الجارية وتحويل األموال من التعويضات إلى المساعدة التقنية
وعالوة . جميع أصحاب المصلحة من مختلف الوزارات واإلداراتبمشارآة ة يعمل تفصيلية لبرنامج المساعدة التقن

الجودة والتفتيش والحجر  مراقبةأموال المساعدة التقنية إلدارة  تعهدت حكومة الصين بجزء آبير من ،على ذلك
  .2011أيلول /الشريك الرئيسي لبرنامج المساعدة التقنية الجديد الذي سيبدأ بحلول سبتمبرهي ستكون والصحي، 

لغة الباوالتي أوصى فريق التحقق بها بروميد الميثيل  ستخدامألمانة أنه إذا تغير مكان حصص اوالحظت ا  .41
ت األمانة أيضا عما إذا آانت حكومة الصين قد وافقت على استفسرو. طنا متريا، ستزيد الصين من حدود إنتاجها 30

توصيات فيما عدا التوصية بخصوص وأفادت اليونيدو بأن حكومة الصين وافقت على جميع ال. توصيات فريق التحقق
ولم . 2013إلى  2011ة للسنوات من شاملمن خطة العمل ال تعالج هذه الكمية آجزء ف، وسوامتري اطن 30 تبلغ آمية

  .طنا متريا ولن يتم توزيعها 30 مقدارهاتوزع الحصص التي لم تستعمل و

. 2010وليس في عام  2009و 2008والحظت األمانة أيضا أن الخسائر المبلغ عنها حدثت فقط في عامي   .42
منذ عام فرض غير أنه . التصدير/حدثت أثناء عملية االستيراد 2009و 2008وأفادت اليونيدو بأن الخسائر في عامي 

  .استيراد بروميد الميثيل، وبناء عليه انتهت هذه األنواع من الخسائرعلى ، حظر 2010

  التوصيات
  :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي  .43

ن إنتاج بروميد الميثيل بشأاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن المرحلة الثانية وتقارير التحقق   )أ(
على النحو الوارد في  2010إلى  2008في الصين للفترة  ،لالستعماالت المراقبة وآمواد أولية

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29الوثيقة 

مليون دوالر  2الموافقة على المرحلة الثالثة من الخطة القطاعية إلنتاج بروميد الميثيل بمبلغ   )ب(
  .دوالر أمريكي لليونيدو 150 000عم المرتبطة بها بمقدار أمريكي وتكاليف الد
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  إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين

  مذآرة من األمانة

إدارة استأنفت اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثالث والستين، مداوالتها حول االستراتيجية الجامعة لخطة   .44
. نية في الصين والمقترحات الثمانية في قطاعات الرغاوي والتبريد والمذيباتإزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربو

ألمانة وبذلك استطاعت ا، المعنية وقدمت حكومة الصين معلومات إضافية إلى األمانة من خالل الوآاالت المنفذة
رة إزالة المواد وأعرب عضو عن استعداده لتعديل خطة إدا. إجراء التحليل المناسب لتقدير التكاليف اإلضافية

وبعد المناقشة، قررت اللجنة . بدرجة آبيرة الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين لتكون مجدية من حيث التكاليف
التنفيذية مواصلة النظر في اجتماعها الرابع والستين في أنشطة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين 

  ).63/59المقرر (

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، بناء على طلب من حكومة الصين، قدم 2011ن حزيرا/يونيو 10وفي   .45
  :، بوصفه الوآالة المنفذة الرئيسية، الوثائق التالية لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والستين)اليوئنديبي(

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  )أ(

في قطاع المذيبات بتكلفة إجمالية تبلغ  ة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةإلزالخطة قطاعية   )ب(
دوالر أمريكي  892 500دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة بمقدار  11 900 000

  ؛لليوئنديبي

المرحلة (للصين  لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبرنامج التمكين الوطني   )ج(
دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  3 162  600، بتكلفة إجمالية تبلغ )األولى
  ؛دوالر أمريكي لليونيب 357 886

في قطاع خدمة التبريد في الصين، بتكلفة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  )د(
 ادوالر 438 560الة البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآ 3 896 000إجمالية تبلغ 

 131 440دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  1  104 000لليونيب، ومبلغ  اأمريكي
  ؛)2011حزيران /يونيو 15هذه الخطة القطاعية في  ماستالتم وقد (دوالر أمريكي لليابان 

، )المرحلة األولى(للصين  ربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآالتنسيق الوطني ل  )ه(
  .لليوئنديبي 27 000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  360  000بتكلفة إجمالية تبلغ 

المحددة والتكاليف التقنية  سهيل تقدير الجوانبولم تتمكن األمانة من إجراء استعراضها المعتاد لهذه الوثائق لت  .46
ويمكن ). 2011حزيران /يونيو 13أي (ن الوثائق قدمت ثالثة أيام قبل ميعاد اإلرسال التي سيتم بحثها، نظرا أل

. اإلطالع على رابط لهذه الوثائق على شبكة اإلنترنت الداخلية ألمانة الصندوق الخاصة باالجتماع الرابع والستين
يدروآلوروفلوروآربونية لتسهيل اله وأخذت األمانة البيانات الرئيسية التالية الواردة في خطة إدارة إزالة المواد

  .إليها عورجال

حزيران /يونيو 10المقدمة في (اشتملت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين و  .47
من بروتوآول مونتريال والتقديري  7المبلغ عنها بموجب المادة  2009، على بيانات االستهالك واإلنتاج لعام )2011

 استنادا إلىوقد تم تقدير خطوط األساس للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، . 1حسبما يظهر في الجدول  2010لعام 
طن من قدرات استنفاد األوزون، على  19 100طن من قدرات استنفاد األوزون و 30 000 مقدارهذه البيانات، ب

  .التوالي
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  2010و 2009في الصين في السنتين  إنتاج واستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية: 1الجدول 

HCFC االستهالك ديرصتال ستيراداال اإلنتاج 
)أطنان مترية(  (ODP t) )أطنان مترية((ODP t) )أطنان مترية((ODP t) )أطنان مترية(  (ODP t) 

 2009بيانات عام 
HCFC-22 298,559 16,421 -  98,000 5,390 200,559 11,031 
HCFC-141b 91,880 10,107 4 0 41,561 4,572 50,323 5,535 
HCFC-142b 24,890 1,618 -  3,079 200 21,811 1,418 
HCFC-123 2,238 45 50 1 1,991 40 298 6 
HCFC-124 474 10 -  195 4 279 6 
HCFC-225   42 1   42 1 

 17,997 273,312 10,206 144,826 2 96 28,201 418,041  المجموع
 )تقديرية( 2010بيانات عام 

HCFC-22 336,000 18,480     225,500 12,400 
HCFC-141b 104,000 11,440     56,300 6,200 
HCFC-142b 27,000 1,755     24,600 1,600 
HCFC-123 2,500 50     335 7 
HCFC-124 530 12     310 7 
HCFC-225       47 1 

 20,215 307,092     31,737 470,030  المجموع
  

 2009في العامين  حسب القطاعات استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 2ويبين في الجدول   .48
  .2010و

HCFC 

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
تكييف هواء 
  الغرف

التبريد 
الصناعي 
 والتجاري

رغاوي   الخدمة
 بوليوريتانال

  

رغوة 
رين البوليست

المسحوبة 
 بالضغط

 المجموع تالمذيبا

  2009بيانات عام 
HCFC-22 71,500 41,620 62,839  24,600 - 200,559 
HCFC-141b    45,971  4,352 50,323 
HCFC-142b  30 5,381  16,400 - 21,811 
HCFC-123  200 98   - 298 
HCFC-124   279   - 279 
HCFC-225 - - - - - 42 42 

 273,312 4,394 41,000 45,971 68,597 41,850 71,500 مجموع األطنان المترية
مجموع ال النسبة المئوية من

  )متريةأطنان (
0 0 0 0 0 0 1 

مجموع األطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

3,933 2,290 3,818 5,057 2,419 480 17,997 

المجموع النسبة المئوية من 
أطنان من قدرات استنفاد (

 )األوزون

0 0 0 0 0 0 1 

 )تقديرية( 2010ت عام بيانا
 307,100 4,570 45,100 50,568 * 43,940 77,900  مجموع األطنان المترية

مجموع األطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون

4,285 2,410 * 5,563 2,661 503 20,200 

  .غير متوافرة(*)  

لة المواد وتم تقدير تكلفة أمانة الصندوق لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزا  .49
  .3دوالر أمريكي، حسبما يظهر في الجدول  552  025 000الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين بمبلغ 
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  التكلفة التقديرية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية للصين: 3الجدول 

)دوالر أمريكي(التكلفة  )قدرات استنفاد األوزون أطنان من( 2015)أطنان من قدرات استنفاد األوزون( 2013 القطاع  المقرر إزالته المسموح بهالمقرر إزالتهالمسموح به
 122,199,000 970 4,340 645 5,310 بوليوريتانالرغاوي 

رين المسحوبة البوليسترغوة 
 103,000,000 254 2,286 338 2,540 بالضغط

 168,623,000 411 3,698 176 4,109 تكييف هواء الغرف
 137,780,000 236 2,124 228 2,360 التبريد الصناعي والتجاري

 11,900,000 39 454 30 493 المذيبات
 5,000,000 - لم يتحدد بعد 50 لم يتحدد بعد الخدمات
 360,000     التنسيق

 3,163,000     برنامج تمكيني
 552,025,000 1,910  1,467  المجموع

  

  التي تحتوي على ثاني أآسيد الكربون المسحوبة بالضغطرين البوليسترغوة ماآينة توريد  نثمتقييم تقرير 

بعد االجتماع الثالث والستين، طلبت حكومة ألمانيا، بصفتها الوآالة المنفذة الرئيسية للخطة القطاعية إلزالة   .50
، طلبت إلى )المرحلة األولى(الضغط المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع رغوة البوليسترين المسحوبة ب

توريد ماآينة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط التي تحتوي على ثاني  ثمناألمانة إدراج تقرير تقييم تقني عن 
وأعد التقرير فريق تقني يتألف من . أآسيد الكربون التي اقترحتها األمانة، وذلك في وثائق االجتماع الرابع والستين

آلية الهندسة الميكانيكية واإللكترونية م لرابطة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين، ووآيل األمين العا
ويرد التقرير . آبير المهندسين في الشرآة" بمشارآة"في جامعة بيجين للهندسة الكيميائية ووآيل آلية العلوم المادية 

  .مع تعليقات األمانة في الفقرات التالية

 جرىتكلفة خطوط إنتاج رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط،  اتتقديرتسلمت األمانة من الصين أن بعد "  .51
 ،تنظيم فريق تقني يتألف من مهندس من رابطة رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين وخبراء تقنيين

مناقشات وتبادل للمعلومات في وأجريت . لزيارة موّرد المعدات شرآة وفورات الطاقة نانجينغ فينينغر المحدودة
وبعد المناقشة والتقييم الميداني، اتفقت الرابطة والخبراء والشرآة . الشرآة مع فريق اإلدارة فيها والمهندسين التقنيين

ة لهذا الخط الذي يقدمونه، وأن هذه المساوئ ستؤدي إلى مشكالت في التشغيل في جسيمعلى وجود بعض المساوئ ال
  ".المستقبل

فقط في هذا الخط عند اختيار ثاني أآسيد  (GPPS, 1.1)الخام يمكن استعمال رغوة البوليسترين "  )أ(
وفي الوقت الحالي، استخدمت رغوة البوليسترين بشكل واسع في إنتاج رغوة . الكربون آعامل نفخ

 البوليسترين ان سعر المادة الخام أعلى من سعرالبوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين، وآ
وسيكون من الصعب تصنيع هذا ). دوالر أمريكي للطن 445(يوان  3000حتى  هالمعاد تدوير

  ".الخط من اإلنتاج في الصين

إلى التكنولوجيا  حاليا استنادات األمانة أن البوليسترين المعاد تدويره يستخدم في الصين ظوالح
أن الوضع لن يكون آذلك بالنسبة  غير. الحالية التي تحتوي على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

حسبما يظهر في تشكيل الرغوة في الخطة القطاعية  ،اإليثانول/لتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون
ووفقا للتشكيل الوارد في  الخطة القطاعية، وعلى عكس . لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط

ي على المواد التي تحتو(خط األساس لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط 
في المائة،  100حيث يستخدم راتنج البوليسترين المعاد تدويره بنسبة ) الهيدروآلوروفلوروآربونية

في المائة بالنسبة لتكنولوجيا  30/في المائة 70تبلغ نسبة المعاد تدويره إلى راتنج البوليسترين الخام 
  .المستخدمة النتيجة بغض النظر عن المعداتهي وهذه . ثاني أآسيد الكربون
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وتزيد نسبة الطلب في . ملليمتر 50ح التي يقل سمكها عن لواهذا الخط، يمكن فقط إنتاج األ داخلو"  )ب(
د سمكها يزالتي يرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط اح ولألفي المائة  60لى عالسوق في الصين 

  ".ملليمترا من رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط 50على 

 50ألمانة أنه بالرغم من إنتاج رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط التي يتجاوز سمكها والحظت ا
بالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن استعمال ثاني أآسيد الكربون يقيد سمك الرغوة  املليمتر

من الخطة القطاعية لرغوة البوليسترين  44ذلك في الصفحة رد بيان وي. التي سيتم إنتاجها
من الصعب إنتاج رغوة سميكة للبوليسترين " "سحوبة بالضغط حيث تنص على ما يليالم

خليط من ثاني أآسيد الكربون  المسحوبة بالضغط مع تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون باستعمال
يلزم استعمال آمية صغيرة في العادة من "وأن )" ثير الميثيلأأو ( ليثانوواإل

وال يتعلق السمك  ".املليمتر 50إلنتاج المنتج بسمك يزيد على أ 152-الهيدروآلوروفلوروآربون
  .بالمعدات

ويبلغ متوسط عب، كتر المآيلوغرام في الم 42-32وتتراوح آثافة الرغاوي في هذا الخط بين "  )ج(
ويشير . 32مع متوسط يبلغ  34-30ومن أآثر الكثافات المقبولة حاليا في السوق هي . 37الكثافة 

وفقا لدرجة السمك سيتغير د استعمال هذا الخط إلنتاج نفس الحجم من الرغاوي ذلك إلى أنه عن
الحرارة في البيئة وعوامل أخرى، وبمعنى آخر يمكن القول بأن أسلوب مراقبة هذه الماآينة ليس 

  ".امستقر

 قائمةالمكعب ترتبط بتكنولوجيا آيلوغرام للمتر  40-30األمانة أن آثافة الرغوة البالغة  توالحظ
 وثيقوترتبط تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون بشكل . على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

آيلوغرام للمتر المكعب الذي قدم  42-32مدى الكثافة البالغ بالرغوة عالية الكثافة؛ وبناء عليه، 
تمثل  آيلوغرام للمتر المكعب ال 37ويجدر التنويه أيضا بأن . سعره مصنع ماآينة السحب بالضغط

 42-32بدال من ذلك تشير ومتوسط آثافة الرغوة التي تستطيع المعدات إنتاجها آما يزعم التقرير، 
  .الماآينة باستخدامآيلوغرام للمتر المكعب إلى مدى الكثافات التي يمكن إنتاجها 

. فجارجميع المحرآات والسخانات وآابينة المراقبة في هذا الخط أي وقاية من االن فيال يوجد "  )د(
، وفقا للمعايير الوطنية، قابل لالشتعال واالنفجاراإليثانول أي  – مشتركونظرا ألن عامل النفخ ال

 سمالخط في بيئة تت جب ترآيبمحمية من االنفجار وياألجهزة الكهربائية ينبغي أن تكون جميع 
ا سيزيد بال شك موهو ، هوإعادة تصميمهذا الخط تعديل  يجبوللوفاء بهذه المتطلبات، . بالسالمة

  ".من التكلفة االستثمارية

المطلوب من الخبراء التقنيين في األمانة، وردت إشارة واضحة إلى استعمال  ثمنوفي تقدير ال
افترض أن المشكالت المستلم،  ثمنواستنادا إلى تقدير ال. اإليثانول/عامل النفخ ثاني أآسيد الكربون

وبالرغم من ذلك، ونظرا ألن األمانة ال . نفجار قد تم بحثهاالشتعال واقابلية اإليثانول لالالمتعلقة ب
ن إدراج فإهذا االفتراض،  غيابوفي واصل مع الشرآة، تمتلك وسائل لتأآيد هذه الخالصة بدون الت

  .بتكلفة حديةسيكون المعدات  فيسمات السالمة 

وسوف . بسهولةفاعليته  وتقلالغواص يتآآل فيها و، آباسةمضخة  هيفي هذا الخط  ادومضخة العد  )ه(
وسيمثل ذلك خطرا على استقرار اإلنتاج  .رب الغازسيؤدي ذلك إلى انخفاض الضغط الناتج وت

وعند استعمال المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آعامل نفخ، يقل الضغط الناتج . وسالمة الورشة
ب تكنولوجيا ثاني أآسيد وبينما تتطل. الكباسةمضخة ال لكي تستعمل، )ميغا باسكال 12-10عادة (

. لزيادة إذابة ثاني أآسيد الكربون في البوليسترين) ميغا باسكال 20(الكربون ضغطا أعلى بكثير 
آافيا وسيؤدي إلى تسرب  باسةمضخة الكالوفي ظل هذه الظروف، ال يصبح الضغط الناتج من 
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الحجاب الحاجز التي وتتمثل الممارسة الدولية في هذا الصدد في استعمال مضخة . اإليثانول
  ".تستطيع تحمل ضغطا أعلى

ة ضخمالفي تقدير الثمن يشير إلى استعمال  ادوالحظت األمانة أنه بالرغم من أن نظام العد
، وهو يتجاوز الضغط 1ميغا باسكال 40ن أقصى قدر من الضغط الناتج المذآور هو إ، ف"الكباسة"

وبناء عليه، آان من المفهوم أن . ميغا باسكال 20المطلوب لتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون وهو 
مضخات الوهي نوع من  "ةغواص"المشار إليها في تقدير الثمن هي مضخة  ةسامضخة الكبال
 الممارسة"وبالرغم من أن ). ميغا باسكال 207حتى (مصممة لتطبيقات الضغط األعلى  ةساكبال

تعبد ذلك استعمال مضخة غواصة ، فال يس"الحجاب الحاجزالدولية تتمثل في استعمال مضخة 
المرتبطة فقدان الكفاءة مع ال تسبب التسرب من الصمامات  ،على عكس المضخة الغشائيةوهي، 
مضخة غشائية لميزتها  يلوإذا حدد العم. ويمكن أن تعمل أيضا في ظروف الضغط األعلىبذلك 

، يمكن "الكباسة"بالمضخات  الوحيدة التي تتمثل في تجنب حاالت التسرب المحتملة للغاز المرتبطة
وعالوة على ذلك، تجدر مالحظة أن تقدير الثمن حدد استعمال . أن يؤثر ذلك في التكلفة الحدية

  .يعالالضغط ال تعمل علىأنابيب وتوصيالت خاصة 

رفتها بالمواد الهيدروآربونية أعد على أساس معهذا وأثناء المناقشة، اعترفت الشرآة بأن خط اإلنتاج "  .52
وباإلضافة إلى . ولم تعيد الشرآة إعادة تصميم الماآينة بالكامل استنادا إلى تكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون. امل نفخعآ

الي صمما أيضا على أساس تكنولوجيا المواد عذلك، أشار الخبراء إلى أن المفتاح ومحرك السحب بالضغط ال
اني أآسيد الكربون أعلى بكثير عن مثيله في حالة استعمال الهيدروآلوروفلوروآربونية، غير أن الضغط التشغيلي لث

وسوف يزيد من خطر إلحاق الضرر بماآينة السحب بالضغط . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آعامل نفخ
واقترحت الشرآة أن تصميم خط اإلنتاج يمكن تعظيمه ولكن تكلفة التصنيع سترتفع بدرجة آبيرة . وصندوق التروس

  ".ألمر إلى اختبار إضافي لتشغيلهوسيحتاج ا

رابطة والخبراء أن خط اإلنتاج هذا ال يمكنه إنتاج نفس رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط أو الورأت "  .53
. التي تنتج حاليا باستعمال التكنولوجيا المتوافرة في السوقالقائمة على المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية ما يماثلها 

وبالتالي ال يمكن . سيما معايير السالمةذات الصلة، ال ، ال يمكن لهذه الماآينة أن تفي بالمعايير الوطنيةلكواألهم من ذ
ولتسهيل استعمال . هذه الماآينةالمنشآت الصينية المنتجة لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط أن تختار 

بير في معيار السالمة في خط اإلنتاج، ويجب إعادة التكنولوجيا القائمة على ثاني أآسيد الكربون، يلزم تحسين آ
تصميم بعض العناصر الرئيسية في الخط واستيرادها من البلدان المتقدمة، مما سيزيد بدرجة آبيرة من تكلفة إنتاج 

  ".هذه الماآينة

خبير األمانة وعالوة على ذلك، لم يستطع . ت مع الرابطة والخبراءشارك األمانة في المناقشات التي جرولم ت  .54
والحظت األمانة أن تقديرات . اإليثانول/في الماضي الوصول إلى المنشأة التي قدمت تقدير ثمن ثاني أآسيد الكربون

جاء من نانجيجج فينينغر، وهي شرآة تعتبر من أآثر شرآات تصنيع اإليثانول /الثمن لنظام ثاني أآسيد الكربون
، مما يشهد 14001، واإليزو9001ن شهادات الخبراء، ومعيار اإليروالماآينات آفاءة في الصين وتحوز شهادة م

وال تصنع الشرآة أو ترآب خطوطا لرغاوي البوليسترين المسحوبة . إدارة اإلنتاج وجودة المنتجات على حسن
بالضغط فحسب، بل أيضا تصنع ألواح رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط ذاتها للسوق المحلية فضال عن 

وعالوة على ذلك، سينفذ أحد المشروعات التدليلية لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط المتضمنة في . للتصدير
ا ذآر في المشروع التدليلي موآ. الخطة القطاعية لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط بالتعاون مع هذه المنشأة

موّرد رئيسي لمعدات رغوة البوليسترين "فإن المنشأة ) الذي سينفذه اليوئنديبي(لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط 
المسحوبة بالضغط في الصين، وهي في وضع فريد يمكنها من نقل التكنولوجيا المطلوبة إلى المستخدمين بعد إثبات 

 ال أنهت األمانة رأوفي هذا السياق، ". وتمثل هذه القدرة عنصرا مهما في إنجاح المشروع التدليلي. جدوى التكنولوجيا
  .اإليثانول/شك في قدرة وطاقة الشرآة بالعالقة إلى تصنيع معدات لتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون

                                                 
  .(PSI) رطل من القوة لكل بوصة مربعة 145.037738تساوي الميغا باسكال    1
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الرغاوي  خصائصونظرا للصعوبات المرتبطة بتكنولوجيا ثاني أآسيد الكربون، والقيود المفروضة على   .55
حسبما يرد في التكاليف (المرتبطة بذلك في المائة في السمك، باإلضافة إلى التكاليف  12التي تتطلب زيادة بنسبة 

، فضال عن وضع الصين الفريد حيث تتألف )التشغيلية للخطة القطاعية لرغاوي البولسيترين المسحوبة بالضغط
المواد الخام أساسا من رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط المعاد تدويرها بدال من المواد الخام، تم إدراج مشروع 

  .في الخطة القطاعية لرغوة البوليسترين المسحوبة بالضغطهذه المشكالت تدليلي لمعالجة 

أيضا أنه وفقا للمعلومات المنشورة على المواقع الشبكية لعدة شرآات تصنيع الماآينات،  ذآرالجدير بالمو  .56
ر لتكنولوجيا مثل نانجينج يوسيون لمعدات السحب بالضغط، وشرآة ماآينات شاندونغ توجليا، وشرآة نانجينج فيننج

شانتونغ المحدودة، تقدم هذه الشرآات حاليا /وفورات الطاقة، وشرآة آينغداو دييل للبالستيك، وشرآة النسر آينداو
خطوطا للسحب بالضغط جاهزة للتشغيل أللواح رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أآسيد 

توافر معدات تصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط من تعزز  يمكن أنو مستحسنةويقدم ذلك منافسة . الكربون
  .في السوق المحلية بتكلفة معقولة

 



 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
  .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا
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  ة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللجنــ

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الســتون  و لثالثااالجتمـــاع 
  2011 نيسان/أبريل  8 - 4 مونتريال،

 
 

  الصين: وعاتمقترحات مشر

 يةھيدروكلوروفلوركربونواد المموجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة المذكرة لألمانة، وتتألف ھذه الوثيقة من   
  :التالية مشروعاتوتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على مقترحات ال

 الرغاوي
 
 البنك الدولي(       )المرحلة األولى(في قطاع الرغاوي في الصين  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة  يةخطة قطاع.( 
 اليونيدو /األماني        )المرحلة األولى(مسحوبة بالضغط ونية في قطاع رغاوي البوليسترين الإلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب يةخطة قطاع. 
 تصنيعالبوتان في بنفخ الإلى تكنولوجيا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونلتحول من على ا ىمشروع تدليل. 

 اليونيدو/ اليابان           .بالستيكلل المحدودة زھاونت شنغھاي اكسآرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة منش
 ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22-الھيدروكلوروفلوروكربونكنولوجيا مشروع تدليلي عن التحول من ت( 
 ت الميثيل كمواد نفخ في تصنيع رغاويلثاني أكسيد الكربون مع فورما النفخ المشتركإلى تكنولوجيا  
 .اليوئنديبي              )غنانجن(جر نينكة فيسترين المسحوبة بالضغط في شرالبول 
 لتبريدا
 

 في قطاعي التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين  يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد إلزالة  يةخطة قطاع 
 .اليوئنديبي             ) 2015واالمتثال عام  2013المرحلة األولى لعام (

  اليونيدو       ف ھواء الغرف في قطاع تصنيع أجھزة تكيي 22-روكربونالھيدروكلوروفلوخطة إدارة إزالة 

 اليابان/اليونيب                مشروع رائد إلدارة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد 

 
 المذيبات

 

 ى تكنولوجيا ب إل141-تمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المع 
اليوئنديبي/اليابان          بارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة ديجانغ كندلي لألجھزة الطبية يزواال
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  مذكرة من األمانة
 

، )لصينالوكالة المنفذة الرئيسية نيابة عن ا(واليوئنديبي واليابان ألمانيا  تاقدمت حكومفي االجتماع الثاني والستين،  .1
 .من جانب اللجنة التنفيذيةفيھا واليونيدو والبنك الدولي، الوثائق التالية للنظر واليونيب 

 ؛)اليوئنديبي( ستراتيجية الجامعةموجز اال. في الصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة   )أ (

البنك () المرحلة األولى(في قطاع الرغاوي  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة  يةخطة قطاع  )ب (
 ؛)الدولي

إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  يةخطة قطاع  )ج (
والمشروعين التدليليين التاليين في القطاع  ،)حكومة ألمانيا مع اليونيدو كوكالة متعاونة() المرحلة األولى(

 :سحوبة بالضغطالفرعي لرغاوي البوليسترين الم

فى البوتان بنفخ الإلى تكنولوجيا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالمشروع التدليلي على التحول من  )1(
ت البالستيك آرغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط فى شركة شنغھاى إكسنزھاو لمنش تصنيع

 ؛)تعاون مع حكومة اليابانبالاليونيدو ( المحدودة 

/ 22-الھيدروكلوروفلوروكربونول من تكنولوجيا المشروع التدليلي عن التح )2(
المشترك لثاني أكسيد الكربون مع النفخ  إلى تكنولوجيا )ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون

جر نينيسترين المسحوبة بالضغط في شركة فنفخ في تصنيع رغاوي البول تيادت الميثيل كمافورم
 ؛)اليوئنديبي(، تكنولوجيا االقتصاد في الطاقة المحدودةل ) غنانجن(

في قطاعي التبريد وتكييف الھواء الصناعيين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة قطاع إلزالة   )د (
 ؛)اليوئنديبي( )المرحلة األولى(والتجاريين 

  ؛)اليونيدو(ف ھواء الغرف في قطاع تصنيع أجھزة تكيي 22- الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة   )ه (

بالتعاون اليونيب (فى قطاع خدمة التبريد  يةالھيدرو كلورو فلورو كربونالمواد دارة وإزالة إل رائدمشروع  )  و(
  ؛)مع حكومة اليابان

ب إلى تكنولوجيا 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المعتمدة على   ) ز(
لألجھزة المحدودة يجانغ كندلي ذية في شركة بارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطب يزواال

  .)اليوئنديبي بالتعاون مع حكومة اليابان(الطبية 

أشير إلى أن المشروعات "وخالل المناقشة التي دارت في االجتماع الثاني والستين بشأن الخطط القطاعية للصين،  .2
ملت اللجنة دائما على أساس مبدأ التكاليف اإلضافية وقد ع. ستشتمل على التزام مالي كبير يزيد بدرجة كبيرة عما كان متوقعا

تضمن حساب  نالمتفق عليھا في مساعدة البلدان على التحويل إلى أكثر التكنولوجيات جدوى على المدى الطويل، وكان عليھا أ
ركز ھذه المشروعات كما تعين على اللجنة تجديد إلى أي مدى ت. التمويل على أساس أكثر التكنولوجيات جدوى من حيث التكاليف

وفيما يتعلق بالمنھجية المستخدمة . ، بما فيھا الصين5على الشركات الكبيرة، وھو نھج حقق نجاحا طيبا في حالة بلدان المادة 
ويبدو أن . لحساب تكاليف المشروع، يبدو أنه تم تحديد بعض القيم المتوسطة وأن التكاليف اإلجمالية قدمت على ھذا األساس

لتي استخدمتھا اللجنة في الماضي والتي تشتمل على تحديد أكثر دقة للمبالغ اإلضافية ومدى التأھيل مناسبة بدرجة المنھجية ا
أكبر، كما أعرب عن قلق إزاء عدم وجود تبرير قوي لتحديد أولويات القطاعات بخالف تلك التي تتضمن 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62، 152الفقرة ( ".ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

واستنادا إلى تقرير فريق االتصال الذي تكون لمناقشة المسائل التي أثيرت بشأن الخطط القطاعية للصين، أحاطت  .3
بتقديم حكومة الصين الستراتيجيتھا الشاملة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد  ، في جملة أمور،اللجنة التنفيذية علما مع التقدير

على أنھا تمثل أساسا جيدا لمواصلة النظر في المساعدة  توافقة والخطط القطاعية المصاحبة لھا، ويالھيدروكلوروفلوروكربون
علما بالصعوبات والتحديات التي تواجه حكومة الصين وصناعتھا في اللجنة كما أحاطت  .للصين في اجتماعھا الثالث والستين
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وطلبت إلى الصين  ،2015و 2013ة لبروتوكول مونتريال لعامي تحقيق أھداف الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
وأعضاء اللجنة التنفيذية المھتمين باألمر عقد مشاورات بين الدورات بغية تيسيير المناقشات في االجتماع الثالث والستين؛ وأكدت 

  ).62/60المقرر (ثالھا لإلزالة المعجلة التزام اللجنة التنفيذية بتقديم مساعدة الصندوق المتعدد األطراف إلى الصين لضمان امت

حكومة الصين على إزالة استھالك المواد التي تساعد ، أعادت الوكاالت الثنائية والمنفذة، 62/60واستجابة للمقرر  .4
ة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى جامعالھيدروكلوروفلوروكربونية، تقديم موجز االستراتيجية ال

 62/60واستجابة للمقرر . افة إلى خطط اإلزالة القطاعية األربع والمشروعات التدليلية األربعةضجتماع الثالث والستين، باإلاال
أيضا، عرضت حكومة الصين أن تستضيف المشاورات التي تعقد بين الدورات بشأن الخطط الطاعية المقدمة في الصين ودعت 

مانة الصندوق والوكاالت التنفيذية إلى االشتراك في اجتماع تشاوري يعقد في أل، وممثلين ألمرة التنفيذية المھتمين باأعضاء اللجن
  .20111شباط /فبراير 24إلى  22الفترة من 

ومنذ االجتماع الثاني والستين، واصلت األمانة تناول المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة المعلقة بشأن مختلف خطط  .5
وقد أدرجت نتائج المناقشات في كل من الخطط القطاعية حسب . ذات الصلةوكاالت الثنائية والتنفيذية اإلزالة القطاعية مع ال

 .االقتضاء

  مخطط الوثيقة

تتبع ذلك بالخطط القطاعية، و. تبدأ ھذه الوثيقة بعرض موجز لالستراتيجية الجامعة يتضمن تعليقات األمانة وتوصيتھاو .6
بما في ذلك مشروعان (وي البوليوريثان، ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتعرض كل خطة بصفة منفصلة، وھي رغا

، والتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، وتصنيع أجھزة تكييف )تدليليان على رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
، 2تھا في خدمة التبريدلازلوروكربونية وإثم تعرض الوثيقة المشروع التدليلي على إدارة المواد الھيدروكلوروف. ھواء الغرف

وتشمل كل خطة قطاعية وكل مشروع تدليلي موجزا للمقترح، ووصفا للقضايا . بالمشروع التدليلي في قطاع المذيبات تختتمو
انة، التي تم تبينھا خالل استعراض المشروع، وموجزا للمناقشات التي دارت بين األمانة والوكاالت ذات الصلة، وتوصية األم

 .حسب االقتضاء

  مالحظات عامة

المواد وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الخامس والخمسين على برنامج إعداد خطة اإلدارة الشاملة إلزالة  .7
المواد إلعداد خطة إدارة إزالة الموافق عليه وبلغ التمويل اإلجمالي ( للصين الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ).ن دوالر أمريكيييمال 4.1ومكوناتھا من خطط اإلزالة القطاعية  ةالھيدروكلوروفلوروكربوني

ين ، أجرت حكومة الصالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةومنذ الموافقة على تمويل عملية إعداد خطة إدارة إزالة  .8
لمنفذة، والوزارات المعنية بمساعدة من الوكالة الثنائية المعنية والوكاالت ا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن  استقصاء

تھا عن كل قطاع آومنش المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجميع منتجي  ىغط ،واتحادات الصناعات الوطنية ومعاھد البحوث
ومن القاعدة  )بيانات المبيعات من المنتجين والمستوردين والمصدرين(من القمة إلى القاعدة  وادوقدر استھالك ھذه الم. استھالكي

واستھالك المواد  إنتاجتوقعات  درتقُ و. لكل قطاع ، على حد سواء،)استقصاء قطاع االستھالك(القمة  إلى
 .ة وتوقعات النمو في المستقبلسابقاستنادا إلى البيانات ال 2010الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 

حكومة الصين إلى التكنولوجيات ابة عن أربع خطط قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مقدمة ني تستندو .9
ووضع كل قطاع خريطة الطريق الخاصة به لإلزالة من خالل مشاورات مستفيضة مع أصحاب . المتوافرة البديلة وأطر اإلدارة
 .المصلحة الرئيسيين

                                                      
خلية اإلنترانت تيسيرا لمناقشات المشاركين في االجتماع التشاوري بين الدورات، وضعت أمانة الصندوق على موقعھا بالشبكة الدا.  1

)http://intranet.unmfs.org/sites/China_HPMP/ ( الوثائق التي قدمتھا الوكاالت الثنائية والتنفيذية ذات الصلة نيابة عن حكومة الصين لكي تنظر
  .ينفيھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث والست

المشروع التدليلي على إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26لم تدرج األمانة في الوثيقة . 2
روكلوروفلوروكربونية خدمة التبريد التي قدمت إلى االجتماع الثاني والستين، بالنظر إلى أنه ال يمكن أن تقدم خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيد

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10وجرى إيضاح ھذه المسألة كذلك في الوثيقة ). 54/39المقرر (سوى المشروعات االستثمارية المتعلقة بھذه المواد 
  .التي تم التعرف عليھا خالل استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا المتعلقة ب
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المواد ستھالك وإنتاج ال 2008العام بيانات بناء على ن ثاوروأعدت خطة إزالة رغاوي البولي .10
التي تم جمعھا خالل إعداد الخطة القطاعية، وھي أحدث البيانات المتاحة، بينما إعدت الخطط  لوروفلوروكربونيةالھيدروك

عندما أعدت  ، التي أتيحت2009القطاعية الثالث األخرى باستخدام البيانات األولية عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 
 واداألربع استنادا إلى بيانات استھالك ھذه الم يةخطط القطاعالواستعرضت األمانة . لصين موجز اإلستراتيجية الجامعةحكومة ا
 .في الوثيقة الواردة

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوعقب تقديم موجز اإلستراتيجية، قدمت حكومة الصين بياناتھا عن استھالك وإنتاج  .11
 .لنحو المبين في الجدول أدناهلى اعمن بروتوكول مونتريال  7المادة  بموجب 2009لعام 

 2009 2008 2007 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
       باألطنان المترية

 210 843.1 177 663.1 203 042.2 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 51 365.2 41 008.6 49 706.3 )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 20 982.8 16 862.4 18 530.9 )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 310.2 371.3 356.8 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 284.7 )27.7( 110.9 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 283 785.9 235 877.8 271 747.1 المجموع باألطنان المترية

    استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان 
 11 596.4 9 771.5 11 167.3 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5 650.2 4 511.0 5 467.7 )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 363.9 1 096.1 1 204.5 )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.2 7.4 7.1 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.3 )0.6( 2.4 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 *18 622.9 15 385.3 17 849.1 استنفاد األوزونمن قدرات المجموع باألطنان 
 اطن 18 622.9  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك الخاصة بمفصلة البيانات المن قدرات اسنتفاد األوزون بين  اطن 38.3ھناك فرق : مالحظة*

  . 7بموجب المادة  بكليھماغ أبل قدو). من قدرات اسنتفاد األوزون اطن 18 584.6( ة المبلغة جمعالم البياناتو  )من قدرات اسنتفاد األوزون
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  وصف المشروع
 

 ستراتيجية الجامعةموجز اال
 

ستراتيجية الجامعة لخطة بإعادة تقديم موجز االاليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة الصين،  ماق .12
 .إلى االجتماع الثالث والستين للصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

  خلفية

 ، 22-الھيدروكلوروفلوروكربونبما في ذلك  ،يجري إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .13
 ، )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونو ،124-الھيدروكلوروفلوروكربونو، 123-الھيدروكلوروفلوروكربونو
المواد الستقصاء الخاص بواستنادا إلى نتائج ا. قطاعات 7في الصين في  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونو

طن   418 000اإلنتاج مجموع ، بلغ 2009في عام  وادالذي أجرى خالل إعداد خطة إزالة ھذه الم الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ).، على التواليقدرات استفاد األوزونمن  اطن  17 997.و 28 201.(طن متري   273 000واالستھالك متري 

  قطاع االستھالك

وقد استھلكت القطاعات الستة . في الصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعرضا عاما الستھالك  1يتضمن الجدول  .14
في حين كان قطاع المذيبات ھو األقل استھالكا وقطاع ) قدرات استنفاد األوزونمن  اطن 17 997(طنا متريا   273 312

 .رغاوي البوليوريتان ھو األكبر استھالكا

  )استنادا إلى بيانات االستقصاء( 2009 عام بحسب القطاع في مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالاستھالك :  1الجدول 
 

  المواد
 الھيدروكلوروفلورو كربونية

 القطاع
تكييف ھواء

 الغرف
التبريد والتكييف
رغاوي البوليسترين  ناوريثرغاوي البولي خدمةالالصناعي والتجاري

 لفرعيالمجموع ا المذيبات  المسحوب بالضغط

 273 312 4 394 41 000 45 971 68 597 41 850 71 500 باألطنان المترية

  النسبة المئوية
26.16   
 في المائة

15.31   
 في المائة

25.10  
 في المائة

16.82  
 في المائة

15  
 في المائة

1.61  
 في المائة

100  
 في المائة

استنفاد من قدرات األطنان 
 األوزون

933 3 290 2 818 3 057 5 419 2 480 997 17 

  النسبة المئوية
21.85  
 في المائة

12.72  
 في المائة

21.21  
 في المائة

28.10  
 في المائة

13.44  
 في المائة

2.67  
 في المائة

100  
 في المائة

 
  نتاوريرغاوي البوليقطاع 

 

منشأة   3 500ه ــما مجموع )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالذي يستخدم فقط  نتاوريقطاع رغاوي البولي يضم .15
 4 191(طن متري   38 100 )ب(141-ھا من الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالكمجموع  ،ومتوسطة الحجمأصغيرة معظمھا 

، 2009في عام ) قدرات استنفاد األوزونمن طنا  5 057(طنا متريا  45 971و 2008في عام ) قدرات استنفاد األوزونمن طنا 
 .)ب(141-روكلوروفلوروكربونمما يجعله أكبر قطاع مستھلك للھيد

 بالضغط ةرغاوي البوليسترين المسحوبقطاع 

في المائة سنويا خالل السنوات الخمس  20بالضغط  ةتجاوز معدل النمو في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب .16
) ب(141-كربونوالھيدروكلوروفلورو 22-الھيدروكلوروفلوروكربونويستخدم . الماضية ويتوقع أن يظل مرتفعا في المستقبل

وكان . منشأة متناثرة من الناحية الجغرافية 500خط إنتاج توجد في   650 من نفخ فيما يقرب ياملكع) 0.67: 1.00بنسبة (
 .2009في عام  طن متري 41 000يبلغ طن متري و 34 900يبلغ  2008في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
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 تكييف ھواء الغرفقطاع 

منشأة كبيرة تعمل  30مليون وحدة سنويا تصنع بواسطة نحو  75تاج الحالي لقطاع تكييف ھواء الغرف نحو يبلغ اإلن .17
والوحدات . 5والبلدان غير العاملة بموجب المادة  5المادة  لصين ولبلدانفي االوحدات  يجري تسويقو. على النطاق الوطني

وفي عامي . تقريبا كغاز تبريد 22- الھيدروكلوروفلوروكربون تخدامبما فيھا الصين تقتصر على اس 5المصنعة لبلدان المادة 
قدرات استنفاد ا من طن 3 635.5(طن متري  66 100بلغ استھالك ھذه المادة في قطاع تكييف ھواء الغرف  2009و 2008

 ).الخاص بالخدمة باستثناء الطلب(على التوالي ) قدرات استنفاد األوزونا من طن 3 932.5(طن متري  71 500و ) األوزون

 تكييف الھواء الصناعي والتجاريقطاع التبريد و

منشأة من  1000أكثر من  ضمصناعة التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري عددا من القطاعات الفرعية وت شملت .18
، 123-روكربونالھيدروكلوروفلوو 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتستخدم ھذه الصناعة . مختلف األحجام متناثرة جغرافيا

وفي . في المائة من استھالك القطاع 99 نسبة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ويمثل ،)ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونو
 .2009في عام طنا متريا  41 850وبلغ طنا متريا  40 630 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبلغ استھالك  2008

  المذيباتقطاع 

وكمية صغيرة من  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون تهالصين في غالبي يستھلك قطاع المذيبات في .19
وكان االستھالك . من االستھالك امنشأة تستخدم غالبيتھا مستوى منخفض 400وھناك نحو . 225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 .2009في عام متريا  طنا 4 394يبلغ أطنان مترية و 4 105يبلغ  2008لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في من االكلي 

 الخدمةقطاع 

مع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسوف يزيد طلب الخدمة على معدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على  .20
 60 000يزيد على  2009وكان االستھالك التقديري للخدمة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في . الزيادة في المخزون

 .طن متري

 .بحسب المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةموجزا لالستھالك من  2ن الجدول ويتضم .21

  2009 عام حسب المادة في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  - 2الجدول 
 

الھيدروكلوروفلورو  - الھيدروكلوروفلورو كربون
 22-كربون 

الھيدروكلوروفلورو
 )ب(141-كربون

الھيدروكلوروفلورو
 )ب(142-ون كرب

الھيدروكلوروفلورو 
 123-كربون 

الھيدروكلوروفلورو 
 124-كربون 

الھيدروكلوروفلورو 
 225-كربون 

  المجموع

 273 312 42 279 298 21 811 50 323 200 559 باألطنان المترية

  النسبة المئوية
73.38  
 في المائة

18.41  
 في المائة

7.98  
 في المائة

0.11  
 في المائة

0.1  
 ةفي المائ

0.02  
 في المائة

100  
 في المائة

من قدراتاألطنان 
 استنفاد األوزون

031 11 535 5 418 1 6 6 1 997 17 

  النسبة المئوية
61.29  
 في المائة

30.76  
 في المائة

7.88  
 في المائة

0.03  
 في المائة

0.03  
 في المائة

0.01  
 في المائة

100.00  
 في المائة

  وكلوروفلوروكربونيةخط األساس الستھالك المواد الھيدر

طنا من قدرات استنفاد  17 997وقدره  2009استنادا إلى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  .22
طن من قدرات  20 200وقدره  2010واالستھالك المتوقع في عام ) استقصاء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(األوزون 

الماضية واالتجاه السائد في النصف األول من  10النمو في المتوسط في السنوات الخمس أو الـاستنادا لى معدل (استنفاد األوزون 
 .طنا من قدرات استنفاد األوزون 19 100، قدِّر خط أساس االستھالك بـ )2010عام 
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 اإلنتاجقطاع 

وفي عام . ليون طن متريم 1ت القدرة الفعلية على إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين قريبة من كان .23
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  من )طن من قدرات استنفاد األوزون 28 201(طن متري   418 000، أنتج حوالي 2009

) ينعنّ ُمص 8( )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونو) عاصنّ مُ  15( 22-الھيدروكلوروفلوروكربون منھا ،في الصين
، )عانصنّ مُ ( 123-الھيدروكلوروفلوروكربونو) عاصنّ مُ  12( )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونو
بكمية  2010عام كربونية في من المواد الھيدروكلوروفلورو اإلنتاج وقدِّرت). عانصنّ مُ ( 124-الھيدروكلوروفلوروكربونو

، على 2010ة األولى من طنا من قدرات استنفاد األوزون، استنادا إلى اتجاھات النمو السائدة خالل األشھر الست 31 737قدرھا 
طن  30 000بما يقرب من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبناء عليه، قّدر خط األساس إلنتاج .3الجدول في بين النحو الم

 .من قدرات استنفاد األوزون

  )بما في ذلك الصادرات( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمتوقع من  سابقاإلنتاج ال - 3الجدول 
 
    2007 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةال

 )طن متري(
 2008   

 )طن متري(
 2009   

 )طن متري(
من ( 2009 

استنفاد قدرات 
 )األوزون

2010  
 )طن متري(

من ( 2010
استنفاد قدرات 

 *)األوزون
 18 480 336 000 16 421 298 559 263 745 297 677 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
-ونالھيدروكلوروفلوروكرب

 )ب(141
837 86 298 81 880 91 107 10 000 104 440 11 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )ب(142

994 22 724 22 890 24 618 1 000 27 755 1 

 50 2 500 45 2 238 2 558 2 072 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12 545 10 474 365 398 124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 31 737 470 045 **28 201 418 041 370 690 409 978  المجموع
 إنتاج متوقع  *

  .2009في عام  قدرات استنفاد األوزونا من طن 28 475.9 ھامقدار 7اإلنتاج المبلغة بموجب المادة  بيانات ** 

 
   تھاستراتيجياواإلزالة أھداف 

لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تتمثل أھداف االستراتيجية الجامعة في بيان استعراض عام للخطة الوطنية إلزالة ا .24
وتحديد استراتيجيات اإلزالة وسياساتھا في األجلين القصير والطويل، وترتيب أولويات القطاعات من حيث اإلزالة، وصياغة 

 .2015و 2013خطة وطنية لضمان امتثال الصين لتدابير الرقابة للعامين 

. وفلوروكربونية وإزالتھا حسب المادة والقطاع، خطوة بخطوةوسوف تتولى حكومة الصين مراقبة المواد الھيدروكلور .25
وسيجري تعزيز تنفيذ السياسات  .وسيجري تنفيذ الرقابة على االنبعاثات اإلجمالية وإدارة حصص إنتاج ھذه المواد واستھالكھا

اإلنتاج من خالل مجموعة من  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديد بدائل قدرات الرامية لتقييد النمو في قدرات إنتاج
ستيراد والتصدير على الصعيد الالمشروعات الرئيسية، والتركيز على إدارة الخدمة لتقييد نموھا المفرط، ومراقبة اإلنتاج وا

 أولوية للتكنولوجيات ذات المعدالت المرتفعة من قدرات استنفاد األوزون التي يسھل االستعاضة عنھاتولى وسوف . الوطني

في المائة من مستوى خط  20، سيجري إلغاء نحو 2015في المائة في  10 تصل إلى يق ھدف الخفض بنسبةتحقول .26
قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف  فيفي المائة  10، وناوريثاألساس لالستھالك في قطاع رغاوي البولي

وستبذل الجھود أيضا في قطاع . ي المائة في قطاع المذيباتف 8ھواء الغرف والتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، و
وفي قطاع االستھالك، سيجري  .الخدمة ألغراضللحد من تسرب غازات التبريد وتجنب االستھالك غير الضروري  ةالخدم

ة من في المائ 90وسيجري خفضھا إلى  2013تجميد حصص السوق المحلية عند مستوى خط أساس االستھالك المحلي في عام 
وسوف يستمر إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الزيادة في العامين . 2015مستوى استھالك خط األساس بحلول عام 

طن من قدرات استنفاد األوزون،  30 000عند مستوى خط األساس البالغ  2013، وسيجري تجميده في عام 2012و 2011
 4ويبين الجدول . 2015في المائة في عام  10الوزون للوفاء بھدف الخفض بنسبة طن من قدرات استنفاد ا 3 000وستتم إزالة 

كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين إزالتھا في كل قطاع لتحقيق األھداف الشاملة لبروتوكول مونتريال في ھذه 
 .2015و 2013المواد في عامي 
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  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( حسب القطاع 2015و 2013في عامي  روكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيد -4الجدول 
 

  قطاع اإلنتاج قطاعات االستھالك  مستويات الخفض
استنفاد من قدرات 

األوزون من المواد 
الھيدروكلوروفلوروكر

 بونية

رغاوي 
 البوليوريثان

رغاوي 
البوليسترين 
المسحوبة 
 بالضغط

تكييف ھواء 
 الغرف

التبريد وتكييف 
الھواء 

الصناعي 
 والتجاري

  المجموع المذيبات

  1 417 30 228 176 338 645 2013ھدف الرقابة في 
 3 000 1 910 39 236 411 254 970 2015ھدف الرقابة في 

 3 000 3 327 69 464 587 592 1 615 المجموع

 

الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تلك الرامية إلى  وسوف تتخذ اإلجراءات، في قطاع الخدمة، فيما يتعلق بالمواد .27
وضع سياسات لإلدارة في صناعة الصيانة، وإلغاء طلبات الصيانة غير الضرورية، وتعزيز عملية تركيب المعدات والصيانة 

الحجم، وتدمير المواد  للحد من التسرب، وتنفيذ أنشطة إعادة التدوير وإعادة االستخدام لدى خدمة المعدات الكبيرة والمتوسطة 
. الھيدروكلوروفلوروكربونية التي اليمكن استرجاعھا أو إعادة تدويرھا للحد من انبعاثات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 2013التقديرات إلى أن الحد األقصى من االستھالك المسموح به من الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة في  روتشي
للرقابة  2015في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوسيخضع استھالك . قدرات استنفاد األوزونمن طن  4 300سيكون نحو 

 .عند نفس المستوى لھذا القطاع

  اختيار التكنولوجيا

واستنادا إلى عدد من معايير االختيار بما في ذلك المنافع التي تعود على األوزون والمناخ، والسالمة والتكاليف،  .28
 .بيانا بالتكنولوجيات التي اختارتھا قطاعات االستھالك الستة وقطاع اإلنتاج 5الجدول يتضمن 

  اختيار التكنولوجيا بحسب قطاع االستھالك -5الجدول 
الھيدروكلوروفلوروكربون   القطاع

  المستخدم
  التكنولوجيا أو اإلجراء البديل

  بنتانالسيكلو -  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون  رغاوي البوليوريثان
  النفخ بالمياه -
  تكنولوجيا أخرى ممكنة غير ضارة بالبيئة-

رغاوى البوليسترين 
  المسحوب بالضغط

  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

- مع كميات صغيرة من (ثاني أكسيد الكربون -
لتحسين خصائص (أ  152- الھيدروكلوروفلوروكربون

  )الرغاوي
  2013أ قبل عام  410-الھيدروكلوروفلوروكربون -  22- الھيدروكلوروفلوروكربون  غرفتكييف ھواء ال

الھيدروكلوروفلوروكربونات وبدائل أخرى منخفضة في  -
لتحقيق ھدف  2013إمكانيات االحتراب العالمي بعد عام 

2015  
أجھزة التبريد 

وتكييف الھواء 
  الصناعي والتجاري

 99( 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  )المائة في

  123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون

  األمونيا -
  ثاني أكسيد الكربون -
  تكنولوجيات أخرى غير ضارة بالبيئة -
في المشروعات الصغيرة  32-الھيدروكلوروفلوروكربون -

  والمتوسطة
أ  410-الھيدروكلوروفلوروكربون -

  )حلة األولىالمر(أ  134والھيدروكلوروفلوروكربون 
  عدم وجود تكنولوجيا نظيفة -  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون  المذيبات

  تكنولوجيات التنظيف المعتمدة على الماء وشبه المائية -
تكنولوجيا التنظيف بالمذيبات العضوية الخالية من المواد  -

  المستنفدة لألوزون
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الخدمة والقطاعات 
  األخرى

  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
ب  142- لھيدروكلوروفلوروكربونا
  )خالئط التبغ(

  قطاع تدريب الخدمة لتجنب الخدمة غير الضرورية -
  التدريب للنھوض بنوعية الخدمة -
إعادة تدوير المواد /إقامة مرافق الستعادة -

  الھيدروكلوروفلوروكربونية من المعدات المخّردة
دأ التزامن في إزالة استنادا إلى بناء قدرات إنتاج البدائل ومب    اإلنتاج

اإلنتاج واالستھالك، ستغلق خطوط إنتاج المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية بالتدريج، وينبغي أوال إزالة 

القطاعات التي ترتفع فيھا قيمة قدرات استنفاد األوزون وتتسبب 
في أضرار بيئية أخرى مع مراعاة مواعيد اإلزالالة في قطاع 

  االستھالك
 

توافر التكنولوجيات البديلة والجدول الزمني المضغوط  عدم ت التحويل في قطاع تكييف ھواء الغرف ويحد من عمليا .29
، فإن البدائل التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةغير أنه بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة . لإلزالة

وفي قطاع التبريد وتكييف  .ي المائة من مجموع عمليات التحويلف 60اإلمكانيات المنخفضة لالحترار العالمي سوف تشكل 
الحترار العالمي مثل لالھواء الصناعي والتجاري، سيجري التشجيع على استخدام البدائل ذات اإلمكانيات المعتدلة 

الصين بنشاط  في أجھزة تكييف الھواء التجارية المتوسطة والصغيرة الحجم، وسوف تستكشف حكومة 32-فلوروكربونالھيدرو
إمكانيات االحترار العالمي إالّ أنه بالنظر إلى ذلك سوف يستغرق بعض الوقت، في منخفضة الإمكانيات استخدام التكنولوجيات 

التكنولوجيا الناضجة مثل  ختارأن ت) المرحلة األولى(التي تنفذ في إطار خطة القطاع  مشروعاتسيتعين على ال
 ).أ(134- فلوروكربونيدروالھو) أ(410-فلوروكربونالھيدرو

  المقّدرة التكاليف

ومتطلبات اإلزالة بحسب القطاع مع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحدود القصوى الستھالك  6يعرض الجدول  .30
ما  الصين أنه سيتعين عليھا إزالةوتقدر . 2015و 2013التكاليف المطلوبة من الصندوق المتعدد األطراف ألھداف الرقابة في 

من أطنان  1 910لتحقيق التجميد، وإلى من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قدرات استنفاد األوزون من طنا  1 467 يمتهق
استنفاد من قدرات طنا  3 377 قدره إزالةإجمالي في المائة لتحقيق  10استنفاد األوزون أخرى لتحقيق الخفض بنسبة قدرات 

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة خالو. 2015-2010األوزون خالل الفترة 
في المائة من خط  30و 23في حدود اإلزالة ستكون  بوليوريثانرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والالقطاعين الفرعيين ل

الحد األقصى المسموح به طاع، أي مئوية من خط األساس في القنسبة تحسب اإلزالة على أساس (التوالي األساس على 
  ).2013لالستھالك لعام 
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  الشاملة وحسب القطاع الفرعي 2015و 2013األوزان والتكاليف المطلوبة لتحقيق تدابير الرقابة لعامي  -6الجدول 
 

قدرات استنفاد ( 2013 المستوى
 )األوزون

قدرات استنفاد ( 2015
 )األوزون

  خطة األعمال 2015-2010 حسب القطاع
2011-2014 

الحد مستويات 
األقصى 

المسموح به 

اإلزالة 
بحسب 
 القطاع

الحد مستويات 
األقصى 

 المسموح به 

اإلزالة بحسب
 القطاع

التكاليف المطلوبة
 آالف الدوالرات(

 )األمريكية

النسبة من خط اإلزالة
أساس القطاع

القيمة بآالف
 الدوالرات
 األمريكية

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

غير 19 100 توى الوطنيالمس
 معروف

       3 377 تقرر فيما بعد غبر معروفغبر معروف 17 190

       مستوى القطاع
 783 66 212 %30 1 615 122 199 %50.80 970 4 340 645 5 310 بوليوريثانرغاوي ال

رغاوي البوليسترين 
 المسحوبة بالضغط

540 2 338 286 2 254 13.30% 000 103 592 23% 428 19 230 

 355 92 428 %14 587 168 623 %21.50 411 3 698 176 4 109 تكييف ھواء الغرف
التبريد وتكييف الھواء 
 الصناعي والتجاري

360 2 228 124 2 236 12.40% 780 137 464 20% 961 52 204 

 41 28 683 %14 69 فيما بعديتقرر  %2 39 454 30 493 المذيبات
 139 12 727 %1 50 فيما بعديتقرر  0 0 4 288 50 4 288 الخدمة
 28 15 146             التدليل

 1 780 287 585 %18 3 377 فيما بعديتقرر  %100 1 910 17 190 1 467 19 100 )االستھالك(مجموع 
 4 500 140 032     تقرر فيما بعدي  3 000 27 000   30 000 )اإلنتاج(مجموع 

ويشير الموجز إلى أن الصين تطلب تمويال . مستوى التمويل واألوزان في خطط األعمال ايضا 6ويبين الجدول  .31
فمبلغ التمويل الوارد في المقترح المقدم لالجتماع الثاني . وأوزانا للقطاعات األربعة أكبر بكثير من المخصص في خطة األعمال

ال ـات في خطة األعمـع المخصص لجميع القطاعيزيد بدرجة كبيرة عن المجمو) أمريكي دوالر 531 602 000(والستين 
قطاع المذيبات أو  وأكما لم تقدم أية قيم في موجز اإلستراتيجية الجامعة سواء لقطاع اإلنتاج،  .)دوالر أمريكي 427 617 000(

 28 683 000ودوالر أمريكي  140 032 000قطاع خدمة التبريد وھي القطاعات التي تبلغ مخصصاتھا في خطة األعمال 
 000(غ ـــزء من المبلــأن طلبات التمويل الفعلية لجر مالحظة وتجد. دوالر أمريكي على التوالي 12 727 000ودوالر أمريكي 

المطلوبة من حيث المبدأ خالل االجتماع الثاني والستين للخطط القطاعية األربع لن تقدم في سياق خطة ) دوالر أمريكي 92 883
للوزن الذي يمكن ربطه باإلزالة الالزمة بعد تدابير  2017-2015بل خالل فترة السنوات الثالث  2014-2010أعمال الفترة 

  .2015الرقابة في 

  وإطار السياسات اإلطار التنظيمي

 1ودخلت حيز النفاذ في  2010الالئحة الخاصة بإدارة الموارد المستنفدة لألوزون عن مجلس الدولة في عام صدرت  .32
وتوضح ھدف . مادة تركز على إدارة دورة حياة  المواد المستنفدة لألوزون 38وتتضمن ھذه الالئحة . 2010حزيران /يونيه

نظاما للرقابة الشاملة وإدارة حصص المواد المستنفدة لألوزون وتنص على المسؤوليات القانونية  وتنشئومھام إدارة ھذه المواد 
وسوف ترتكز حكومة الصين على ھذا اإلطار . غير القانونية ادراتالواردات أو الص وأ االستھالكشأن سلوكيات اإلنتاج وب

في ضمان االمتثال الكامل ألھدافھا الخاصة باإلزالة من خالل سن القوانين واللوائح المقابلة عن طريق القائم السياساتي 
 :اإلجراءات التالية

 وضع وتنقيح القوانين واللوائح ذات الصلة؛ 
  في نظام مراجعة اإلنتاج النظيف؛ وكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرإدراج قطاعات  
 إعداد المبادئ التوجيھية التقنية إلعادة تدوير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
  وتشجيع المنتجات والتكنولوجيات البديلة؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدرات الرقابة على إنتاج 
  لبيانات اإلنتاج واالستھالك واالستيراد والتصدير واالنبعاثات؛ الديناميوضع وتنقيح نظام التسجيل 
 بحث وإعداد السياسات االقتصادية ذات الصلة وآلية االستثمار في حماية البيئة؛ 
 البحوث والتطوير والترويج للمنتجات والتكنولوجيات البديلة؛ 
 المعلومات العامة والتوعية والتثقيف؛ 
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 الة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في مختلف القطاعات إلز فرض حظر في توقيتات مناسبة
 والمنتجات؛

 

نظام التراخيص : ووافقت الصين على السياسات واللوائح الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك .33
المواد إنتاج  عاتمشروإنشاء وتوسيع ادة ، إع2004شباط /فبراير 6بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

م المواد التي تستخد، الرقابة على إقامة مرافق التصنيع الجديدة 2008كانون األول / ديسمبر 25في  الھيدروكلوروفلوروكربونية
، والترخيص بالخالئط المحتوية على المواد 2009تشرين األول / أكتوبر 13الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

المواد ولم ترد إشارة عما إذا كانت تدابير الرقابة على . 2009كانون األول / ديسمبر 29الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
 .قد نفذت 2007التي وافقت عليھا األطراف في بروتوكول مونتريال في  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
 

 تھاتعليقات األمانة وتوصي
 

  التعليقات
  

ة الجامعة في الوثيقة المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين أثارت األمانة عدة مسائل فيما يتعلق باالستراتيجي .34
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 .(وتناقش تلك المسائل بالتفصيل في تلك الوثيقة وفيما يلي إيجاز لھا:  

  ضرورة ترتيب أولويات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العالية في قدرات استنفاد األوزون؛  )أ(

  في المائة من خط األساس؛ 10بر من تمويل نسبة أك  )ب(

  االستھالك؛/تحديد مدى التزامن بين اإلزالة في اإلنتاج   )ج(

عدم وجود بيانات شاملة بخصوص تواريخ االنتھاء من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والملكية   )د(
  ؛5األجنبية والتصدير إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 

  ى معلومات بشأن التمويل المشترك؛االفتقار إل  )ھـ(

  االفتقار إلى المعلومات عن تكاليف قطاع اإلنتاج؛  )و(

ما إذا كان التقرير الموجز كافيا في عدم وجود خطة كاملة إلدارة إزالة المواد   )ز(
  .54/39الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالمقرر 

إلى آخر اجتماع تعقده  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقديم خطتھا الخاصة بإدارة إزالةحكومة الصين  وتعتزم .35
، ويتم تحديد خط األساس الفعلي إلزالة المواد 2010لعام  7أن تتوافر بيانات المادة بعد  2011اللجنة التنفيذية في عام 

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التوصيات

اق مداوالتھا الجارية بشأن الطلبات المقدمة من حكومة فيما سلف ذكره في سيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر  .36
 .الصين إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  متعددة السنوات مشروعات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوكالة عنوان المشروع: أوال

 اء والتعميرالبنك الدولي لإلنش/ البنك الدولي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة قطاع رغاوي 

 

 )استنفاد األوزونقدرات أطنان من (  18 584.6 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

عامل  باتالمذي التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استھالك القطاع

  خدمة تصنيع  

 6.0    2.0 4.0   123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1    124- الھيدروكلوروفلوروكربون
         133-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5 535.7   465.9    5 056.8 )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
         142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0 )ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.0   1.0     ج أ225- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0   0.0     ج ب225- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (بيانات االستھالك : رابعا

 غير معروف نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام حددسي  2010  -  2009خط األساس 

 )استنفاد األوزونقدرات أطنان ب(اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  :الباقي 0 :ووفق عليه بالفعل
 

 المجموع 2014 2013 201020112012 خطة األعمال: خامسا

البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمير

من قدرات باألطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون 
 )استنفاد األوزون

331.2  427.6 12.3 12.3 783.3 

 66 212.349 1 036.206 1 036.206 36 143.701  27 996.235 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 
 

 المجموع 2015 2014 2010201120122013 لمشروعبيانات ا: سادسا

  %10 - خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح غير متاح حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

  17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير معروف غير معروف غير معروف )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
 *)بالدوالرات األمريكية(المبدأ 

البنك الدولي/ البنك الدولي
 لإلنشاء والتعمير

تكلفة 
 المشروع

 000 000 32 000 000 30 000 000 45 000 200 15 000 199 122 

 9 164 925  1 140 000 3 375 000 2 250 000 2 400 000 تكاليف الدعم

 122 199 000 15 200 000 45 000 000 30 000 000 32 000 000  )بالدوالرات األمريكية(تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ مجموع 

 9 164 925  1 140 000 3 375 000 2 250 000 2 400 000  )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

 131 363 925 16 340 000 48 375 000 32 250 000 34 400 000  )بالدوالرات األمريكية(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 

 

 )2010(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا

  األموال المطلوبة الوكالة
 )بالدوالرات األمريكية( 

  تكاليف الدعم
 )بالدوالرات األمريكية( 

 )استنفاد األوزونقدرات أطنان ب(مستنفدة لألوزون مواد الإزالة ال

  2 400 000 32 000 000 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي
 

 )على النحو المبين أعاله( 2010الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :التمويل المطلوب

 تحدد فيما بعد :توصية األمانة

 حسبما قدمت في األصل *
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  وصف المشروع

في قطاع  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونإلزالة  يةخطة قطاعتقديم البنك الدولي، نيابة عن حكومة الصين،  أعاد .37
وتطلب . ، إلى االجتماع الثالث والستيندوالر أمريكي 207 351 000بتكلفة إجمالية تبلغ ) خطة قطاع الرغاوي(الرغاوي 

دوالرا أمريكيا للبنك الدولي  9 164 925دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  122 199 000الحكومة من ھذا المبلغ 
من ) طنا متريا 14 685(استنفاد األوزون من قدرات طنا   1 615وسوف تزيل خطة القطاع . جاء في الطلب األصليحسبما 

من قدرات طنا  1 373لمتعدد األطراف يعادل بتمويل من الصندوق ا 2015بحلول عام  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ).طنا متريا 12 482(استنفاد األوزون 

  ن في الصيناثيرليوقطاع رغاوي الب

استنفاد من قدرات  اطن 4 415.3البالغ  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  2008من بين مجموع االستھالك في  .38
ويتعلق التخفيض . بوليوريثاناستنفاد األوزون لتصنيع رغاوي القدرات من طنا  4 191، استخدم )طنا متريا 40 139(األوزون 

فوفقا . باألزمة المالية العالمية 2008المبين في  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي مستويات اإلنتاج واالستھالك من 
ق مع سياسة التنمية االقتصادية ستفي المائة في قطاع الرغاوي، وھو ماي 10يتوقع معدل نمو سنوي بنسبة . الستقصاء الصناعة
في الصين  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونوعلى ھذا األساس، يتوقع أن تكون مستويات استھالك . الوطنية في الصين

 .1على النحو الوارد في الجدول  2012-2008خالل الفترة 

  في الصين يوريثانبولفي صناعة رغاوي ال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول

الھيدروكلوروفلوروكربون
 )ب(141-

 * خط األساس 2015 2013 2010 2009  2008

استنفاد قدرات أطنان ب
األوزون

191 4 057 5 563 5 310 5 340 4 310 5 

 48 270 39 450 48 270 50 568 45 971 38 100 باألطنان المترية
  انثتقديري لرغاوي البوليوريالخط األساس  *

ت آإلى منش المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرغاوي وفقا الستھالكھا من  منشآتف خطة قطاع الرغاوي وتصن .39
متوسطة الحجم  منشآت، و)متريا اطن 75.0(استنفاد األوزون من قدرات  انطنأ 8.3كبيرة الحجم باستھالك سنوي يزيد على 

صغيرة الحجم  منشآت، وال*طنا متريا 75إلى  25(وزون استنفاد األمن قدرات  انطنأ 8.3و 2.8باستھالك يتراوح بين 
العمالقة التي  منشآتكما يوجد عدد ضئيل من ال). طنا متريا 25(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 2.8 إلىباستھالك يصل 

ويتألف . )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونأو أكثر من ) طن متري 500(استنفاد األوزون من قدرات طنا  55.0تستھلك 
 3 500ان، الذي يعد من أكبر القطاعات المستھلكة للھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، من نحو ثقطاع رغاوي البوليوري

 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم التمتلك عادة سوى قدرات تقنية وإدارية محدودة، وفرص محدودة للحصول على التكنولوجيات
في المائة من مجموع استھالك  76.2الكبيرة التي تشكل نحو  منشآتسوى عدد ضئيل من ال دواليوج. الجديدة

ان إالّ تالصغيرة، أكثر مجموعة داخل قطاع رغاوي البوليوري منشآتوتشكل ال. في القطاع )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
المائة من اإلنتاج  في 1.2أي ( منشآتولم ينشأ سوى عدد قليل من ال. تشكل سوى جزء ضئيل مجموع االستھالكال أنھا 

 .2007أيلول / سبتمبر 21بعد ) اإلجمالي

بما في ذلك ) 2الجدول (وإنتاج رغاوي البوليوريثان في الصين موزع بصورة غير متساوية فيما بين مختلف التطبيقات  .40
رة وسخانات المياه ، وسيارات التبريد واألجھزة الكھربية الصغيةرغاوي العزل ألجھزة التبريد والتجميد، والشاحنات المبرد

ي لقطاع السيارات وغير ذلك من غاوبالطاقة الشمسية، ومواد عزل األنابيب، وألواح الرغاوي، ورغاوي الرش، وتطبيقات الر
 ).األحذية نعالمثل الرغاوي الھيكلية والمواد المالئة و(االستخدامات األقل حجما 
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  2008سب القطاع الفرعي للرغاوي في بح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك : 2الجدول

استنفاد من قدرات باألطنان  القطاع الفرعي
 األوزون

 باألطنان المترية

 3 000  330 أجھزة التبريد والتجميد
 5 900 649 الشاحنات المبردة وسيارات التبريد

 2 100 231 األجھزة الكھربائية الصغيرة
 4 700 517 سخانات المياه بالطاقة الشمسية

 3 400 374 مواد عزل األنابيب
 6 800 748 ألواح الرغاوي
 7 100 781 رغاوي الرش

 1 400 154 استخدامات الرغاوي في قطاع السيارات
 3 700 407 )األحذية نعالو الحشوالرغاوي الھيكلية ومواد (غير ذلك 
 38 100 4 191 المجموع

 
  ستراتيجية اإلزالة في قطاع الرغاويا

المواد تقترح حكومة الصين، تنفيذ إزالة  كلوروفلوروكربونيةالمواد الالخبرات المكتسبة من إزالة استنادا إلى  .41
ان من خالل نھج قطاعي على المستوى الوطني لتسليم المساعدات ثفي قطاع رغاوي البوليوري الھيدروكلوروفلوروكربونية

، 2015و 2013وبغية ضمان االمتثال لتدابير الرقابة في . الكفاءةالرغاوي بطريقة حسنة التوقيت وتتسم ب منشآتالتقنية والمالية ل
، وسوف تستخدم )ب(141-األكبر استھالكا للھيدروكلوروفلوروكربون منشآتسوف تركز خطة قطاع الرغاوي على تحويل ال

وسوف تقدم . الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتكحاالت تدليلية توزع على ال منشآتالدروس المستفادة من تحويل ھذه ال
وتسند األولوية كعامل نفخ . المساعدة أيضا لبيوت نظم الرغاوي الستحداث تكنولوجيا خالية من المواد المستنفدة لألوزون

خطط شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم  تستحدثوسوف . الحترار العالميللرغاوي البديلة ذات اإلمكانيات المنخفضة ل
ويجري  .الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتوخاصة في ال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلزالة  ملنامج الشاوترويج البر

البدائل المختارة والقدرات التقنية والمالية  صالحيةبالنسبة لكل قطاع فرعي للرغاوي، أنشطة إزالة مرتبة األولوية بحسب 
 .ات مردودية التكاليفوتوافر خيارالقطاع الفرعي المعني،  منشآتواإلدارية، في 

وإلى تحليل مقارن أجري للتكنولوجيات البديلة في مختلف القطاعات الفرعية ، السالفة الذكر واستنادا إلى المعايير .42
 :لقطاعات الفرعية الثالثة التاليةللرغاوي، تم التوصل إلى أن تولى األولوية في المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي ل

من قدرات  اطن 381.1 ھزة التبريد والتجميد؛ باستھالك إجمالي تقديري يبلغالقطاع الفرعي ألج  )أ (
ولدى . مليون وحدة 55منشأة مع نواتج إنتاج  40تستھلكه ) طنا متريا 3 465.0(استنفاد األوزون 

بنسبة  2008الصين أكبر إنتاج من أجھزة التبريد والتجميد في العالم، وقد زادت ھذه الصناعة في 
بالتكنولوجيا المعتمدة على  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونوسوف يستعاض عن . ئةفي الما 25

 الھيدروكربون؛

استنفاد من قدرات  اطن 749.7يبلغ  يالتبريد، باستھالك إجمالي تقديرغرف الشاحنات المبردة و  )ب (
دة في شاحنة مبر 110 000منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ  50يستخدم في ) طنا متريا 6 815(األوزون 

  بتكنولوجيا السيكلوبنتان؛ )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونوسوف يستعاض عن . 2008

باستھالك ) أوعية الطھيأي سخانات المياه الكھربية، وكبائن التطھير و(األجھزة الكھربائية الصغيرة   )ج (
 50في يستخدم ) طنا متريا 2 426.0(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 266.9إجمالي تقديري يبلغ 

وسوف يستعاض عن . األكبر حجما منشآتوحدة بواسطة ال 200 000منشأة بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 
بالبوليوالت السابقة الصغيرة والمتوسطة الحجم  منشآتال ب في141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ة حشو؛ان كمادثتكنولوجيا النفخ بالمياه للتطبيقات التي تستخدم فيھا رغاوي البوليوريبوالخلط 
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اد األوزون ـــاستنفمن قدرات  اــطن 217.7قطاع فرعي آخر باستھالك إجمالي تقديري يبلغ   )د (
الصغيرة والمتوسطة الحجم المنخفضة  منشآتيستخدمه العديد من ال) طنا متريا 1 979.0(

 .ة والمتناثرة في مختلف أنحاء البلدـالربحي

الكبيرة في القطاع  منشآتذه المرحلة من خطة قطاع الرغاوي الوعالوة على ذلك، سوف تؤخذ في االعتبار أيضا في ھ .43
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالفرعي لسخانات المياه بالطاقة الشمسية حيث يمكن من الناحية المالية التحويل إلى تكنولوجيا 

  .2015وسوف تعالج القطاعات الفرعية األخرى بعد عام . )3الجدول (

  الفرعية ذات األولوية في إطار المرحلة األولى من الخطة القطاعية للرغاوي القطاعات -3الجدول 

 ب  الذي تتعين إزالته141-الھيدروكلوروفلوروكربون عدد المنشآت القطاع الفرعي
 بأطنان قدرات استنفاد األوزون بالطن المتري

 381.2 3 465.0 40 أجھزة التبريد والتجميد
 749.7 6 815.0 50 بريدغرف التالشاحنات المبردة و

 266.9 2 426.0 50 األجھزة المنزلية الصغيرة
 217.7 1 979.0 ** *القطاعات الفرعية األخرى

 1 615.4 14 685.0 140 المجموع 
مواد عزل سية، وأي سخانات المياه الشم(ب الذي تتعين إزالته من المنشآت الكبيرة في القطاعات الفرعية األخرى 141- الھيدروكلوروفلوروكربون* 

  ).األنابيب
 .العدد المقدر للمنشآت، باستثناء الموجودة منھا في قطاعات فرعية أخرى، التي ستشملھا المرحلة األولى من الخطة القطاعية للرغاوي**

م األنشطة المقترحة في خطة قطاع الرغاوي مثل الضوابط على لدعوسوف تصدر حكومة الصين سياسات ولوائح  .44
إنشاء نظام لحصص  تعتزمو. واردات والصادرات، واالستھالك، وإدارة السالمة، والتوسيم البيئي، والمعايير التقنيةاإلنتاج، وال

الذي يعتبر بالغ األھمية لضمان  ، األمر2013اإلنتاج للقضاء على إمدادات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أوائل 
وعالوة على ذلك سيجري فرض حظر على . لوروكربونية وخاصة في قطاع الرغاوياإلزالة المستدامة للمواد الھيدروكلوروف

المستخدم في إنتاج رغاوي العزل في أجھزة التبريد والتجميد، والشاحنات المبردة  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 
 يةقديم خطة قطاعتوتدرس الحكومة أيضا  .2015كانون الثاني / يناير 1وسيارات التبريد واألجھزة المنزلية الصغيرة بحلول 

. 2011إلى اللجنة التنفيذية في  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونبما في ذلك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةزالة إنتاج إل
الرقابة على وسيجري أيضا إحكام . وسوف يراعي الجدول الزمني إلزالة اإلنتاج الجھود التي تبذل للرقابة على قطاع االستھالك

 . )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالواردات والصادرات من 

  تحليل التكاليف

تستند حسابات التكاليف اإلضافية الكلية لخطة قطاع الرغاوي إلى إدخال تكنولوجيات الھيدروكربون والنفخ بالمياه  .45
وتحسب .والملكية األجنبية، ومكون التصدير )بما في ذلك عمرھا(وتراعي حجم المنشأة وتاريخ التركيب، ومعدات خط األساس 

استنادا إلى تكاليف القطاع الفرعي ) )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالكيلوغرام من /األمريكي الدوالرب(مردودية التكاليف 
ھا وتحسب مردودية التكاليف بالنسبة لقطاع الرغاوي بأكمله بوصف.لكل قطاع فرعي 2008واستھالك ھذه المادة في عام 

 ).أي الرغاوي ذات األديم المندمج والجاسئة(مردودية التكاليف المرجحة لجميع القطاعات الفرعية 

. الوضع والمكان الفعليين لكل منشأة ىالتي اختارت تكنولوجيا السيكلوبنتان عل منشآتوسوف تعتمد تكاليف تحويل ال .46
إلى إعادة تھيئة معدات إطالق الرغاوي قد يتعين  منشآتالوسوف تتباين الظروف من منشأة ألخرى، ففي حين قد التحتاج بعض 

جديدة وقد تتمثل القيود األخرى في موقع المنشأة الذي قد على البعض اآلخر أن يستعيض عن الوحدات الموجودة بمعدات 
أخرى، فإن وفي حاالت . تسليم الھيدروكربون بالشاحناتعلى قيود بشأن  أو ينطوي/كيب مستودعات التخزين واليسمح بتر

. من المعداتمرافق لتخزين الھيدروكربون، ووحدات الخلط المسبق وغير ذلك إقامة  رقد اليبر منشآتالصغر النسبي لحجم ال
استبدال المعدات في منخفضة الضغط في خط األساس التي التستطيع التحويل، يقترح  التي لديھا آالت اإلرغاء منشآتوبالنسبة لل

وسوف تستحدث . التي لديھا آالت إرغاء مرتفعة الضغط والقادرة على التحويل إعادة تھيئة المعدات نشآتمحين يقترح بالنسبة لل
 .الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتالللخلط المسبق تعتمد على الھيدروكربون وخاصة في قدرات لإلمداد بنظم 

 انظم اتإلى الھيدروكربون )ب(141-كربونالھيدروكلوروفلورووتتضمن التكاليف الرأسمالية المرتبطة، بالتحول من  .47
الھيدروكربون، واستبدال أو إعادة تھيئة موزع اإلرغاء الموجود بما في ذلك المنظم والتثبيتات، وتركيب المعدات ذات لتخزين 

العمالقة  منشآتلأما التكاليف الرأسمالية الخاصة با. والتدريب، ونقل التكنولوجيا، والتجارب، وإصدار الشھاداتالصلة بالسالمة، 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 
 

16 
 

ونظرا للقيود المتعلقة بالسالمة، يوصي بتكنولوجيا . فإنھا تتعلق بكل منشأة بحسب حجم العمليات والمعدات في خط األساس
. الرش وتطبيقات الرغاوي الخاصة بصناعة السيارات وغير ذلك من تطبيقات الرغاوي لرغاوي ف أ 245-الھيدروفلوروكربون

الية إلدخال التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروفلوروكربون بوحدة الخلط المسبق وتركيب جھاز تبريد وترتبط التكاليف الرأسم
قد تتكبد بعض التكاليف إلجراء تعديالت طفيفة، (والتوجد تكاليف رأسمالية متصلة بإدخال تكنولوجيا النفخ بالمياه . للمباني

الخلط  ةسابق تبشأن تصنيع البوليوال. بيوت النظموسوف يتطلب تحويل ). وتعديالت في المستودعات وتجارب اإلنتاج والتدريب
المسبق بمضخات وخزانات ونظم معززة متعلقة على الھيدروكربون تركيب نظم لتخزين الھيدروكربون، ونظم للخلط  ةالمعتمد

موجزا للتكاليف الرأسمالية  4ويقدم الجدول .والتدريببالتھوية والسالمة، وتعديالت في المباني وتجارب ومراجعة السالمة 
  .بخطة قطاع الرغاويالمرتبطة 

  التكاليف الرأسمالية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين -4الجدول 

 القطاع الفرعي
مركز  الصغيرة المتوسطة الكبيرة العمالقة

 التالبوليو
 المجموع

 استبدال تھيئة استبدال تھيئة استبدال تھيئة استبدال 
                  منشآتعدد ال

 41 1 5 5 15 3 12 0 0 أجھزة التبريد والتجميد
الشاحنات المبردة وسيارات 

 التبريد
4 1 0 0 8 2 30 1 46 

 51 1 12 6 24 2 6 0 0 األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة 

 الشمسية
0 0 11 4 36 14 203 10 

278 
 261 8 168 19 51 4 11 0 0 بعزل األنابي

 292 10 210 15 45 3 9 0 0 األلواح
 460   225 225   10       رغاوي الرش

 40   20 20           رغاوي السيارات
 104   50 50   4       غير ذلك
 1 573 31 923 356 179 30 49 1 4 منشآتمجموع ال

                 )آالف الدوالرات األمريكية(التكلفة 
 15 024.8 547.8 286.0 529.0 670.0 944.0 1 125.0 5 049.0 5 874.0 )الھيدروكربون( تكلفة الوحدة

 31 004.8 547.8 1 430.0 2 645.0 10 050.0 2 832.0 13 500.0 - - أجھزة التبريد والتجميد
 44 090.8 547.8 8 580.0 1 058.0 5 360.0  - 5 049.0 23 496.0 الشاحنات المبردة وسيارات التبريد

 31 871.8 547.8 3 432.0 3 174.0 16 080.0 1 888.0 6 750.0  - - األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة 

 111 213.0 5 478.00 58 058.0 7 406.0 24 120.0 3 776.0 12 375.0 - - الشمسية
 112 802.4 4 382.40 48 048.0 10 051.0 34 170.0 3 776.0 12 375.0 - - عزل األنابيب

 116 580.0 5 478.00 60 060.0 7 935.0 30 150.0 2 832.0 10 125 - - األلواح
تكاليف الوحدة 

 341.0  88.0 88.0  165.0     )ف أ 245- الھيدروفلوروكربون(
 41 250.0  19 800.0 19 800.0  1 650.0    رغاوي الرش

 3 520.0  1 760.0 1 760.0      رغاوي السيارات
 9 460.0  4 400.0 4 400.0  660.0    غير ذلك

بآالف الدوالرات (مجموع التكاليف 
 470 788.0 16 434.00 204 138.0 55 584.0 109 880.0 14 582.0 41 625.0 5 049.0 23 496.0 )األمريكية

 9.43أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا السيكلوبنتان، ودوالر  2.88: على النحو التالي وحسبت تكاليف التشغيل اإلضافية .48
. النفخ بالمياهلتكنولوجيا  دوالر أمريكي للكيلوغرام 5.25و  ف أ 245-الھيدروفلوروكربوندوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا 

مجموع التكاليف  5دول ويتضمن الج. دوالر أمريكي 208 416 000يق ھذه القيم، إلى باإلجمالية، بتطوتصل تكاليف التشغيل 
  .بحسب القطاع الفرعيالرأسمالية واإلضافية 
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  التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين -5الجدول 

 القطاع الفرعي
- الھيدروكلوروفلوروكربون

  )ب(141
 )باألطنان المترية(

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف 
دوالر (يف مردودية التكال

 المجموع التشغيليةالرأسمالية )كيلو غرام/يأمريك
 12.28 42 536 11 529 31 007 3 465 أجھزة التبريد والتجميد

 9.67 65 922 21 832 44 090 6 815 الشاحنات المبردة وسيارات التبريد
 16.67 40 452 8 581 31 871 2 426 األجھزة المنزلية الصغيرة

 24.71 134 145 22 932 111 213 5 429 العاملة بالطاقة الشمسية سخانات المياه
 33.49 131 523 18 721 112 802 3 927 عزل األنابيب

 18.47 145 028 28 449 116 579 7 854 األلواح
 14.46 118 585 77 335 41 250 8 201 سبراي

 9.10 14 714 11 194 3 520 1 617 الرغاوي للسيارات
 9.09 39 684 30 224 9 460 4 366 خرىالتطبيقات األ

 16.61 732 589 230 797 501 792 44 100المجموع

واألنشطة ) أي التدريب والتوعية العامة(، تتضمن خطة قطاع الرغاوي مساعدات تقنية منشآتودعما لعملية تحويل ال .49
الرغاوي في القطاعات الفرعية الثالثة المختارة  منشآتوستنظم حلقات عمل لتوفير المعلومات ل. المتعلقة بالسياسات واللوائح

أموال المنحة لتحديد  تقديم الطلبات للحصول على( مشروعاتوبيوت التصميم عن أھداف خطة قطاع الرغاوي ودورات ال
ة وستجري سلسلة من أنشط. ، واإلشراف على المشروع، وإصدار التكليف ومتطلبات اإلبالغ)ترتيبات التنفيذ والجدول الزمني

إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتدابير التنظيمية في المستقبل للقضاء على العاجلة التوعية العامة بشأن الحاجة 
وستجري أنشطة تدريب . استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع الفئات المستھدفة بما في ذلك المستھلكين والمصنعين

كما ستجري أنشطة بناء القدرات الموظفي الجمارك لضمان الرقابة الفعالة على . لسلطات المحليةلزيادة القدرات التقنية ل
وتبلغ التكاليف اإلجمالية . والمنتجات المحتوية على ھذه المادة) ب( 141الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ).في المائة من مجموع تمويل خطة قطاع الرغاوي 8تعادل (دوالر أمريكي  9 780 000 التقديرية لھذه األنشطة 

أي (كي ــدوالر أمري 122 199 000ن ــــة الصيــاع الرغاوي، تطلب حكومــة قطـومن بين التكاليف الشاملة لخط .50
لتحقيق أھداف ) ألنشطة المساعدات التقنية دوالر أمريكي 9 780 000و دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية  112 419 000
  .التمويل فيما بين المرحلة األولى والمرحلة الثانيةتوزيع  6ويبين الجدول ). المرحلة األولى( 2015و 2013زالة في اإل

  لى والثانية من خطة قطاع الرغاويتوزيع التمويل فيما بين المرحلتين األو -6الجدول 
 المجموع المرحلة الثانية المرحلة األولى  الوصف

 44 100 31 618 12 482 )متريةباألطنان ال(االستھالك 
 4 851 3 478 1 373 )استنفاد األوزونقدرات ب(االستھالك 

 732 587 000 525 236 000 207 351 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع التكاليف 
بالدوالرات (التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف 

 431 739 000 309 540 000 122 199 000 )األمريكية
 300 848 000 215 696 000 85 152 000 )بالدوالرات األمريكية( تمويل النظيرال
 

  ترتيبات التنفيذ

وسوف يتضمن ھذا .كاملة عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي لمشروع بمسؤوليةدارة اإلسينشأ مكتب  .51
اليومية بما ون المكتب مسؤوال عن جميع المھام وسيك.موظفين وخبراء من مكتب تنفيذ خطة إزالة الكلوروفلوروكربون المكتب

في ذلك التنسيق واإلعداد، والتنفيذ واالستعراض ذات الصلة ببرنامج العمل والتقارير ذات الصلة، والمشتريات واإلدارة المالية، 
  .عوسيضع المكتب دليل عمليات المشرو. التحويل وتقييمھا مشروعاتعلى وإدارة معلومات المشروع واإلشراف 

ة، ويستعرض مقترحات مشروعات اإلزالة وعقود اإلزالة، وسيوفر البنك الدولي الخبرة المتعلقة بالتكنولوجيات البديل .52
ويستعرض ويقر االختصاصات بالنسبة لجميع أنشطة المساعدة التقنية، والزيارات الميدانية إلى المنشآت المستفيدة، ويناقش مع 

الجھات صاحبة المصلحة المعنية بشأن معالجة المسائل التي قد تنشأ خالل تنفيذ مكتب التعاون االقتصادي الخارجي و



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 
 

18 
 

وسيقوم البنك الدولي بالتحقق من أھداف إزالة . وسوف يُضطلع ببعثات لإلشراف في كل عام للمتابعة مع المكتب. المشروعات
  .2015و 2014و 2013ب لألعوام 141- الھيدروكلوروفلوروكربون

. ي على اتفاق منحة مع وزارة المالية لتوجيه أموال المنح من الصندوق المتعدد األطراف إلى الصينوسيوقع البنك الدول .53
وستعين وزارة المالية مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لتنفيذ الخطة القطاعية للرغاوي وتسمح للمكتب بإنشاء حساب 

ات المستفيدة، سوف يوقع المكتب عقودا لإلزالة مع فرادى ولتوجيه الموارد إلى المؤسس. خاص بأموال منح الصندوقللمشروع 
وستكون مؤسسات الرغاوي المستفيدة مسؤولة عن تنفيذ أنشطتھا الخاصة باإلزالة ويشترط عليھا تقديم . مؤسسات الرغاوي

لبيئية والبنك الدولي كما يُشترط أن تسمح بزيارات المكتب ومكاتب الحماية ا. تقارير مرحلية عن التنفيذ إلى السلطات المعنية
 .وعمليات التفتيش التي تقوم بھا ھذه الجھات

  ھاتعليقات األمانة وتوصيات
 

  التعليقات
 

 وسيناريو اإلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

ك ويبلغ مستوى استھال. لإلستراتيجية الجامعةوعالوة على تقديم خطة قطاع الرغاوي، قدمت حكومة الصين موجزا  .54
من  اطن 436.8قطاع رغاوي البوليوريتان المبلغ في اإلستراتيجية الجامعة في  2009لعام  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

). في المائة 8أي أعلى من (، وھو مايزيد عن االستھالك في خطة قطاع الرغاوي )طنا متريا 3 971(استنفاد األوزون قدرات 
استنفاد األوزون من قدرات  طنا 17 417ستھالك المقدر في خطة قطاع الرغاوي يبلغ األساس لالوعالوة على ذلك، كان خط 

طن  19 100(ة ـــة الجامعـــاستنفاد األوزون عن التقدير الوارد في موجز اإلستراتيجيمن قدرات  طنا 1 683أي بما يقل بمقدار 
لبيانات الواردة في خطة قطاع الرغاوي كانت تستند إلى ويتمثل التفسير الوارد في الموجز بأن ا.)استنفاد األوزونمن قدرات 

وأشار البنك الدولي إلى أنه في حين جرى تحديث خطة قطاع الرغاوي بأحدث . 2010أيار / المعلومات المتوافرة قبل مايو
حة التي ستزال من فإن الكمية اإلجمالية المقتر، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعلومات المقدمة في خطة إدارة إزالة 

 .بواسطة خطة الرغاوي تظل دون تغيير )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض استھالك  2015و 2013وتقترح حكومة الصين لتحقيق مستويات الرقابة في  .55
من طنا  16 587(أحدث استھالك مبلغ  استنفاد األوزون، وليس منمن قدرات طنا  19 446المتوقع البالغ  2012من استھالك 

أو ) ان الذي قدمه البنك الدوليثقطاع رغاوي البوليوريمثلما ورد في مقترح مشروع خطة  2009استنفاد األوزون لعام قدرات 
التوجيھية  والمبادئويمثل ھذا النھج خروجا عن السياسات ).استنفاد األوزونمن قدرات طنا  17 417(خط األساس التقديري 

وأشار البنك الدولي إلى أن الحساب يعكس أفضل تقديرات الكمية اإلجمالية من المواد . للصندوق المتعدد األطراف
الزيادة المتوقعة في الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستزال مع مراعاة االرتفاع المتوقع في استھالك ھذه المادة الذي سيصاحب 

توافق الصين تماما على وة على التمويل المتحصل من الصندوق المتعدد األطراف الذي وعال.الناتج المحلي اإلجمالي في الصين
، سيتعين على الصين أن تبذل جھودا أكبر للرقابة على معدل )2010و 2009أي متوسط استھالك (أنه تحدد وفقا لخط األساس 

مع النمو التقديري ) 2012في المائة فقط في  3و 2011في المائة في  5( )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالنمو في استھالك 
يمكن  ماليس نفس وعلى ذلك فإن المطلوب لتحقيق التزامات اإلزالة، . في المائة 10تبلغ نحو في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

 .يذية مؤخرابالضرورة، والسيما بالنظر إلى المقررات التي اعتمدتھا اللجنة التنفأن يموله الصندوق المتعدد األطراف 

المواد  من )طنا متريا 14 685( استنفاد األوزونمن قدرات طنا  1 615ونظرا ألنه ستزال كمية تبلغ  .56
سوف تخصم من  استنفاد األوزونمن قدرات طنا  1 373 أي أن(من خالل خطة قطاع الرغاوي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

يتعين فلن ) استنفاد األوزون سوف تزال بدون مساعدة من الصندوقات من قدر طنا 242 نقطة البداية، وأن كمية إضافية تبلغ
يلي األساس الذي اعتمدت عليه ھذه  وفيما .استنفاد األوزون من قطاعات التصنيع األخرىمن قدرات  طنا أخرى 83إزالة سوى 

 :الحسابات

طنا  17 417ال ھو لتحقيق االمتث المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن األساس التقديري الستھالك   )أ (
استنفاد األوزون من قدرات  طنا 1 742 وعلى ذلك سوف يتعين إزالة. استنفاد األوزونمن قدرات 

 ؛2015و 2013لتحقيق أھداف اإلزالة في 
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المواد التدليلية واالستثمارية بشأن  مشروعاتوافقت اللجنة التنفيذية على العديد من ال  )ب (
 استنفاد األوزون؛من قدرات طنا  44تھالك قدره اس بمجموع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

إن خفض كميات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتھا من خطة قطاع الرغاوي ومن   )ج (
من طنا إضافية  83يترك ) استنفاد األوزونمن قدرات  طنا 1 659ما مجموعه (عليھا الموافق  مشروعاتال

 .المواد يتعين إزالتھا من قطاعات التصنيعاستنفاد األوزون من ھذه قدرات 

ولدى معالجة المسألة أعاله، أوضح البنك الدولي أن حكومة الصين توافق بالكامل على أن خط األساس  .57
وسوف . للھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال يحدد استھالك ھذه المادة المؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف

حيث أنه لن يمكن معالجة سوى نسبة صغيرة من  2010الزيادة بعد عام  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون يواصل استھالك
 االثنينولذا وبغية ضمان تحقيق الصين لمعلمي القياس  .2013و 2011فيما بين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

ب إزالتھا من ھذه المادة النمو التقديري في استھالك األوليين من البروتوكول سيتعين أن تراعي الكمية المطلو
التي سيجري  منشآتويتوقع أن تنمو ال. والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي في الصين )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

تھالك في المائة في اس 10و 7بنسبة تتراوح بين ) 2014أي بعد (الثانية من خطة قطاع الرغاوي تحويلھا في المرحلة 
التي جرى تحويلھا في  منشآتفي المائة في ال 5إلى  3مقابل نمو االستھالك بما اليتجاوز  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

على حساب الصين، إجراءات سياساتية قوية  لتهافي التقديري الذي سيتعين إزاضيتطلب االستھالك اإلوسوف . المرحلة األولى
تعاون وثيق مع صناعة الرغاوي من خالل وسيتعين قيام  .ن ھذه المادة من خالل حصص اإلنتاجاإلمدادات معلى مثل الرقابة 

التقنية المقترحة وتعالج السياسة وأنشطة المساعدة . اء استھالك ھذه المادة ضمن المستويات المتفق عليھاقالدعم التقني لضمان ب
للرغاوي سوف تخصم من  التدليلية مشروعاتتأثير اإلزالة في ال وأقر البنك الدولي بأن .في خطة قطاع الرغاوي تلك المسائل

 .ربون الوارد في خطة قطاع الرغاويمستوى االستھالك اإلجمالي للھيدروكلوروفلوروك

من  )طنا متريا 14 685.0(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 1 615.4 وأشار البنك الدولي كذلك إلى أن الكمية البالغة .58
التي سيجري إزالتھا قد حسبت من المستوى المتوقع الستھالك ھذه المادة في  )ب(141-كلوروفلوروكربونالھيدرواستھالك 

أجھزة التبريد والتجميد، (في القطاعات ذات األولوية الثالثة  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونويقدر استھالك  2012
) امتري طنا 12 607(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 1 386.8بنحو ) سيارات وحاويات التبريد، واألجھزة المنزلية الصغيرة

من  )طنا متريا 2 078(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 228.6 وسوف تعالج االستھالك المتبقي البالغ. 2012في 
فرعية عزل منشأة كبيرة في القطاعات ال 20التي سيتعين إزالتھا، من خالل عقود مع نحو  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 .ة وألواح الرغاوياألنابيب، وسخانات المياه بالطاقة الشمسي

 ة للحصول على البياناتوضوعات المضترافالطريقة المستخدمة واال

التي أجرى  منشآتقطاع الرغاوي على أساس الخطة في  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونحسب مستوى استھالك  .59
ن بين قائمة أعضاء رابطة الرغاوي الصينية وفقا للتوزيع الجغرافي واستخدامات والتي جرى اختيارھا مفيھا االستقصاء 

ما حسب ك. الكلوروفلوروكربونالتي لم تحصل على تمويل في إطار إزالة  منشآتمع التركيز على ال ،الرغاوي وحجم الشركة
الل حلقة عمل، والبيانات المبلغة بشأن االستھالك على أساس استعراض أجراه خبراء القطاع الفرعي وتقارير إقليمية قدمت خ

دليل أو بيانات من االستقصاءات غير أنه اليوجد . قدمھا خبير استشاريالتي ميتالين ديفنيل ديسوكيانات  استھالك البوليمريك
ية بين كما التتوافر أي عالقة إحصائ. أو توزيعه على القطاعات )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونللتحقق سواء من استھالك 

إلى أن ھذه المادة األولى بالنظر  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونديفنيل ديسوكيانات واستھالك  ميثيليناستھالك البوليمريك 
ولدى معالجة ھذه المسألة، أشار البنك الدولي . ر عن عامل النفخان بصرف النظثتستخدم في كثير من أنواع رغاوي البوليوري

 ةفي قطاع كبير مثل قطاع الرغاوي في الصين إالّ من توليف )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونتھالك إلى أنه اليملك خصم اس
منشأة جرى  222وفيما يتعلق باستقصاء قطاع الرغاوي حتى على الرغم من أنه اليشمل سوى . مختلفةمن مصادر معلومات 

في المائة من  15ظورا عريضا للصناعة وأكثر من منتمثل  منشآتال كانتمنھا إلزالة الكلوروفلوروكربون،  102تمويل 
- الھيدروكلوروفلوروكربونإنتاج  :للمعلومات ھيوكانت المصادر الرئيسية األخرى . االستھالك الكلي في قطاع الرغاوي

اإلجمالي ومبيعاته المحلية، والكمية من ھذه المادة التي تتبقى بعد خصم االستھالك في قطاع المذيبات من االستھالك  )ب(141
 .اسطة مختلف أنواع منتجي الرغاويبشأن عوامل النفخ المستخدمة بو توالبيانات من موردي البوليوال
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  استعراض التكنولوجيات

وريتان ليفي قطاع رغاوي البو )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن 44 100 قدرت التكاليف اإلجمالية إلزالة .60
كما تقدر التكاليف . للكيلوغرام الواحد اأمريكي ادوالر 16.61ية تكاليف تبلغ ددوبمر يأمريك دوالر 732 587 000 بمبلغ

من  اطن 12 482زالة إلدوالر أمريكي  207 351 000اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي بمبلغ 
قيمة رغاوي عتبة ا ألن ونظر .)للكيلو غرام الواحد اأمريكي ادوالر 16.61 بمبلغ( )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

للكيلوغرام  ةأمريكي اتدوالر 9.79 العالمي يبلغعلى االحترار  القدرةالجاسئة الستخدام التكنولوجيات المنخفضة ريتان والبول
 85 122 000دوالر أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف، وسيقدم المبلغ الباقي وقدره  122 199 000الواحد، طلب مبلغ 

حد كبير إلى اختيار تكنولوجيا ويعزى ارتفاع تكاليف الخطة الشاملة إلى . كي من مصادر من خارج الصندوقدوالر أمري
بأقل  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمع استھالك (الصغيرة والمتوسطة الحجم  منشآتالھيدروكربون في عدد كبير من ال

ي ذلك المساھمة التمويلية من البلد، بإدخال تكنولوجيات أخرى أكثر ويمكن خفض قدر كبير من ھذه التكاليف، بما ف). طنا 50من 
ويالحظ . التي سيجري تحويلھا مشروعاتويؤثر ذلك أيضا في االستراتيجيات وترتيب أولويات ال. التكاليفمردودية من ناحية 

تصنيع الرغاوي باستثناء  آتمنشخلط في ي(الھيدروكربون  ماي ھوأن ھناك تكنولوجيتين فقط مقترحتين في خطة قطاع الرغا
لعدد محدود  والھيدروفلوروكربون ،)الصغيرة التي سيجري تزويدھا بنظم الخلط المسبق المعتمد على الھيدروكربون منشآتال

 .منشآتمن ال

 البديلةالبد أن تكون التكنولوجيا : الھيدروكربون يستند إلى مايليوقد أشار البنك الدولي إلى أن اختيار تكنولوجيا  .61
المحلية، وأنھا عامل النفخ متوافرا بكميات كافية وبأسعار معقولة في السوق أن يكون ومستوفاة ومقبولة عموما من الصناعة، 

المناخ، فإن الحل بخفض الكربون له أولوية  المتمثل في التخفيف من تأثيرات تتفق مع ھدف السياسة الرئيسي لحكومة الصين
قد تكون مرتفعة، فإن تكنولوجيا ، وفي حين أن تكلفة االستثمارات الرئيسية )طرافلأل XIX/6ويتفق أيضا مع المقرر (

لم تر الحكومة أي خيار سليم آخر عند ھذه ونظرا لضيق الوقت المتاح للتنفيذ، . الھيدروكربون تستوفي المعايير الواردة أعاله
 .النقطة

طنا من استھالك المواد المستنفدة لألوزون  50ون تطبيق تكنولوجيا الھيدروكرب فيالقطع  ت نقطةوفي السابق كان .62
تم يوفي حاالت قليلة كان (مردودية تكاليفھا عادة تحقق  التي ينخفض فيھا االستھالك عن ھذا المستوى ال منشآتبالنظر إلى أن ال

لى تكنولوجيا ومازال من المتوقع أن يراعي المستوى األدنى للتحول إ). طنا 50إلى  30استيعاب االستھالك في حدود 
طنا متريا قد حسبت استنادا إلى المعدل االقتصادي  50الكمية البالغة وأشار البنك الدولي إلى أن . طنا 50الھيدروكربون البالغ 

مراعاة التأثيرات على المناخ، ونظرا  لتكاليف خفض ثاني أكسيد الكربون في إطار ومع مقرر األطراف بضرورة . للعائد فقط
 )طنا متريا 25(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 2.8وسوف يسفر تحويل . فإن حجم القطع المنخفض له مايبرره سيناريو بديل،

من  طن 19 000 إلى تكنولوجيا الھيدروكربون عن خفض سنوي تقديري قدره )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن رغاوي 
في المائة وفترة استرداد قدرھا  10دوالر أمريكي بفائدة قدرھا  900 000ومن خالل استثمار بمبلغ . ثاني أكسيد الكربون مكافئ

 12.5 ثاني أكسيد الكربون مكافئوتعادل تكلفة الطن من . دوالر أمريكي 240 000سنوات، تبلغ التكلفة السنوية مايقرب من  5
استنفاد األوزون من قدرات  اطن 2.2 وتبين ھذه الحسبة شديدة التبسيط أنه حتى باالنخفاض إلى استھالك قدره. ياأمريك ادوالر

وقد . يبدو أن االستثمار في الھيدروكربون له مايبرره من منظور المناخ ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) طنا متريا 20(
ألوزون استنفاد امن قدرات  اطن 1.1 الخلط من الھيدروكربون، إلى مااليتجاوز ةسابق تى، بإمكانيات البوليوالدنينخفض الحد األ

ودفع البنك الدولي أيضا بأن أعباء انخفاض مردودية التكاليف . )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) أطنان مترية 10(
المواد مجموع استھالك نظرا ل ويتعين .الصندوق المتعدد األطرافأو مصادر أموال أخرى وليس  منشآتسوف تتحملھا ال

تحقيق أھداف العمل من أجل  تدرج ھذه المنشآت في في قطاع الرغاوي أنلصغيرة ا منشآتفي ال الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2015و 2013االمتثال لعامي 

وينبغي أن يأخذ إجراء اختيار التكنولوجيات البديلة في االعتبار أيضا إمكانيات استخدام التطورات الحديثة في  .63
وھناك من بين ھذه التكنولوجيات، . رة ومتوسطة الحجمالصغي منشآتالتكنولوجيا والتي قد تكون مھمة بصورة خاصة لل

رأس مباشرة في حقنه و أو يجري خلطه أثناء التصنيعالخلط  في شكل سابقتكنولوجيا فورميت الميثيل التي يمكن استخدامھا 
 ادوالر 1.65( )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونكما أن ھذه المادة أقل تكلفة من . مما يجعلھا عملية متعددة الجوانب ،الخلط
كما تنخفض  ))ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونللكيلوغرام الواحد من  اأمريكي ادوالر 1.84مقارنة مع الللكيلوغرام ب اأمريكي

وقد انتھى العمل في المشروع التدليلي الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية الستخدام فورمات . فيھا إمكانيات االحترار العالمي
وقد أصبحت ھذه التكنولوجيا ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9قدم تقرير في الوثيقة ( 5كعامل نفخ في بلدان المادة الميثيل 

 5 000(ويجري تصنيع كميات كبيرة من فورمات الميثيل . ان في مختلف البلدان في العالمثمستقرة في اإلنتاج التجاري للبوليوري
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اد الكيميائية الرئيسية في آسيا ھي شركة أسيد فايشنج للمواد الكيميائية المحدودة بواسطة إحدى شركات تصنيع المو) سنويا/ طن
ان وھي شركة رئيسية تقوم بتصنيع مادة البوليريك ميثلين ثكذلك فإن شركة يانتاي وانھاو لصناعة البوليوري. في مقاطعة شاندونج

ان االسترالية، ھي الموزع الوحيد للإليكوميت يثريولنظم ديفنيل دايسوكيانات ونظم الرغاوي الجاسئة والمرنة، وشريك تجاري 
وفيما يتعلق باختيار . في استراليا، ونيوزيلندا وإقليم آسيا والمحيط الھادي بما في ذلك الصين والھند) أي فورمات الميثيل(

فقط، فإن كال من  الحراري ليصوتالقدرة تكنولوجيا السيكلوبنتان في القطاع الفرعي لحاويات التبريد، لوحظ أنه فيما يتعلق ب
 ).ب(141- ية تفوق السيكلوبنتان كعامل نفخ بديل للھيدرو كلوروفلورو كربونفورمات الميثيل والمواد الھيدرفلوروكربون

الصين والبنك يتفقان تماما مع األمانة في ضرورة وجود إزالة تحقق مردودية كال من وأشار البنك الدولي إلى أن  .64
قد جربت الصناعة في و. التي ينخفض فيھا ثاني أكسيد الكربون )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونبدائل  تكاليفھا واستخدام

خالل السنتين ) يةأي المواد الھيدروفلوروكربون(ألوزون اد استنفقدرات االخالية من عوامل النفخ تكنولوجيات الواقع بعض 
بنفس معدات اإلرغاء في خط  ea 227-الھيدروكلوروفلوروكربون/mfc 365-ويمكن استخدام الھيدروفلوروكربون. الماضيتين

- الھيدروكلوروفلوروكربونمرات عن  6إلى  5غير أنه نظرا ألن أسعار ھاتين المادتين تزيد بنحو . األساس دون أي تعديل
. نفخ ياملن المادتين كعيون في الخارج ھاتي، فإن االستبدال قاصر على تلك الحاالت التي يحدد فيھا المستعملون النھائ)ب(141

تلك االستخدامات  لىصر استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية عتق المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةولذا فإن إستراتيجية إزالة 
كبديل محتمل، فإن  الكامل االھتماموفي حين أن الخبراء يرون أن فورمات الميثيل تستحق . التي التتوافر عنھا حلول أخرى

تعامل تدابير السالمة مع أن تلم تختبر بعد أو تجرب، وضرورة باب التي طرحوھا لعدم استخدام فورمات الميثيل ھي أنھا األس
، والشواغل ت سابقة الخلط المعتمدة على فورمات الميثيلقابلية لالشتعال، ونقص المعلومات في المجال العام عن البوليوالال

الميثيل استخدام فورمات مع ناسب كلھا تمدى استخدامات الرغاوي التي التاتساع العزل، و في ئھاالمتعلقة باستقرار الرغاوي وأدا
وتوافر وبدون المزيد من االختبارات والمعلومات عن أداء فورمات الميثيل كعامل نفخ للرغاوي بمرور الوقت،  .كعامل نفخ

مستعدة العتماد ل، لن تكون صناعة الرغاوي في الصين المزيد من المعلومات عن كيفية معالجة قابلية ھذه المادة لالشتعا
وأشار البنك الدولي إلى أن بيوت تصميم . )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونفورمات الميثيل كبديل، وسوف تتمسك باستخدام 

تماما لمكتب التعاون ة معروف) انيةثللمواد البوليوري انھوانج أسيد المحدودة للمواد الكيميائية وشركة يانتاي وششركة ف(النظم 
معلومات بالنظر إلى اتفاق السرية المبرم وقد رفض أحد بيوت تصميم النظم تقديم . االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة

  .ميثيلالفورمات التعمل باستخدام  فإنھا األخرىأما الشركة . د التكنولوجيامع مورّ 

  منشآتاختيار ال

المتضمنة في المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي بين  ي الشركات المائة واألربعينتتراوح مستويات االستھالك ف .65
ونظرا ألن إستراتيجية اإلزالة تعتمد اعتمادا يكاد يكون مطلقا على ). منشآتخمس (طن  500طنا إلى أكثر من  20أقل من 

. التمويلتقديرات في المائة من مجموع  40ر من استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون، فإن ھذا النھج يعني مساھمة نظيرة بأكث
وفيما يتعلق بھذه المسألة المھمة، أشار البنك الدولي إلى أنه استنادا إلى االستقصاء، فإنه في حين أن معظم الشركات في 

ددا من الشركات القطاعات الفرعية الرئيسية الثالثة التي اختيرت للمرحلة األولى ھي من الشركات الكبيرة، فإن ھناك أيضا ع
الخلط من  ةسابق تالستخدام البوليوال اإلقليميةعلى دعم من خالل مراكز الدعم  منشآتھذه الوسوف تحصل . الصغيرة

 10(استنفاد األوزون من قدرات طن  1.1يتعلق بمردودية التكاليف، حتى مع استھالك ما اليزيد عن فيما و. الھيدروكربون
 .ن حال جذابا من الناحية المناخية، تشكل تكنولوجيا الھيدروكربو)ب(141-فلوروكربونالھيدروكلورومن ) أطنان مترية

 منشآتمتناھية الصغر التي تشكل نصف  منشآتغير أنه اليبدو أن المعلومات المقدمة في وثيقة المشروع تبين أن ال .66
من االستھالك السنوي من  في المائة 15و 10في البلد والتي ربما تستھلك مابين  3 500رغاوي البوليوريتان البالغ عددھا 

ورد البنك الدولي بأن الرقابة على استھالك ھذه . ، قد أدرجت في خطة قطاع الرغاوي)ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
أنھا  إال منشأة، 3 500البالغة  منشآتفي المائة من ال 88التي تمثل نحو (الصغيرة المتناھية الصغر  منشآتالالمادة وإزالتھا من 

سوف تخضع للرقابة على إنتاج ھذه  المادة والسياسات  ))ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  10تستھلك أقل من 
 منشآتوفي حين أن الحسابات الحالية المستخدمة في خطة قطاع الرغاوي لھذه ال. خالل المرحلة األولىاألخرى التي ستصدر 

والنفخ باستخدام المياه، التتوافر تكنولوجيات بديلة مالئمة في  المواد الھيدروفلوروكربونيةة على المعتمدتستند إلى التكنولوجيات 
الدعم  تمثل فيولذا فإن التكاليف الوحيدة في المشروع المتصلة بذلك ست. مع صغار المستعملين المشار إليھم ھذا الوقت للتعامل

  .الخلط من بيوت تصميم النظم فضال عن حلقات العمل  التدريبية ةسابق توالحوافز على استخدام البوليوالالتقني للتحويل 
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  قضايا ذات صلة بالتكاليف

التكاليف وتستند الحسابات الخاصة بالتكاليف المؤھلة إلى االفتراضات والمتوسطات التي التستخدم عادة في تقييم  .67
 ذي ووفق عليهلمشروع الإلعداد اوع والمبلغ الكبير ونظرا لحجم المشر. ھا الصندوق المتعدد األطرافدفعاإلضافية التي سي

استنادا إلى "د عليه على النحو المبين في وثيقة المشروع أي اعتمغير جدير بااللخطة قطاع الرغاوي، يبدو أن النھج المختار 
 150واحدة بسعة إرغاء،  سيكون لدى الشركات الكبيرة الحجم ما اليقل عن وحدتي: االستقصاء، وضعت االفتراضات التالية

 80دقيقة، وسيكون لدى الشركات المتوسطة الحجم وحدتان في المتوسط إحداھا / اكيلوغرام 80دقيقة وواحدة بسعة / اكيلوغرام
وحجم عتمد على نوع يطة للغاية، فإن حجم وحدة اإلرغاء سمبسدقيقة، واالفتراضات / اكيلوغرام 40دقيقة وواحدة / اكيلوغرام

وبالنسبة للشركات الصغيرة يفترض أن من المستبعد إمكانية إعادة التھيئة الستخدام الھيدروكربون، ويتعين  .المنتجات المصنعة
وقد اعتمدت الحسابات ". دقيقة/ اكيلوغرام 40الضغط بسعة استبدال وحدات اإلرغاء القائمة لتحل مكانھا وحدة إرغاء عالية 

. دوالر أمريكي على ھذه االفتراضات العريضة )732 587 000(رغاوي الشاملة لمجموع التكاليف اإلضافية لخطة قطاع ال
لن يكون للشركة : في حجم معين متماثلة ھو افتراض غير صحيح لألسباب التالية منشآتويبدو أن االفتراض بأن جميع ال

م تقوم بتصنيع األجھزة المتوسطة الحجم التي تقوم، مثال، بتصنيع أجھزة التبريد نفس المتطلبات التي لشركة متوسطة الحج
 25 تستعملغير أن متطلبات شركة . سنويا/ طنا متريا 75و 25ويتراوح نطاق الشركة صغيرة الحجم بين . المنزلية الصغيرة

 .سنويا/ طنا متريا 75ھي نفسھا الخاصة بشركة تستعمل سنويا لن تكون / طنا متريا

من قدرات  طن 4 400لرغاوي واستھالك يزيد على ركة ش 3 500 وأشار البنك الدولي إلى أنه مع وجود أكثر من .68
، فإن النھج المختار ھو أفضل وسيلة لحساب )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  )طن متري 40 000(استنفاد األوزون 

ط مردودية طة متوساتكاليف اإلزالة التي تتحملھا الصين وتلك التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف، إالّ إذا استخدم ببس
م النھج بنجاح في خطط القطاع األخرى وقد استخد. السابقة في حالة الكلوروفلوروكربونيف لمردودية التكا استنادا إلىالتكاليف 

الكلوروفلوروكربون المختلفة، وخطة قطاع رغاوي  مشروعاتحساب التكاليف الخبرات المكتسبة من  تنفيذ ال تدعمفي السابق، و
وأقر البنك الدولي بالشواغل التي تشعر بھا األمانة . للرغاوي شملھا االستقصاءشركة  200دة من أكثر من والمعلومات المستم

من أن النھج قد يكون مغرقا في التبسيط مما دفع إلى استخدام افتراضات أكثر تحفظا لكل من عدد وحدات اإلرغاء وخطوط 
 .اإلنتاج

واليمكن . المشار إليھا في وثيقة المشروع بين االستبدال وإعادة التھيئة وتخلط طريقة حساب التكاليف اإلضافية المؤھلة .69
ولذا ينبغي أن يعتمد حساب التكاليف . استخدام ھذه الطريقة بالنظر إلى الصعوبة في التمييز بين تكاليف االستبدال وإعادة التھيئة

دا إلى المعلومات المستمدة من مختلف مصانع معدات واستنا. ھائاإلضافية على إعادة تھيئة آالت اإلرغاء بصرف النظر عن منش
اإلرغاء التي أعطيت للخبراء االستشاريين التابعين لألمانة، فإن التكلفة القصوى إلعادة تھيئة موزع رغاوي الستخدام 

لدولي إلى أن تكاليف وأشار البنك ا. البنتان وتكاليف التركيببفي المائة من تكاليف آلة جديدة مزودة  50الھيدروكربون تبلغ نحو 
لخطة قطاع الرغاوي وتبين أن التكلفة الشاملة للصين في المرحلة إعادة تھيئة جميع معدات اإلرغاء قد حسبت كجزء من اإلعداد 

 9.79 ةمردودية التكاليف البالغعتبة  فوقالتكاليف الشاملة  جعلغير أن تكاليف إعادة التھيئة ستظل ت. األولى ستكون أقل
 مشروعاتت تكاليف إعادة التھيئة كجزء من إعداد الدرسوقد . اللجنة التنفيذية اي وافقت عليھتللكيلوغرام ال ةمريكيأ اتدوالر
تتضمن أي تكاليف إلعادة التھيئة تكلفة ثابتة للسفريات والعمل في الموقع، بصورة مستقلة عن حجم وحدة وسوف  .التدليلية
في المائة مع المعلومات المتاحة لفريق  50المبلغ المقطوع بنسبة واليتسق . رغاء المعنيةوتكاليف متغيرة تتعلق بآلة اإل ،اإلرغاء

 .الرغاوي الصيني والبنك الدولي

الخلط وليس على الخلط  ةسابق تالرغاوي على البوليوال منشآت، تعتمد معظم والكبيرة العمالقة منشآتوباستثناء ال .70
في المائة من مجموع استھالك عامل النفخ باستخدام البوليوريتان ھو من  57من مايقرب  ،وفي الصين. داخل المنشأةالمسبق 

سوف تفضل االستمرار في نفس عملية التصنيع باستخدام النظم سابقة  منشآتلفرصة فإن الوإذا أتيحت ا. المواد سابقة الخلط
وِل سوى اھتمام محدود لھذه الحقيقة، لم ت أن خطة قطاع الرغاويغير . الخلط ومن ثم تجنب القيام بالخلط المسبق في الموقع

حساب التكاليف يعتمد فعلى سبيل المثال، ). على النحو الوارد في الوثيقة(بيتا من بيوت تصميم النظم في الصين  66وجود ول
أة تدخل مرافق للخلط المسبق في كل منشأة متوسطة وكبيرة الحجم تقوم بإدخال تكنولوجيا الھيدروكربون وكل منشعلى توفير 
ينبغي أن تعتمد تكاليف المشروع المؤھلة على استخدام النظم وحيثما تتوافر المرافق، . ف أ 245-كربونالھيدروفلورو تكنولوجيا

يكون بالتأكيد نھجا لن  66وأشار البنك الدولي إلى أن إنشاء مرافق للخلط المسبق في بيوت تصميم النظم البالغة . سابقة الخلط
المخاطر غير أن ھناك بعض . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكاليف خالل المرحلة األولى من إزالة يحقق مردودية ال

فعلى مستوى المنشأة كانت تكاليف . الخلط مع الھيدروكربون على مستوى البلد ةسابق تالمتصلة بافتراض إمكانية توفير البوليوال
النقل يقلل من جاذبية تكلفة باستخدام تركيبات مختلفة كما أن ارتفاع  ت المفردةالمنشأة للشركاالخلط المسبق أعلى من الخلط داخل 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 
 

23 
 

الصغيرة، وقدرتھا  منشآتفي الصين موجھة نحو ال 66 عددھا استخدام الخلط المسبق وعالوة على ذلك، فإن بيوت النظم البالغ
 منشآتفإذا اختارت ال .المتوسطة والكبيرة الحجم منشآتاإلنتاجية تقتصر على المدى الذي اليمكنھا عندھا تلبية احتياجات ال
، فإنه يجري أ.ف 245-أما فيما يتعلق بالھيدروفلوروكربون. الكبيرة نھج بيوت النظم، سيتعين توفير عدد أكبر من بيوت النظم

 منشآتسوى بعض ال هواليستخدم. تجنبه عن عمد لدى اختيار التكنولوجيات البديلة بسبب ارتفاع إمكانيات االحترار العالمي فيه
 .ألسباب تتعلق بالسالمة أ،.ف 245-الخاصة بالقطاع الفرعي لرغاوي الرش بالھيدروفلوروكربون

دوالر أمريكي لمنشأة  3 399 000(العمالقة الخمس مرتفعة بصورة مفرطة  منشآتالتقديرية لتحويل ال والتكاليف .71
وعدد ). وحدات إرغاء جديدة فيھا 10تركيب ريكي لمنشأة يطلب دوالر أم 5 874 000و سيعاد تھيئة خمس وحدات إرغاء فيھا 

 6ويشمل ذلك، ضمن جملة أمور، . واليمكن تبريرهبنود المعدات المطلوبة للتحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربون مبالغ فيه 
 بتكلفة تبلغ(ركة إرغاء جديدة لكل ش آالت 10خزانات عازلة و 10بعدد  لخلط المسبق مزودةلمرافق  5خزين ومستودعات ت

يتعلق بالخزانات، فقد ذكر أن الھيدروكربون متوافر في الصين ويمكن  وفيما). دوالر أمريكي لكل موزع رغاوي 300 000
كبيرة بما ولذا يقترح أن تكون خزانات الھيدروكربون التي سيوفرھا المشروع . للشركات في غضون أسبوع أو نحو ذلكتسليمه 

شھرية في غالب ونظرا ألن الھيدروكربون متوافر تماما يتوقع أن يحتفظ بإمدادات . لمدة ثالثة أشھر داتيكفي لالحتفاظ باإلمدا
مرافق الحاجة إلى كذلك يبدو أن . مع ماينطوي عليه ذلك من خفض المخاطر في المكاناألحيان مما يقلل من انتشار الخزانات 

ون مراعاة لنواتج مرفق الخلط المسبق في وضع ال يجري فيه الخلط عني مرفق خلط مسبق لكل خزان دتالخلط المسبق الخمسة 
 .مسبق يكفياللخلط واحدا ل اوفي ھذا الوضع فإن تقديرات المستويات تبين أن مرفق. المسبق إالّ لنوع واحد من تركيبات الرغاوي

 .ف اإلضافية المؤھلةتقدير التكاليالعمالقة، اليمكن  منشآتوكما أشير أعاله، فإنه بدون وصف مفصل لھذه ال

واستعرض البنك الدولي المعلومات المقدمة من الشركات العمالقة المتوافرة وأشار إلى أن ھناك أربع شركات لتصنيع  .72
من ) طن متري 2 100و 700(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 231.0و 77.0 سيارات التبريد باستھالك يتراوح بين

 800(استنفاد األوزون من قدرات طنا  88.0اإلضافة إلى شركة أخرى باستھالك قدره ب )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
وحدات سعة  10و 6الضغط مع مابين وحدة إرغاء عالية  20و 10ولدى ھذه الشركات العمالقة عدد يتراوح بين ). طن متري

ومعلومات األمانة . ميع الوحدات عالية الضغطواتفق البنك الدولي مع األمانة بأن بالوسع إعادة تأھيل ج. دقيقة/ كيلوغرام 300
البالغ  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونباتجزھو صحيحة إالّ أنھا كما تبين من االستقصاء، بالنسبة فقط الستھالك عن شركة 

ة مع اعتماد ويتفق البنك مع األمانة تماما بأنه ينبغي أن تكون مستودعات تخزين الھيدروكربون كبير. سنويا/ طنا متريا 30
وتصميم المنشأة  توكما الحظت األمانة، فإن إمدادات الھيدروكربون ستكون بسيطة إالّ أن اللوجستيا. عددھا على عدة عوامل

 700(اد األوزون ــاستنفمن قدرات  اـــطن 231.0و 77.0رة التي تستھلك مابين ـــبالنسبة للشركات الكبيسيكونان أكثر تعقيدا 
فسوف يتحدد عدد . ، واتفق البنك الدولي مع مالحظات األمانة)ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) طن متري 2 100و

وسوف تتعرض عملية التحويل ذاتھا . الخلط المسبق وفقا لكل منشأة واليمكن البت فيه إالّ لدى التصميم الفعلي للتحويلوحدات 
فقد  عدد قليل من محطات الخلط المسبق،وفي حين أن من الممكن إقامة  .نتيجة لحجم األعمال وتكاليف االنقطاع عن العمل للتعقيد

يمكن إجراء بعض التعديالت في التكاليف، وعلى الرغم من أنه . يتعين زيادة قدرتھا مما قد ينتھي بھا إلى أن تصبح أكثر تكلفة
 .كون من األفضل أن تظل كما ھيالمطلوبة وقد يفإن التكلفة الشاملة لتلك المجموعة من الشركات تعكس االستثمارات 

الكامل ويعتمد المبلغ المطلوب لتكاليف التشغيل اإلضافية الستخدام الھيدروكربون في القطاعات الفرعية الثالثة للنطاق  .73
دوالر أمريكي للكيلوغرام  2.88 تكلفة على) الصغيرة إلى العمالقة منشآتمن ال( )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالستھالك 

دوالر أمريكي للكيلوغرام حسبما قررت اللجنة التنفيذية  1.60وليس على  ةالمزال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحد من الوا
الكاملة التي تتحملھا الصين وأبلغ البنك الدولي أنه قد حسب تكاليف التشغيل اإلضافية لبيان التكلفة )). ي(و  60/44المقرر (

 ةأمريكي اتدوالر 9.79 التكاليف البالغةمردودية عتبة إال أن التمويل الشامل للمشروع استند إلى  العتبة المقررةوالتي تتجاوز 
  .)عندما تستخدم البدائل التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار الحراري(للكيلوغرام 

  مردودية التكاليف

البوليوريتان مردودية التكاليف لرغاوي ل عتبةلوحظ أن مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ خطة قطاع الرغاوي تستند إلى  .74
في ائة اإلضافية إلدخال التكنولوجيات المنخفضة في الم 25بما في ذلك نسبة (للكيلوغرام  ةأمريكي اتدوالر 9.79 بلغ تة الجاسئ
" العادية"نتاج ولدى تحليل تكاليف الوحدة على النحو المقترح في المقترح األصلي لتحويل خطوط اإل). االحترار العالمي إمكانية

 9.79 ، لوحظ أن مردودية التكاليف ال تقل عن )بوحدات رغاوي جديدة أو معاد تھيئتھا(إلى تكنولوجيات الھيدروكربون 
متوسط مردودية التكاليف ثالث مرات يزيد الصغيرة،  منشآتوبالنسبة لل .للكيلوغرام إالّ في حاالت قليلة للغاية ةأمريكي تدوالر

بأكثر  العتبةطن متري تتجاوز  1التي يقل فيھا االستھالك عن  منشآتن مردودية التكاليف بالنسبة للأفي حين  ةالعتبتقريبا عن 
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الصغيرة  منشآتكمية كبيرة من التمويل النظير على مستوى المنشأة، وبالنسبة للوعلى ذلك، سيتعين توفير . مرة 30من 
إلى ھذا  واستنادا) 7الجدول (في المائة من مجموع التكاليف  97و 50 بينوالمتوسطة الحجم، قد تتراوح المساھمة النظيرة 

ذات االستھالك  منشآتإالّ في الالتحليل، تبين بوضوح أن تكنولوجيا الھيدروكربون قد ال تكون تكنولوجيا تحقق مردودية تكاليفھا 
 .)طنا على األقل 75(الكبير من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  من استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون العائد/حليل التكلفةت -7الجدول 

كبيرة جديدة * الوصف
كبيرة إعادة 

 متوسطة جديدةتھيئة
متوسطة إعادة 

 صغيرة جديدة تھيئة
الخط / مجموع تكلفة

 282 700 458 700 671 000 855 800 1 119 800 )بالدوالرات األمريكية(
           )سنويا/ طن(االستھالك 

 1 25 25 75 75 نخفضم
 25 75 75 130 130 مرتفع
 10 35 35 110 110 متوسط

           )كغ/دوالر(مردودية التكلفة 
 282.7 18.35 26.84 11.41 14.93 منخفض
 11.31 6.12 8.95 6.58 8.61 مرتفع
 28.27 13.11 19.17 7.78 10.18 متوسط

 
ت الجديدة تتعلق بتوفير وحدا . طنا.25<الصغيرة االستھالك  منشآت، الطنا 25>و طنا 75 <االستھالك : المتوسطة نشآتمطنا، ال 75 >االستھالك : الكبيرة منشآتال * 

  .ساسة الرغاوي في خط األاإلرغاء الجديدة في حين أن إعادة  التھيئة تتعلق بإعادة تھيئة وحد

التي اعتمدت لقطاع الرغاوي تتسق مع  روكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوستراتيجية إزالة اويعتقد البنك الدولي أن  .75
مواد الالذي قدمه األطراف واللجنة التنفيذية بشأن معالجة الجانب المتعلق بالمناخ مع تجنب االعتماد على التوجيه 

واد التكنولوجيا البديلة للمالقطاعات الفرعية الثالثة لنفس ھذا السبب بالنظر إلى أن  ستھدفوتالھيدروفلوروكربونية 
وتعترف حكومة الصين أيضا ). الھيدروكربون(الھيدروفلوروكربونية حسنة التأسيس وھي تكنولوجيا مؤكدة وتتوافر في الصين 

ؤثر في التمويل ت فھي الوفي حين أن ھذه مسألة تتعلق بالتنفيذ الشامل، . المشاركة في التمويلبأنه سيتعين على بعض الشركات 
  .على النحو الذي حددته اللجنة التنفيذية العتبةعلى  اقتصرمظل ياألطراف الذي  المطلوب من الصندوق المتعدد

  يفلاالتك مردوديةالنھج البديل القائم على 

استعرضت األمانة كذلك خطة قطاع الرغاوي في ضوء ردود البنك الدولي على المسائل التي أثارتھا بشأن الخطة،  .76
. التي تناولھا االستقصاء في أثناء تحضيرھا 222شأة من المنشآت البالغ عددھا من 81والمعلومات اإلضافية التي قدمت بشأن 

  :وبناء على استعراض المعلومات اإلضافية المتعلقة بالمنشآت التي تناولھا االستقصاء، أُبِديت المالحظات التالية

- لوروفلوروكربونبإجمالي استھالك من الھيدروك)  منشأة 81من بين الـ(أفادت ثمان وسبعون منشأة   )أ(
. 2008في عام ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 1 354.2(طنا متريا  12 311.4قدره ) ب(141

 127.6و ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 0.1(طنا متريا  1.2وتراوح استھالك ھذه المنشآت بين 
عن استھالك ولم تبلغ ثالث منشآت ). طنا من قدرات استنفاد األوزون 234.0(طنا متريا  2

  ؛)ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ه ــ، يبلغ مجموعردةـــالغرف المبمنشأة، ومنھا المنشآت الخمس لتصنيع  13كان استھالك أكبر   )ب(

في المائة من  65أي أنھا تمثل ، )طنا من قدرات استنفاد األوزون 876.4(طنا متريا  7 967.3
  التي شملھا االستقصاء؛ 78للمنشآت الـ) ب(141-إجمالي استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

وبلغ . في المائة 100و  5تتراوح بين  5توجد عشرون منشأة بھا ملكية رأسمالية ال تخضع للمادة   )ج(
كمية قدرھا  2008إجمالي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي استخدمتھا ھذه المنشآت في عام 

في المائة من إجمالي استھالك  23.3، أو )ت استنفاد األوزونطنا من قدرا 95.1(طنا متريا  864.2
  جميع المنشآت التي شملھا االستقصاء؛
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تصدر تسع وعشرون منشأة لتصنيع أجھزة التبريد والتجميد، وسخانات المياه الكھربية، وحاويات   )د(
في المائة من  100و 2الثالجات، وبدرجة أقل، سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ما بين 

مجموع إنتاجھا إلى بلدان أخرى وال يوجد أي مؤشر على مستوى التصدير إلى البلدان غير العاملة 
  ؛5بالمادة 

بالنظر إلى مستوى المعلومات المقدمة، لم يتسّن إجراء تقييم أفضل الحتياجات تحويل المنشآت   )ھـ(
)) ب(141-يا من الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متر 75التي يتجاوز استھالكھا (العمالقة والكبيرة 

لتصنيع الرغاوي العازلة للثالجات والمبردات والمجمدات، واألجھزة المنزلية الصغيرة، ومواد 
التي يتراوح استھالكھا بين (المجمدات المتوسطة الحجم /عزل األنابيب، ومنشآت تصنيع المبردات

  ؛)طنا متريا 75طنا متريا و 25
منشأة متوسطة  18و) طنا متريا 25استھالك يقل عن (منشأة صغيرة  18قصاء سوى لم يشمل االست  )و(

في المائة من  75، رغم أن ھذه المنشآت تمثل ما يزيد على )طنا متريا 75و 25استھالك بين (الحجم 
ولم يكن مستوى المعلومات المقدمة كافيا لتقييم التكاليف اإلضافية المقترنة . جميع المنشآت في البلد
  .بتحويل ھذه المنشآت

وبالنظر إلى حجم نشاط التحويل، واالفتقار إلى معلومات خط األساس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع  .77
الرغاوي، والتفاوتات في القدرات التقنية بين المنشآت الكبيرة الحجم من ناحية والمنشآت المتوسطة والصغيرة الحكم من ناحية 

لوقت المتاح لتحقيق أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة، خلصت األمانة إلى أن أخرى، فضال عن قصر ا
في قطاع رغاوي  2015و 2013أكثر النھج مالءمة وفعالية من حيث التكلفة وجودة في التوقيت للوقاء بأھداف اإلزالة للعامين 

لتصنيع رغاوي " العمالقة والكبيرة" 78الھيدروكربون في المنشآت الـالبوليوريثان، ينبغي أن يكون التحويل إلى تكنولوجيا 
، والشاحنات المبردة، وسخانات )بما في ذلك أيضا جميع المنشآت المتوسطة الحجم(العزل للثالجات والمبردات والمجمدات 

استھالك من ) 2008(طنا متريا  13 250المياه والمواد العازلة لألنابيب، بمجموع استھالك يزيد على 
ولھذا النھج أيضا ميزة تمكين الصين في الفترة االنتقالية . 8، على النحو المبين في الجدول )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

، بالسحب من مبالغ إدارة القطاع المنصوص عليھا في البرنامج، من فھم القطاع الفرعي للمنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل 
للتوعية من شأنھا إعداد ھذا القطاع الفرعي بشكل أفضل إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أفضل وأن تضطلع بأنشطة 
طنا  17 340المستھدف لإلزالة  2008طنا متريا في عام  13 250وسيصل االستھالك البالغ . على نحو يتسم بفعالية التكلفة

استنادا إلى معدل نمو الصناعة المتوقع من جانب حكومة  2012بحلول عام ) طنا من قدرات استنفاد األوزون 1 907.4(متريا 
  .الصين

  2015ن تحويلھا قبل عام منشآت الرغاوي التي يتعيّ . 8الجدول 

 المنشآت
عدد 
المنشآت

 )باألطنان المترية(استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
200820092010 2011 2012 

 8 243.8 8 003.7 7 622.6 6 929.6 6 299.6 5 الغرف المبردة
 2 856.7 2 773.5 2 641.4 2 401.3 2 183.0 15 التجميد الكبيرة/ أجھزة التبريد
 1 042.4 1 012.1 963.9 876.3 796.6 25التجميد المتوسطة/ أجھزة التبريد

 1 320.4 1 281.9 1 220.9 1 109.9 1 009.0 10 الشاحنات المبردة الكبيرة
 1 101.1 1 069.0 1 018.1 925.5 841.4 8 سخانات المياه الكبيرة

 2 778.2 2 697.3 2 568.8 2 335.3 2 123.0 15 رغاوي عزل األنابيب الكبيرة
 17 342.6 16 837.5 16 035.7 14 577.9 13 252.6 78 المجموع

لإلزالة تزم ، يتمتع النھج المع)ب(141-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 17 300وعالوة على إزالة أكثر من  .78
كانت قد اقترحت في األصل باإلضافة إلى تحويل عدد كبير من  140بدال من (منشأة فقط  78بمزايا إضافية تتمثل في تحويل 

واحدة فقط أى   ، وإدخال تكنولوجيا)غير المحدد("اآلخر"طنا متريا أخرى في القطاع  1 979ت الصغيرة إلزالة آالمنش
  .3الھيدروكربون

                                                      
تماما وتستخدم على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم، وتتسم بفعالية التكلفة بالنسبة لحجم وخصائص المنشآت قيد  مستقرةتكنولوجيا الھيدروكربون   3

  .النظر
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التي خضعت  81معلومات المقدمة في خطة قطاع الرغاوي والتي تكملھا بيانات من المنشآت الـوبناء على ال .79
الذي تستخدمه كل مجموعة من ) ب(141-لالستقصاء، تمكنت األمانة من حساب الكمية اإلجمالية للھيدروكلوروفلوروكربون

بما في ذلك االستھالك غير المؤھل بسبب )نابيبأي غرف التبريد، ورغاوي العزل لمعدات التبريد، ورغاوي عزل األ(المنشآت 
  .2007أيلول /سبتمبر 21عنصر الملكية األجنبية في بعض المنشآت أو إقامتھا بعد تاريخ القطع في 

وبالنظر إلى عدد المنشآت التي سيجري تحويلھا، وقلة الوصف المتاح لمعدات خط األساس المنصوص عليھا في خطة  .80
إلى العدد الكبير من المشروعات إلدخال تكنولوجيا الھيدروكربون في المنشآت الكبيرة التي تمت قطاع الرغاوي، واستنادا 

الموافقة عليھا في إطار الصندوق المتعدد األطراف، اقترحت األمانة لكل مجموعة من المنشآت تكاليف جميع بنود المعدات 
ھا، نظام خزن الھيدروكربون وخلطه؛ ومعدات الرغاوي بما في جملة أمور منالمطلوبة لتحويل المنشآت ذات الحجم المماثل، 

وتم حساب تكاليف التشغيل استنادا إلى الفرق في السعر . فيھا إعادة تھيئة القوالب وقطع التوجيه والموصالت؛ ومعدات السالمة،
كغم /دوالر أمريكي 1.99و) ب(141-كغم للھيدروكلوروفلوروكربون/دوالرأمريكي 1.83(والكميات الالزمة بين عوامل النفخ 

 ووفقا للمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف، جرى تعديل التكاليف المقترحة للتحويل، حسب االقتضاء،). للسيكلوبنتان
 5لخصم عنصرالملكية األجنبية لبعض المنشآت وتصدير المبردات وأجھزة التجميد إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 

وبناء على ھذا النھج، حددت التكلفة اإلجمالية لتحويل منشآت . أيلول/سبتمبر 21القطع في  دشآت المقامة بعد موعوتمويل المن
  .10و 9على النحو المبين في الجدولين  78الرغاوي الـ

  تحليل التكاليف اإلضافية لتحويل خمس منشآت لتصنيع غرف التبريد. 9الجدول 
 الوصف

 نغيشانغھاؤ جو قينغ داو ماشيجي
قينغ داو جونغي لغرف

 التبريد
 منشأة إضافية شانغھاي شينغشي

استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 700 719 2 128 1 617 1 136 )أطنان مترية(
 )دوالر أمريكي(التكاليف 

 388 000 388 000 970 000 776 000 582 000 خلط الھيدروكربون/خزن
 600 000 600 000 1 500 000 1 200 000 900 000 إعادة تھيئة وحدة الرغاوي

 276 000 276 000 672 000 534 000 414 000 معدات السالمة
 100 000 100 000 130 000 130 000 130 000 الدعم التقني

 1 364 000 1 364 000 3 272 000 2 640 000 2 026 000 المجموع الفرعي للتكلفة
 136 400 136 400 327 200 264 000 202 600 )في المائة 10(الطوارئ 

 1 500 400 1 500 400 3 599 200 2 904 000 2 228 600 مجموع التكلفة الرأسمالية
 )146 125( )150 108( )444 128( )337 588( )237 098( تكلفة التشغيل

 1 354 275 1 350 292 3 155 072 2 566 412 1 991 502 مجموع تكلفة المشروع
 -  )1 188 257( - )128 321( )1 991 502( يةالملكية األجنب

 1 354 275 162 035 3 155 072 2 438 091 - التكلفة اإلضافية المؤھلة
  

  تحليل التكاليف اإلضافية لتحويل منشآت تصنيع رغاوى العزل للمبردات وشاحنات التبريد وسخانات المياه واألنابيب. 10الجدول 
 مواد عزل األنابيب سخانات مياه شاحنات تبريدةمبردات متوسطمبردات كبيرة الوصف

 عدد المنشآت
 6 4 3 9 13 شملھا االستقصاء

 9 4 7 16 2 لم يشملھا االستقصاء
 )4( )1( )1( غير مؤھلة

 15 5 10 24 14 مجموع المنشآت المؤھلة
)طن متري(استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 

 849 421 302 221 1 893 صاءفي المنشآت التي شملھا االستق
 1 274 420 707 576 290 في المنشآت التي لم يشملھا االستقصاء

 - )359( - )33( )108( (*)غير مؤھلة 
 2 123 482 1 009 764 2 074 االستھالك المؤھل
 )دوالر أمريكي(مجموع التكاليف 

 142 000 142 000 142 000 75 000 147 000 خلط الھيدروكربون/خزن
 255 000 255 000 255 000 110 000 270 000 معدات الرغاوي
 166 800 166 800 166 800 101 800 172 000 معدات السالمة
 50 000 50 000 50 000 30 000 50 000 الدعم التقني

 613 800 613 800 613 800 316 800 639 000 المجموع الفرعي للتكلفة
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 مواد عزل األنابيب سخانات مياه شاحنات تبريدةمبردات متوسطمبردات كبيرة الوصف
 61 380 61 380 61 380 31 680 63 900 )في المائة 10(الطوارئ 

 675 180 675 180 675 180 348 480 702 900 المنشأة/مجموع التكلفة الرأسمالية
 9 823 869 3 072 069 6 751 800 8 363 520 9 840 600 مجموع التكلفة الرأسمالية

 )443 176( - )210 691( - -  مجموع تكلفة التشغيل
 9 380 693 3 072 069 6 541 109 8 363 520 9 840 600 مجموع تكلفة المشروع
 )836 352( )984 060( )(**))في المائة 10(تعديل خاص بالصادرات 
 9 380 693 3 072 069 6 541 109 7 527 168 8 856 540 التكلفة اإلجماليــــة

 موجـــــز
 15 8 10 25 15 مجموع عدد المنشآت

مجموع استھالك 
 2 123 841 1 009 797 2 183 طن متري(وفلوروكربون الھيدروكلور

 9 380 693 3 072 069 6 541 109 7 527 168 8 856 540)دوالر أمريكي(مجموع تكلفة المشروع 
  .2007أيلول /سبتمبر 21استھالك غير مؤھل بسبب وجود ملكية أجنبية أو لقيام المنشأة بعد موعد القطع في  (*)

  .5رة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع معدات التبريد إلى بلدان غير عاملة بالمادة في المائة مصد 21(**) 

دوالر أمريكي لنظم خزن وخلط الھيدروكربون وللخبرة الفنية الالزمة الستحداث  403 700ويقترح إضافة مبلغ  .81
  .ألنظمةاتصميم البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على الھيدروكربون في أحد بيوت 

منشأة للرغاوي وبيت  78واستتادا إلى النھج المقترح من األمانة، قدر مجموع التكاليف اإلضافية المؤھلة لتحويل  .82
بما في ذلك نقل التكنولوجيا (وإضافة إلى الدعم التقني على مستوى المنشآت . دوالرا أمريكيا  42 890 752تصميم واحد بمبلغ 

إضافي ألغراض إدارة ) في المائة من مجموع التكلفة 10أي (دوالر أمريكي إضافي  4 290 000اقتِرح مبلغ ) والتدريب
دوالرا أمريكيا، على  47 180 752البرنامج، بما في ذلك التوعية والرصد واإلشـــراف، مما ينتج عنه تكلفـــة إجماليـــة قدرھا 

  .11النحو المبين في الجدول 

  ولى من قطاع رغاوي البوليوريثان في الصينمجموع تكلفة المرحلة األ -11الجدول 
 )بالدوالر األمريكي(التكلفة  عدد المنشآت منشآت الرغاوي

 7 109 473 5 غرف التبريد
 8 856 540 15 التجميد الكبيرة/أجھزة التبريد
 7 527 168 25 التجميد المتوسطة/أجھزة التبريد

 6 541 109 10 شاحنات التبريد الكبيرة
 3 072 069 8 ياه الكبيرة سخانات الم

 9 380 639 15 عزل األنابيب الكبيرة
 42 487 052 78 المجموع الفرعي للتصنيع

 403 700 1 بيوت تصميم األنظمة
 42 890 752  مجموع التكلفة اإلضافية

 4 290 000  الرصد واإلشراف
 42 180 752  مجموع التكلفة اإلضافية

  :عاله المقدمة من األمانة، قدم البنك الدولي التعليقات التاليةوردا على المقترحات الواردة أ .83

لقد اشتركت حكومة الصين وصناعة الرغاوي والمواد الكيميائية الوطنية في وضع اإلستراتيجية الشاملة   ) أ(
واقترحت السياسات واألنشطة . ريثانوفي قطاع رغاوي البولي) ب(141-إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

. ولضمان اإلزالة المستدامة 2015و 2013وبرامج المساعدة التقنية لتحقيق أھداف الخفض في  االستثمارية
م عن تحليل دقيق وشامل على مستوى القطاع الفرعي الستھالك طلب المقدونشأ ال

بحسب القطاع الفرعي، والتكنولوجيات البديلة السليمة والتي تتسم ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
تنفيذ اإلجراءات ضمن النطاق الزمني  ة علىقدرالواستدامة اإلزالة، والسياسات واللوائح واإلنفاذ وبالكفاءة، 
مع صناعة الرغاوي في الصين بما في ذلك المكثفة كما أنھا تعكس المشاورات الطويلة و. المتاح المحدود

 وموردي المواد الكيميائية؛ تعي الرغاوي وموردي البوليوالمصنّ 

وبدون سياسات . إلى عامل نفخ جديد حولحاطة بأن صناعة الرغاوي ال ترى أي منافع من التمن المھم اإل  ) ب(
والتحويل إلى عامل نفخ جديد مسألة تستغرق وقتا، . ت الرغاوي أي عقود لإلزالةآولوائح متينة، لن تبرم منش
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اإلرغاء القائمة ھي فقط  ونظرا ألن عملية إعادة تھيئة معدات. ة التكلفة وتتطلب موارد داخلية كبيرةكبيرو
وفي بعض الحاالت، قد . وقف اإلنتاج لعدة أشھر بحسب التغييرات المطلوبةشمولة، فإن التحويل سوف يالم

، بما في ذلك بدائلوعالوة على ذلك، فإن جميع ال. استخدام الھيدروكربونألغراض يتعين حتى نقل العمليات 
. استھالك الطاقة زيادةاإلنتاج نتيجة لتكاليف المواد الكيميائية وسوف تسفر عن ارتفاع تكاليف  ،السيكلوبينتان

ويتعين تأكيد . ت تحديد تاريخ قطع واضح على مستوى القطاع الفرعيآ، تحبذ المنشتكافؤ الفرصضمان لو
وفي حين أن السيكلوبينتان مادة مجربة بصورة جيدة، سيظل . جودة المنتجات التي تصنع باستخدام البدائل

ت أن تتأكد من أن جودة الرغاوي المنفوخة بالھيدروكربون تستوفي المعايير الوطنية آعلى المنشيتعين 
 ريثان؛وستراتيجية رغاوي البولياوقد روعيت جميع ھذه االعتبارات لدى وضع . ومتطلبات العمالء

ستخدام في الصين، جرت دراسة وا) ب(141- ولدى وضع استراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  )ج(
وفي حين أن بعض ھذه البلدان أوقف جميع استخدامات . 5استراتيجيات وخبرات البلدان غير العاملة بالمادة 

في إنتاج الرغاوي اعتبارا من تاريخ معين، عالج البعض اآلخر اإلزالة ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
، حدد تاريخ قطع لإلزالة في القطاع وفي جميع األحوال. من خالل جداول زمنية محددة لكل قطاع فرعي

 واعتمدت الصين نھجا مماثال لذلك؛ ،الفرعي المعين للرغاوي

والواقع أن اقتراح األمانة قصر المعالجة على الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من   )د(
في و. الھيدروكلوروفلوروكربون قد درس ونوقش بالتفصيل مع صناعة الرغاوي خالل وضع خطة اإلزالة

قد يكون نھجا جذابا، فإن رفض الشركات  ةحين أن ھذا النھج الذي يطبق على أساس كل مشروع على حد
ففي حين أنه يمكن رصد الشركات التي . وثمة شاغل آخر يتعلق باستدامة اإلزالة. المشاركة سيمثل مشكلة

- وكلوروفلوروكربونت األخرى المعتمدة على الھيدرآتحصل على تمويل، التتوافر ضمانات بأن المنش
في نفس القطاع الفرعي لن تستولي على أعمال تلك الشركات األولى خالل فترة التحويل مما ) ب(141

 ؛المطاففي نھاية ) ب(141-اليسفر عن خفض حقيقي في الھيدروكلوروفلوروكربون

لمستنفدة لألوزون، معالجة ، فى ضوء الخبرات المستمدة من أنشطة إزالة المواد ااألھمية البالغةاألمور من و  )ھـ(
وينبغي دعم عملية اإلزالة . مادة مستنفدة لألوزون من خالل نھج على مستوى القطاعلستخدم المقطاع ال

فالسياسات . وتحقيق اإلزالة المستدامة 2015و 2013بسياسات قابلة للتنفيذ واإلنفاذ حتى يمكن تحقيق أھداف 
مع الحوافز المالية السليمة، لضمان تحقيق اإلزالة على النحو  واللوائح ھي الوسائل الرئيسية، باالقتران

 المقرر؛

. على مستوى القطاع والصادرات إلى تلك البلدان 5لبلدان غير العاملة بالمادة ا ةملكيوقد عولج تأثير   )و(
 ن  مترية؛أطنا 2 203االستقصاءات بأنھا  بناء على أنھا غير مؤھلة للتمويل يدحدتي تم تستنبطت الكمية الوا

غير . النھج والتكاليف التي اقترحتھا األمانة معفق حكومة الصين تواستنادا إلى االعتبارات الواردة أعاله، الت  )ز(
في إطار التكاليف الذي وضعته األمانة  نموذجأن البنك الدولي وحكومة الصين سوف يبحثان كيفية مراعاة 

  .ستراتيجية القائمة للحكومةاال

 لمناخالتأثير على ا

المستخدم في تصنيع منتجات رغاوي البوليوريثان ) ب(141-سوف تؤدي االستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون .84
ثاني أكسيد الكربون  مكافئطنا من  10 211 819في الصين بعامل نفخ الھيدروكربون ثاني أكسيد الكربون إلى تالفي انبعاثات 

 ).12الجدول (في الغالف الجوي 
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 التأثير على المناخ -12 الجدول

 سنة/ طن قدرات االحترار العالمي المادة
 ثاني أكسيد الكربون مكافئ

 )سنة/ طن(

     المادة قبل التحويل
 10 394 043 *14 577.9 713  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

    بعد التحويل
 182 224 7 289.0 25 الھيدروكربون
 )10 211 819(   التأثير الصافي

  ).ب(141- من الھيدروكلوروفلوروكربون 2009استنادا إلى استھالك (*) 
  

  التوصيــــات

في قطاع ) ب(141-قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الخطة القطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون .85
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26الرغاوي في الصين في ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة 
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 لسنواتمتعددة ا مشروعات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوكالة عنوان المشروع: أوال

المواد باستخدام  ليسترينخطة قطاع رغاوي البو
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليونيدو/ ألمانيا

 

 )استنفاد األوزونمن قدرات طنا ( 18 584.6 . 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 
  2009 : السنة أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ثالثا

إجمالي استھالك  المختبرات التصنيع المذيبات التبريد إطفاء الحرائق الرغاوي االيروسول المواد الكيميائية
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 6.0    2.0 4.0    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1     124-نالھيدروكلوروفلوروكربو

          133-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

           142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca      1.0   1.0-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225cb      0.0   0.0-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (بيانات االستھالك : رابعا

 متاح غير نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام تحدد فيما بعد  2010 -  2009خط األساس  

  )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (لتمويل المؤھل ل ستھالك اال

 

 غير متاح الباقية 0.0 تمت الموافقة عليه

 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 عمال األخطة  : خامسا

استنفاد من قدرات باألطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ألمانيا
 )األوزون

15.0 15.0 17.8 1.1 1.1 50.0 

 4 226 500 93 866 93 866 1 502 699 1 268 035 1 268 035 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 

استنفاد من قدرات باألطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو
 )األوزون

0 16.2 18.6 18.6 18.6 72.2 

 6 100 665 1 575 975 1 575 975 1 575 975 1 372 741 0 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع: سادسا

بروتوكول ىالحدود القصوى لالستھالك بمقتض
 مونتريال

 - خط األساس خط األساس خط األساس غير معروف غير معروف غير معروف
10% 

 

من باألطنان(الحد األقصى المسموح به لالستھالك 
 )استنفاد األوزونقدرات 

  17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير معروف غير معروف غير معروف

تكاليف المشروع من حيث
بالدوالرات(المبدأ 

 )األمريكية

 6 000 000  660 1000 980 000 1 680 000 1 680 000 تكلفة المشروع ألمانيا

تكاليف دعم 
 الوكالة

 600 187 600 187 100 221 700 73  000 670 

 97 000 000  10 670 000 32 010 000 27 160 000 27 160 000 تكلفة المشروع  اليونيدو

تكاليف دعم 
 الوكالة

 000 037 2 000 037 2 750 400 2 250 800  000 275 7 
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تكاليف المشروع الكلية المطلوبة من حيث المبدأ
 )بالدوالرات األمريكية(

   000 840 28 000 840 28 000 990 33 000 000 103 

مجموع تكاليف دعم الوكالة المطلوبة من حيث المبدأ
 )بالدوالرات األمريكية(

   600 224 2 600 224 2 850 621 2 000 945 7 

بالدوالرات(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 )األمريكية

   600 064 31 600 064 31 850 611 36 000 945 110 

  2013إلى  2011تم نقله إلى الفترة من  2012إلى  2010التمويل المطلوب في األصل للفترة من. 

  )2010(طلب تمويل الشريحة األولى : سابعا

  )استنفاد األوزونات من قدرباألطنان (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم  )بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة  الوكالة

  187 600 1 680 000 ألمانيا

  2 037 000 27 160 000 اليونيدو

 

 )على النحو المبين أعاله) 2010(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  طلب التمويل

 النظر بصورة إفرادية توصية األمانة
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 مشروع غير متعدد السنوات -ورقة تقييم المشروع

  الصين

 

 تب التعاون االقتصادي الخارجي، وزارة حماية البيئةمك وكالة التنسيق الوطنية

 

 أحدث بيانات مبلغة عن استھالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع

 )2010تشرين األول /ابتداء من أكتوبر 2009زون لعام استنفاد األومن قدرات باألطنان ( 7بيانات المادة  -ألف

  

 )2010تشرين األول /في أكتوبر 2009لعام  )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  -باء

  2009 : السنة )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري - ثالثا

إ الرغاوي االيروسول المواد الكيميائية
ق
رائ
لح
ء ا
طفا

 

إجمالي استھالك  المختبرات التصنيع المذيبات التبريد
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

الھيدروكلوروفلورو
  123-كربون

   4.0 2.0    6.0 

الھيدروكلوروفلورو
 124-كربون

    6.1    6.1 

الھيدروكلوروفلورو
 133-كربون

         

الھيدروكلوروفلورو
 )ب(141-كربون

 056.8 5    465.9   535.7 5 

الھيدروكلوروفلورو
  142-كربون

         

الھيدروكلوروفلورو
 )ب(142-كربون

 066.0 1  2.0 349.8    417.7 1 

الھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

 353.0 1  221.6 6 456.2 3    030.8 11 

الھيدروكلوروفلورو
 225ca-كربون

     1.0   1.0 

الھيدروكلوروفلورو
 225cb-كربون

     0.0   0.0 

الثنائية/ الوكالة المنفذة مشروععنوان ال

/ 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحول عن تكنولوجيا   )أ (
ثاني أكسيد تكنولوجيا النفخ المشترك ب إلى  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

المسحوبة بالضغط ن ستريفي تصنيع رغاوي البوليميثيل الالكربون مع فورمات 
 ).في نانجنغ(لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة  المحدودة في شركة فيننجر

 اليوئنديبي

إلى تكنولوجيا النفخ  22- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحول عن    )ب (
في شركة شنغھاي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بالبوتان في تصنيع 

 لبالستيكل وھااكسنز

 ياباناليونيدو وال

   18 584.6 ةيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربون
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 )ب( )أ( عنوان المشروع

من باألطنان (استخدام المواد المستنفدة لألوزون في المنشأة 
 )استنفاد األوزونقدرات 

12.3 13.9 

من قدرات باألطنان (المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال 
 )استنفاد األوزون

12.3 7 

 18 شھرا   18 )باألشھر(مدة المشروع 
 1 750 020 1 973 300 )بالدوالر األمريكي(المبلغ األولي المطلوب 

   )بالدوالر األمريكي(التكاليف النھائية للمشروع 
 1 452 0005331400الية اإلضافيةالتكاليف الرأسم

 120 240 153 000 )في المائة 10( الطوارئ 
 177 380 328 476 تكاليف التشغيل اإلضافية 
 1 750 020 2 014 766 مجموع تكاليف المشروع 

 في المائة 100 في المائة 100 )نسبة(الملكية المحلية 
 0 0 )نسبة(ن التصدير مكوّ 

 1 750 3009731020)بالدوالر األمريكي(المنحة المطلوبة 
 13.81 9.63 )كيلوغرام/ أمريكيدوالر (مردودية التكاليف 

  147 998 )اليوئنديبي() بالدوالر األمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 56 252  اليونيدو
 120 000  اليابان

مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد 
 فاألطرا

298 121 2 272 936 1 

  االلتزامرسائل تم تلقي  نعم )ال/ نعم(حالة التمويل النظير 
 نعم نعم  )ال/ نعم( أدرجت المراحل األساسية لرصد المشروع

  قيد النظر قيد النظر توصية األمانة

 

استنفاد من قدرات اإلزالة  التمويل بالدوالرات األمريكية  مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
 األوزون

 4.3 500 000 )أ(
 4.5 2 075 000 )ب(
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  وصف المشروع
 

 ةغاوي البوليسترين المسحوبللقطاع الفرعي لر بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسيةحكومة ألمانيا،  أعادت .86
لقطاع رغاوي البوليسترين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة تقديم بالضغط، نيابة عن حكومة الصين، 

بتكلفة إجمالية  إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية،  في الصين) بالضغط ةخطة رغاوي البوليسترين المسحوب(
 ةـــغ طلبت الحكومـــومن ھذا المبل). منشآتالتحويل الكامل لل استنادا  إلى(ا ـــدوالرا أمريكي 144 770 399قدرھا 

 6 000 000( زائدا كيــدوالر أمري 7 945 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  103 000 000
دوالر أمريكي زائد  97 000 000ي لحكومة ألمانيا وأمريك دوالر 670 000تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي 

وستزيل خطة . على النحو الذي قدمت به في األصل )دوالر أمريكي لليونيدو 7 275 000 دعم الوكالة البالغةتكاليف 
 )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) طنا متريا 10 031(فاد األوزون استنمن قدرات طنا  592.0القطاع 

 .2015بحلول عام  22-روكربونوالھيدروفلو

بالضغط، قدم اليوئنديبي واليونيدو  ةوبعد أربعة أسابيع من تقديم خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب .87
 سبقت الموافقةلرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط اللذين المشروعين التدليلين التاليين المتعلقين بالقطاع الفرعي 

 :)وأعيد تقديم ھذين المشروعين أيضا إلى االجتماع الثالث والستين( ل االجتماع الستينا خالمعلى أموال لتحضيرھ

-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحويل عن تكنولوجيا   )أ (
صنيع رغاوي بفورمات الميثيل في تإلى ثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا النفخ المشترك  )ب(142
االقتصاد في الطاقة المحدودة لتكنولوجيا ) نانجنغ(بالضغط في شركة فينجر  ةوليسترين المسحوبالب

 دوالرا 147 998البالغة أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  دوالر 1 973 300 بتكلفة إجمالية قدرھا
 أمريكيا لليوئنديبي؛

نولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع إلى تك 22-الھيدروكلوروفلوروكربونومشروع تدليلي للتحويل عن   )ب (
السنزھاو المحدودة بتكاليف  يشنغھا منشآترغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة 

دوالر أمريكي  120 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 750 020إجمالية تبلغ 
 ؛دوالرا أمريكيا لليونيدو 56 252لليابان و

كال ھذه الوثيقة  عرضفھم شامل لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين، توبغية تحقيق  .88
 .المشروعين التدليين المقدمين من اليوئنديبي واليونيدو وخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

  الخلفية

لصين لتحقيق أھداف خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط جزء من جھد شامل تبذله حكومة ا .89
وتھدف إلى ضمان االمتثال ألھداف الخفض المرحلي لالستھالك على مستوى . 2015و 2013االمتثال لإلزالة في 

ة لدعم ستثمار، وإقامة آلية تنفيذ فعالاالمنسقة للمساعدة التقنية ووأنشطة  سياسة مناسبة وإطار تنظيمي،من خالل القطاع 
ووافق مجلس الدولة في الصين على . 2015لھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بعد عام اإلزالة طويلة األجل للمواد ا

. لدعم المرحلة األولى من إزالة ھذه المواد 2010 حزيران/يونيهالئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون اعتبارا من 
ھذه المواد في جميع استھالك ى تطوير حصص االستھالك لتيسير الرقابة عليستمر ھذه الالئحة، س واستنادا إلى

 .بالضغطالقطاعات بما في ذلك قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة 

  قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين

) في المائة 60( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونيستخدم قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط كال من  .90
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةويمثل مجموع استھالك ). في المائة 40( )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونو

. ھالك ھذه المادة في الصينفي المائة كل است 14نحو  )استنفاد األوزونقدرات أطنان ة بدرمق(تطبيقات ھذه الرغاوي 
ن المسحوبة بالضغط، والذروة المتوقعة البوليستريلتزايد النمو المقابل في استھالك ھذه المادة في قطاع رغاوي  ونظرا

، سوف يتعين خفض 2012في  )طنا متريا 48 776(استنفاد األوزون من قدرات طنا  2 878في االستھالك ليصل إلى 
وكمية  2013المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق مستوى الرقابة لعام استنفاد األوزون من من قدرات  طنا 338.0

 .على التوالي ،2015استنفاد األوزون لتحقيق مستوى الرقابة في من قدرات  طنا 254.0أخرى تبلغ 

، تزايد الطلب على منتجات الرغاوي المعتمدة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةووفقا لالستقصاء الخاص ب .91
. في المائة سنويا 10في المائة ويتوقع أن يستمر في الزيادة بمعدل  20على البوليسترين المسحوبة بالضغط بمعدل 
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بالدرجة األولى كمادة عازلة في وجميع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تقريبا ھي للسوق المحلية، وتستخدم 
المباني والتخزين البارد، وفي قواعد الخطوط الحديدية السريعة، وممرات الطائرات، وغرف االتصال الجوالة خارج 

البوليسترين المسحوبة بالضغط، فإن تكاليف النقل مرتفعة، ولذا فإن لدى كل  منتجات رغاويونظرا لحجم . بانيالم
منشأة من ھذا النوع بخطوط  500عن وجود لھذه الرغاوي صغيرة ومتوسطة الحجم مما أسفر  منشآتمقاطعة أو إقليم 

صغيرة  منشآتھا على أن منشآتالمسحوب بالضغط، وتصنف الغالبية العظمي لھذه ال لبوليسترينل 647 إنتاج تبلغ
وتفتقر إلى الكافيين التراكم المالي والتخصص  وينقصھاألعمال، حديثة العھد بامملوكة للقطاع الخاص ومتوسطة الحجم، 

 .وفقا لمستوى استھالكھا للھيدروكلوروفلوروكربون منشآتتوزيع ھذه ال 1ويبين الجدول . منفذة بالكاملإدارة نظم 

  )2008(لبوليسترين المسحوبة بالضغط وفقا لمستوى استھالكھا رغاوي ا منشآتتوزيع : 1الجدول 
باألطنان ( االستھالك في المنشآت
 )المترية

عدد 
  منشآتال

النسبة من مجموع
 منشآتال

 المجموع الفرعي لالستھالك
 )أطنان مترية(

النسبة من مجموع 
 االستھالك

 24.4 8 520 71.4 357 50أقل من 
 40.6 14 180 23.4 117 200و 50بين 

 35.0 12 200 5.2 26 200أكثر من 
 100.0 34 900 100.0 500   المجموع 

وترّكب في . تميل منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط إلى استخدام معدات مصنوعة في الصين .92
مل النفخ عادة وتكون مضخات الحقن لعا. ساعة/كغم 400-300والقدرة اإلنتاجية عادة  .4العادة وحدتا سحب على التوالي

ويوجد ما يزيد على ثمانية مصنّعين لخطوط إنتاج رغاوي . من النوع ذي المكبس ويحدث فيھا تسرب عامل النفخ بسھولة
  .2البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين على النحو الوارد في الجدول 

  لصينجھات تصنيع خطوط إنتاج رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في ا: 2الجدول 
 خطوط اإلنتاج المباعةأسماء الموردين

 300المحدودة شنغھاي زينجاو للبالستيك
 250لتكنولوجيا توفير الطاقة) نانجينغ(فينينغر 

 200شانغھاي جويل لآلالت
 75قينغداو دييلي آلالت البالستيك

 56شاندونغ تونغجيا لآلالت
 25بيجين فوخينغ وانغ شين لمعدات السحب

 15جين تياندي آلالت المطاط والبالستيكتيان
 50غير ذلك
 971المجموع

 
  اختيار التكنولوجيا

) منشآتفي المائة من ال 80(البديلة، جرى اختيار ثاني أكسيد الكربون  توعقب دراسة للتكنولوجيا .93
، )ب(142-وكربونالھيدروكلوروفلورلإلحالل مكان عامل النفخ من ) منشآتفي المائة من ال 20(والھيدروكربون 

المسحوبة بالضغط قائمة بالفعل في صناعة رغاوي البوليسترين التكنولوجيات ھذه و. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونو
 .بلدانعدة في 

  ستراتيجية اإلزالةا

باستھالك (رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  منشآتمنشأة كبيرة من  40تعتزم حكومة الصين استھداف  .94
خالل المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي  )طن متري 100يزيد على  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموسنوي من 

في المائة من مجموع استھالك ھذه  40تستھلك أكثر من البوليسترين المسحوبة بالضغط بالنظر إلى أن ھذه الشركات 
التحويالت إلى الشركات األصغر حجما في والدروس المكتسبة من ھذه وسيجري نقل التجارب . المادة في ھذا القطاع

 .المرحلة الثانية

                                                      
وفي منشآت قليلة يوجد في أداة  32- 30مم ونسبة الطول إلى القطر  135- 120أداة السحب األولى ھي من النوع ذي الصمام الواحد وقطره   4

مم ونسبة طوله إلى  150أما أداة السحب الثانية، فيما عدا استثناءات قليلة، فيھا صمام وحيد يبلغ قطره . مم 92- 70بقطر السحب األولى صمامان 
  .35- 34قطره 
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  تكلفة خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

خطوط إنتاج  108منشأة كبيرة لديھا  54، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوفقا لالستقصاء الخاص ب توجد، .95
وسيجري من ). طنا متريا للمنشأة الواحدة 251قدره  أي بمتوسط استھالك( امتري اطن 13 552واستھالك إجمالي يبلغ 

المعاملة بأكثر من أربعة  منشآتال(ورشة  43تصنيع في منشأة  40خالل المرحلة األولى لخطة ھذا القطاع، تحويل 
 .3إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون على النحو المبين في الجدول ) خطوط إنتاج في ورشتين

  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط التي سيجري تحويلھا في المرحلة الثانية منشآت -3الجدول 
عدد خطوط رغاوي 

البوليسترين المسحوبة 
 بالضغط

 النسبة المئوية
 عدد ورش العمل

تكنولوجيا ثاني 
أكسيد الكربون

تكنولوجيا 
 الھيدروكربون

 المجموع

 14 3 11 في المائة 31 خط واحد
 22 4 18 ي المائةف 52 خطان

 7 1 6 في المائة 17 ثالثة خطوط
 43 8 35 في المائة 100  المجموع

ويتطلب إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروكربون تركيب مستودع تخزين وأجھزة إضافية  .96
صد الغاز، والمكونات نظام التھوية ونظام ر(وإعادة تھيئة جھاز السحب بالضغط والقوالب، وتركيب معدات السالمة 

وأشغال مدنية، والتدريب التقني ) الوقاية الثابتةالكھربية المضادة لالنفجار، والمكونات المانعة للحرائق ومكونات 
وقدرة التكاليف الرأسمالية . على السالمة، ونقل التكنولوجيا، والتجارب واختبار المنتجات، واعتماد السالمةالتدريب و

دوالرا أمريكيا لخط إنتاج واحد،  1 426 590يا ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنشأة بمقدار تكنولوج للتحول إلى
دوالرا أمريكيا لثالثة خطوط إنتاج، في حين تقدر  3 715 580اج وـــلخطي إنتدوالرا أمريكيا  2 566 630ومقدار 

 2 265 780دوالرا أمريكيا لخط واحد و 1 253 340بالتحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربون بمبلغ التكاليف الخاصة 
 2.89بمبلغ  5تكاليف التشغيل اإلضافيةوقدرت . أمريكيا لثالثة خطوط دوالرا 3 268 980يا لخطين وــدوالرا أمريك

بالنسبة لتكنولوجيا  دوالر أمريكي للكيلوغرام 1.43دوالر أمريكي للكيلوغرام بالنسبة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون، و
 .يدروكربونالھ

من قطاع رغاوي البوليسترين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةويبلغ مجموع التكاليف اإلضافية إلزالة   .97
 دوالر أمريكي 8 200 000 قدرهويجري طلب مبلغ إضافي . دوالر أمريكي 94 800 000المسحوبة بالضغط 

الخبير االستشاري التقني وإنشاء مل التدريبية، وخدمات للمساعدات التقنية بما في ذلك وحدة إدارة المشروع، وحلقات الع
المعايير والتركيبات، وأنشطة التوعية العامة، ومواصلة تعزيز اإلطار السياساتي نظام للدعم التقني، ومراجعة 

 25نسبة زائدا زيادة بللكيلوغرام  اأمريكي ادوالر 8.22 ةالبالغ ةالمحدد العتبةوحسبت التكاليف على أساس . والتنظيمي
 .في المائة نتيجة إلدخال التكنولوجيات البديلة التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار العالمي

  التمويل المشترك

المطلوبة تتجاوز األموال المطلوبة نتيجة لقيود مردودية ينص مقترح خطة القطاع على أن تكاليف التحويل  .98
وقد اتصلت . ي أي معدات جديدة من شركات القطاع الخاصالفرق فالتكاليف، وسيطلب تمويل مشترك إضافي لتغطية 

أشير إلى أن فرص التمويل المشترك غير أنه . وھو مصرف تنمية محلي KfWحكومة ألمانيا أيضا بمجموعة مصارف 
ويمكن . موثوقا به للتمويل من الصندوق المتعدد األطرافليست بديال  مازالت غير مؤكدة في ھذه المرحلة كما أنھا

باألوزون المستھدفة في إطار خطة دام التمويل المشترك لتعزيز القدرة على تحقيق المنافع المناخية والخاصة استخ
 .القطاع ولكن دون أن يكون يحل ذلك مكان الدعم من الصندوق

  التأثيرات المناخية

ين المسحوبة سوف يسفر إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون في قطاع رغاوي البوليستر .99
 .ثاني أكسيد الكربون كان يمكن أن تنبعث في الغالف الجوي مكافئمليون طن من  20.2بالضغط عن خفض سنوي قدره 

                                                      
أي المواد (تشمل المواد الخام التي تؤثر على تكلفة التشغيل إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط عوامل النفخ   5

  .ومقاومات الحرائق وراتينغ البوليسترين) بونية وثاني أكسيد الكربون واإليثانول والمواد الھيدروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكر



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 
 

37 

  ترتيبات التنفيذ

، بالقيام بأنشطة مشروعاتبالتعاون مع اليونيدو ومكتب إدارة ال ،)الوكالة الرئيسيةبصفتھا (حكومة ألمانيا تلتزم  .100
. ة عن خطة القطاعالمسؤولية الشامل مشروعاتويتحمل مكتب إدارة ال. للغايةني المحدود النطاق الزم إزالة ضمن

التحقق من تنفيذ  على السياساتية والتقنية واإلدارية وسوف تشرف الوكالة الرئيسية التنفيذ المساعدات اتوسوف توفر وكال
  .الترتيب لهوتجري  األنشطة الرئيسية

اسات إلكمال التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بغية ضمان اإلزالة وستحدد حكومة الصين إطارا للسي .101
وييحدد نظام . الجيدة التوقيت للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
طاعية من شراء للحصص باالستناد إلى أنظمة إدارة المواد المستنفدة لألوزون لمنع المنشآت بموجب ھذه الخطة الق

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وضمان أن المستوى الوطني الستھالك ھذه المواد في قطاع رغاوي البوليسترين 
وكذلك ستراقب الحكومة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . المسحوبة بالضغط يفي بمتطلبات البروتوكول
بدقة، للمحافظة على التوازن بين قطاعي اإلنتاج واالستھالك فضال عن وتوزيعھا واستيرادھا وتصديرھا وتشرف عليه 

وتتمثل أھداف . التوازن بين عمليات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واحتياجات التنمية االقتصادية الوطنية
وفقا  سحوبة بالضغطضمان خفض االستھالك لھذه المواد في قطاع رغاوي البوليسترين الم: سياسة اإلزالة فيما يلي

للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال؛ وتوفير آلية تشجع المنشآت الخاصة بھذه الرغاوي على إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشجعھا على استخدام بدائل مالئمة من الوجھة البيئية؛ وضمان عدم تأثر تطوير قطاع 

  .داف المقترحة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط باألھ

وسيجري صرف مبالغ المنح مباشرة من حساب إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى منشآت رغاوي  .102
البوليسترين المسحوبة بالضغط استنادا إلى شروط وأحكام اتفاق إزالة ھذه المواد المتعلقة بأنشطة المنشآت واتفاقات 

 .دمة االستشارية ألنشطة المساعدة التقنيةالخ

  
  المشروعان التدليليان لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

  
 )مقدم من اليوئنديبي(لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة ) نانجنغ(جر المحدودة نشركة فين

لبوليسترين المسحوبة من أكبر الشركات العاملة في قطاع رغاوي ا 2002تعتبر شركة فيننجر التي أنشئت عام  .103
، 2009وفي عام . السحب بالضغط وآالت إعادة تدوير الرغاويوتقوم ھذه الشركة بتصنيع خطوط . بالضغط في الصين

طنا متريا من المواد  630البوليسترين المسحوبة بالضغط واستھلكت متر مكعب من رغاوي  1 500صنعت المنشأة 
وع التدليلي بتحويل أحد خطوط تصنيع ھذه الرغاوي من وسيقوم المشر. الھيدروكلوروفلوروكربونية
إلى تكنولوجيا  النفخ المشترك بفورمات الميثيل  )ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

التعديالت في  أمريكيا دوالرا 2 014 776وسوف تغطي تكاليف التحويل التي قدرت بمبلغ . وثاني أكسيد الكربون
نظام قياس المستوى لفورمات الميثيل وثاني أكسيد الكربون أة والمعدات الجديدة والمكونات والعمليات بما في ذلك المنش

كما ستتضمن التكاليف تدابير . جھاز السحب بالضغط والبراميل يوعامل نفخ ثالث وإعادة تصميم وإحالل صمام
 .التقييموواالختبارات المختبرية والتجارب على المنتجات السالمة، 

ثاني أكسيد / نجاح تنفيذ المشروع التدليلي لشركة فيننجر تكرار تكنولوجيا فورمات الميثيل يتيحوسوف  .104
بالضغط بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة ونظرا ألن ھذه الشركة ھي التي تقوم . مماثلة منشآتالكربون في 

عالوة على . منشآتقق مرودودية تكاليفھا لعدد كبير من الھا نقل التكنولوجيا بصورة تحروومعدات التصنيع، فإن بمقد
-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22-الھيدروكلوروفلوروكربونيسفر المشروع عن خفض في استھالك كل من ذلك سوف 

ويؤدي إلى خفض انبعاثات سنوية بمقدار ) أطنان مترية 205(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 12.3بمقدار  )ب(142
 .ثاني أكسيد الكربون مكافئمن  اطن 422 198

  
 )اليونيدو واليابان(للبالستيك  المحدودة وشركة شنغھاي اكسنزھا

وتقوم بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ومعدات تصنيع ھذه  2003أنشئت شركة اكسنزھاو عام  .105
طنا  73 525فخ وينتجان في المتوسط كعامل ن 22- الھيدروكلوروفلوروكربونخطا اإلنتاج فيھا ويستخدم . الرغاوي
وسوف تحول ھذه . سنويا) امتري اطن 253.3(استنفاد األوزون من قدرات  اطن 13.9من الرغاوي سنويا باستخدام  مكعبا

ن البوتان يالنفخ المشترك يإلى نظام عامل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالشركة أحد خطوط السحب بالضغط فيھا من 
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من المشروع التدليلي في شركة  اكسنزھاو ھو نقل وتكييف تكنولوجيا عامل النفخ من اليابان والھدف  .وكلوريد الميثيل
ويھدف المشروع . )وھي إحدى الشركات الرئيسية إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط(كانيكا بمساعدة شركة 

ة يرين المعاد تدويره في المواد الخام والتقليل من قابلتعظيم نسبة راتنج البوليست إلى تحديد وتوضيح الطرق المؤدية إلى
كعامل النفخ بالبوتان، وإجراء تعديالت في المعدات وعمليات الشتعال نتيجة لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط 

تنعدم فيھا كما سيساعد حكومة الصين في اختيار البدائل ذات التأثير المنخفض على البيئة و. األمر اقتضىاإلحالل إذا 
الصغيرة والمتوسطة  منشآتبالتكنولوجيا البديلة والتعجيل باستخدامھا في ال ةوعيتفي ال سيفيدقدرات استنفاد األوزون، و

 .منشآتالحجم وغيرھا من ال

السحب بالضغط ووحدة قياس جرعات المواد، ونظام قياس عامل  ةجھزأوسوف تتطلب عملية التحويل تعديل  .106
اإلنتاج واالختبارات وتوفير المساعدات التقنية، وتنفيذ المعدات المساعدة، والتكليف بإجراء تجارب النفخ وغير ذلك من 

أطنان  7.0سوف يزيل و دوالرا أمريكيا 1 750 020وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع . تقييم األداء ونشر المعلومات
، ويخفض انبعاثات غازات االحتباس 22-روفلوروكربونالھيدروكلومن ) امتري اطن 126.7(استنفاد األوزون من قدرات 

 .ثاني أكسيد الكربون مكافئا من متري اطن 229 327الحراري بمقدار 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقات

من قدرات  اطن 1 372استعرضت األمانة خطة رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط في ضوء خطة إزالة  .107
المستخدم في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  )ب(141-ھيدروكلوروفلوروكربونالمن  استنفاد األوزون

الثالثة للتدليل على التكنولوجيات البديلة  مشروعاتالالتي قدمت إلى االجتماع الثاني والستين، و) خطة قطاع الرغاوي(
والتكنولوجيات التي اختارھا مصنعو ھذه بالضغط التي وافقت عليھا اللجنة،  ةقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبفي 

 .ن التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذيةليرغاوي البوليسترين والبوليثي مشروعاتالرغاوي في الصين و

  التدليلية بشأن بدائل تطبيقات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط مشروعاتال

ثة للتدليل على استخدام التكنولوجيا البديلة في الثال مشروعاتوافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد ال .108
 :وھي تطبيقات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

إعداد مشروع تدليلي على التكنولوجيا الخاصة بعامل النفخ بالھيدروكربون في قطاع رغاوي   )أ (
 ؛)اليونيدو(المسحوبة بالضغط في الصين البوليسترين 

 )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربوننولوجيا إعداد مشروع تدليلي للتحول عن تك  )ب (
رغاوي إلى فورمات الميثيل وتكنولوجيا النفخ المشترك في تصنيع  22- الھيدروكلوروفلوروكربون/

المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة ) نانجنغ(البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر 
 ؛)اليوئنديبي(في الصين 

ل نفخ في تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين كعام 1234ze-دروكلوروفلورويھالدام التحقق من استخ  )ج (
 .)اليوئنديبي(في تركيا  )المرحلة األولى(المسحوبة بالضغط 

بالغة األھمية لتحديد وتدقيق المركبات األكثر مالءمة والسليمة  التدليلية مشروعاترأي األمانة أن ھذه ال فيو .109
وفي ھذا الصدد، . في اإلحالل التي يمكن تطبيقھا بنجاحمن الناحية االقتصادية والمفضلة  من الناحية البيئية والمستدامة
التدليلية  مشروعاتقبل معرفة نتائج ھذه ال) دوالر أمريكي مليون 145التكلفة اإلجمالية (فإن تقديم خطة بھذا الحجم 

. عن تأخيرصلحة البلد في حالة أن يسفر تنفيذھا ألوانه فحسب بل قد يتبين أنه ضد م االممولة استراتيجيا اليعتبر سابق
اتخاذ إجراء ، قررت الصين ضرورة 2015و 2013فيما يتعلق بأھداف "ولدى معالجة ھذه المسألة، ذكرت الحكومة أنه 

عاجل اآلن في ھذا القطاع الذي ينبغي أن يقوم على أساس تكنولوجيات مجربة من الناحيتين البيئية واالقتصادية يمكن 
التدليلية التي يجري تنفيذھا اآلن مازالت  مشروعاتغير أن نتائج ال. لھا إلى الصين بأقل قدر من جھود التكييف والوقتنق

وإذا لم يبدأ العمل إالّ بعد توافر النتائج، فسوف يكون الوقت متأخرا جدا لإلسھام في أھداف التجميد وإجراء  غير مؤكدة
التكنولوجيتين اللتين تم اختبارھما لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط فإن " وعالوة على ذلك". األولالخفض 

ا التقنية محتملة في الصين وأن المشروع ممتقدمة في أوروبا واليابان وأن سالمتھالتكنولوجيات ما من الفي الصين ھ
إلى حكومة ألمانيا  أشارتورمات الميثيل، وفيما يتعلق باستخدام ف". لثاني أكسيد الكربون يعمل بنجاح اآلن بالفعلالتدليلي 

في الصغيرة والمتوسطة الحجم  منشآتجرت تجربة فورمات الميثيل بنجاح، يمكن أن يصبح تكنولوجيا مناسبة لل اإذ"أنه 
الصغيرة والمتوسطة الحجم لن يجري استھدافھا في المرحلة األولى من خطة القطاع  منشآتغير أن ال. المرحلة الثانية
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المرحلة األولى من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تتألف من تحويل ونظرا ألن ". التحويل عاتمشرول
لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة، اليبدو أن طلب التمويل ) نانجنغ(ورشة بما في ذلك شركة فنيننجر  43منشأة و 40

 .حسابا مزدوجاللمشروع التدليلي مؤھل حيث أنه يشكل 

  التدليلي في شركة فنيننجر المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقةالمشروع 

لدى دعم المشروع التدليلي المقدم في نفس وقت خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، أشار اليوئنديبي  .110
مع ثم فھي تتسق إلى أن مبررات المشروع التدليلي تتمثل في أن تكنولوجيا فورمات الميثيل لم يجر تجربتھا تجاريا ومن 

وعالوة على ذلك، فقد أشير على األمانة . التدليلية مشروعاتالتوجيھية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية لل المبادئ
أي قبل موعد بدء التحضير للمرحلة الثانية من أنشطة االمتثال،  2013عام بأن نتائج المشروع سوف تتوافر قبل نھاية 

يتعلق بمسألة وفيما . في المائة من خط األساس 35ر حاسم في تحقيق ھدف الخفض بنسبة ومن ثم سوف تضطلع بدو
المدرجة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  منشآتالحساب المزدوج، أوضح اليوئنديبي أن ال

في  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرولي الستھالك ماويزيد خط األساس اإلج". مرشحة منشآت"للمرحلة األولى ھي 
 منشآتوسيجري اختيار ال. خطة قطاع رغاوي البوليسترينعن التخفيضات المستھدفة بموجب " المرشحة منشآتال"ھذه 

خطة قطاع ھذه الرغاوي من قائمة المرشحين التي تضمن شركة الفعلية التي ستشارك في عمليات التحويل بموجب 
مقترح المشروع ويظل خط اإلنتاج الثاني، غير المدرج في التحويل في . تاجفيننجر بالنظر إلى أن لديھا خطين لإلن

وقد أكدت حكومة الصين من خالل . التدليلي، مؤھال للتمويل بموجب خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
 .ة فيننجرخطة ھذا القطاع لخط اإلنتاج األول في شرك وجبلحصول على تمويل بملتسعى ال رسالة أن الصين 

 اي اكسنزھاو اامحدودة للبالستيكالمشروع التدليلي في شركة شنغھ

تأييدا للمشروع التدليلي المقدم في نفس الوقت الذي قدمت فيه خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة  .111
 منشآتع ھي المدرجة في خطة القطا) شركة اكسنزھاوبما في ذلك (اليونيدو إلى أن األربعين منشأة  تبالضغط، أشار

أن االستھالك  تشترك كل الشركات في أنشطة اإلزالة في المرحلة األولى بالنظر إلى نمرشحة لتنفيذ المرحلة األولى ول
ولدى شرطة اكسنزھاو خطان لرغاوي . زيد كثيرا عن الھدف المحدد في الخطةيالشامل لھذه  الشركات الست واألربعين 

فإن الخط الثاني سيكون مؤھال ا ألن التدليل سيجري في أحد الخطين فقط، ونظرالمسحوبة بالضغط،  البوليسترين
سيمكن تجنب الحساب المزدوج بالنظر ، يةالقطاع ةخطالوإذا شاركت شركة  اسكنزھاو في المرحلة األولى من . للتمويل

 .إلى أن أحد الخطين سوف يمول من خالل المشروع التدليلي واآلخر من خالل خطة القطاع

اختبار ليل يكتسي أھمية بالغة لعدد من األسباب من بينھا الحاجة إلى دھذا الت أشير في وثيقة المشروع، فإنوكما  .112
، والحاجة إلى اكتساب الخبرة في التعامل مع 5تكنولوجيا الھيدروكربون لرغاوي البوليسترين في بلدان المادة 

أن قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ھو قطاع  الخصائص القابلة لالشتعال واالنفجار للھيدروكربون، وحقيقة
كبير ومتنوع، وأن شركة اكسنزھاو تقوم أيضا بتصنيع معدات ھذه الرغاوي، ويمكن أن تساعد في الترويج للتكنولوجيا 

حتى  وعالوة على ذلك فإن المرحلة األولى من خطة ھذه القطاع سوف تستمر. المشروع التدليليفي السوق المحلية بعد 
فرصة وافرة ال لالنتھاء من المشروع التدليلي فحسب بل ولتحويل خطوط إضافية إلى تكنولوجيا مما يتيح  2015عام 

مع مطلب تنفيذ األھداف األكثر نفسھا  2015غير أن المرحلة الثانية سوف تبدأ في . في إطار الخطةالھيدروكربون 
وأخيرا اليمكن ترك . يبدأ المشروع التدليلي في أسرع وقت ممكنمما يعني ضرورة أن . فترة زمنية قصيرةصعوبة في 
واستنادا إلى األولويات الواردة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين . بھذا الشكل بخيار تكنولوجيا واحدةقطاع كبير 

لوجيا الوحيدة التي يمكن اعتمادھا في الصين في أقصر وقت ممكن ھي تكنو بالضغط، فإن التكنولوجياسحوبة مال
  .الھيدروكربون بمساعدة من اليابان

 ا التكنولوجياقضاي

 20(والھيدروكربون ) في المائة 80(التكنولوجيتان اللتان اختارتھما الحكومة لإلحالل ھما ثاني أكسيد الكربون  .113
ع المواد كعامل نفخ متماثل م) أ(152-والھيدروفلوروكربون) أ(134-وفي حين أن أداء الھيدروفلوروكربون) في المائة

من  )أ(134- فالھيدروفلوروكربون. الھيدروكلوروفلوروكربونية، لم ينظر إليھما على أنھما من التكنولوجيات السليمة
-أن الھيدروفلوروكربونغازات االحتباس الحراري القوية ولديه تأثير تسييل يتطلب مواد مضافة خاصة في حين 

حسين في خصائص العزل وسوف ينبعث بسھولة في الغالف الجوي قابل لالشتعال واالنفجار، واليوفر أي ت) أ(152
، غير أن ھناك عددا من االعتبارات التي يتعين مراعاتھا). المسحوبة بالضغطكما ذكر في خطة رغاوي البوليسترين (

أن تكنولوجيا ان لالشتعال واالنفجار، وحقيقة تاللتين اختارتھما الحكومة قابل اإلحاللتكنولوجيتي  كلتيأن بما في ذلك 
عتبة قد اختيرت في تركيا للقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين بميثيل أثير الثنائي )/ أ(152-خلط الھيدروفلوروكربون

دوالرات  5.13المقدمة (بخطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين  ةالخاص العتبةعادل نصف تلمردودية التكاليف 
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، وانخفاض الموصلية الحرارية للرغاوي التي تستخدم )للكيلوغرام ةأمريكي اتدوالر 10.27كجم في مقابل /أمريكية
السالمة التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية واألخرى  اتالعمليواعتبارات تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون 

 اأمريكي ادوالر 2.47مثل (وتكاليف التشغيل التي تزيد عن ضعف تلك الخاصة بتكنولوجيا الھيدروكربون  ،للتحويل
 ؛)الھيدروكربون حالة فيدوالر أمريكي للكيلوغرام  1.11االيثانول مقابل / للكيلوغرام لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون

 .، عند استخدام تكنولوجيا الھيدروكربونللمنتج النھائي قلغالنقل المأثناء تجمع الغازات القابلة لالشتعال في  واحتماالت

االيثانول، لم تضف إالّ كميات ضئيلة من / لمانيا إلى أنه فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربونوأشارت حكومة أ .114
-وكانت تكنولوجيا خليط الھيدروفلوروكربون. القابل لالشتعال إلى ثاني أكسيد الكربون غير القابل لالشتعال االيثانول

العكس من تركيا، فإن وعلى . مختلفة بدرجة كبيرةتركيا تعتمد على قاعدة تكنولوجية  فيميثيل ال أثيرى ئانوث) أ(152
مما يجعل من الخطر محاولة تجربة تكنولوجيا ) وفي معظم الحاالت منخفضة النوعية(معدات الصين مصنوعة محليا 

 التكاليف، فإن كالوفيما يتعلق بموضوع . غير المختبرة في الصين دون اختبار احتماالت إعادة التھيئةمثيل ال أثيرانى نث
أي استخدام المواد (تتوقع أن تؤدي اقتصاديات الحجم والتكيف مع المتطلبات المحلية في الصين  منشآتمن الحكومة وال
بالنقل، يتعلق  ه فيماوأخيرا فإن. يثانولاإل/ خفض تكاليف التشغيل في تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربونإلى ) المعاد تدويرھا

الحماية من الحرائق التي تتضمن لتزم بمعايير ييسترين المسحوبة بالضغط أن من الضروري لكل منتج من رغاوي البول
أيضا لالشتعال وتخضع  قابلة الھيدروفلوروليفين وفعوامل النفخ األخرى مثل فورمات الميثيل . متطلبات سالمة النقل

 .المالئمة اتلالحتياط

د الكربون والھيدروكربون، سيتعين أن تقدم ونظرا الرتفاع التكاليف المرتبطة بإدخال تكنولوجيات ثاني أكسي .115
أن ھناك شواغل أخرى تتعلق باالستدامة غير ). في المائة من التكاليف 29(أمريكيا  دوالرا 41 770 399 منشآتال

وذكرت حكومة ألمانيا أن . التشغيلبما ينطوي عليه من ارتفاع تكاليف  منشآتطويلة األجل للتكنولوجيا على مستوى ال
وتجنب عدم امتثال القطاع المختارة تعتبر ضرورية لضمان تمكن الصين من تحقيق أھداف المرحلة األولى  جياالتكنولو

ونظرا ألن التمويل من الصندوق المتعدد األطراف لن . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتحقيق خطة إدارة إزالة 
 مشروعاتوبالنسبة ل. الصيناليا في تحقيق التزامات أن تشارك م منشآتيغطي سوى جزء من التكاليف، سيتعين على ال

المستقرة والراسخة والتي تعتبر قادرة على تحمل ھذه المسؤولية  منشآتاختيار الالتحويل في المرحلة األولى، جرى 
ل تقديم الدعم من خالل التمويفي ھذا الجھد غير العادي، تجري مناقشة إمكانيات  منشآتوبغية مساعدة ال. اإلضافية

الالزم إلتاحة الفرصة للشركات حكومة الصين اإلطار  تنشئوسوف ). في ألمانيا KfWمصرف (المشترك الدولي مثل 
في بيئة أعمال مستدامة وتوفير منتجات العزل الالزمة بموجب اللوائح الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني في  عمللل

 .الصين

، ضمن جملة أمورالتنفيذية نص،  الصادر عن اللجنة 24/49لمقرر وفيما يتعلق بالتمويل النظير، أشير إلى أن ا .116
في الحاالت التي تكون فيھا المساھمات النظيرة ضرورية لضمان التنفيذ، وبغية تجنب التأخيرات في تنفيذ على أنه يتعين 

وأشارت حكومة ألمانيا . مشروعاتالمشروع، إطالع الوكالة المنفذة على أن المساھمات النظيرة سوف تتوافر قبل تقديم ال
وسعيا إلى معادلة الطلب المتزايد على منتجات . قد الينطبق في ھذا المجال" المساھمات النظيرة"إلى أن مصطلح 

فضال عن قيود التمويل  ،لتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال منشآتالرغاوي للعزل مع احتياجات تحويل عدد كبير من ال
 منشآتاألطراف، قررت الصين إلقاء عبء كبير من التكاليف الالزمة على عاتق العدد السائدة اآلن في الصندوق المت

. ولم يجر اختيار سوى الشركات السليمة من الناحية المالية التي تتمتع بأوضاع عمل مستدامة .المختارة للمرحلة األولى
وتبذل . إالّ أنه يمكن مساعدتھا بالقروض األموال النقدية الالزمة لتغطية الفرق، منشآتغير أنه لن يكون لدى جميع ال

التفاوض بشأن ھذا التمويل دون التزام مسبق من جانب الصندوق الصين وألمانيا جھودا الجتذاب القروض إالّ أنه اليمكن 
على ھذا الوضع الفريد حيث أن  24/49واليمكن تطبيق المقرر . المعتمدة يةخطة القطاعالالمتعدد األطراف في شكل 

  .ھذا المقرر غير موجودة في الصين ف المعروضة في إطارالظرو

 بوليثلين الموافق عليھا حتى اآلن/ مشروعات رغاوي البوليسترين

إنتاج ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة إلى أن من وجھة نظر تكنولوجيا التجھيز تشير وثيقة المشروع  .117
وخالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية، كان . البوليسترين/ينبالضغط يكاد يكون مماثال إلنتاج رقائق رغاوى البوليثل

وكانت . بوليسترين/في إنتاج رقائق رغاوي البوليثيلين 12-البيوتان يستخدم في العادة للحلول محل الكلوروفلوروكربون
حسين عمليات نقل عوامل بعمليات منع الحرائق واالنفجارات في بيئة اإلنتاج، وت االرتقاءعملية التحويل الرئيسية تشمل 

وقد تراكمت الخبرات في سالمة التحويل واإلنتاج  .ونقلھا وعمليات االرتقاء ذات الصلة بتقادم المنتجات) البوتان(النفخ 
ة الھامة لونظرا ألن المواد الھيدروكربونية تمثل كذلك إحدى التكنولوجيات البدي. مع تحويل رقائق رغاوي البوليسترين

الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، والوقاية من الحريق  إلزالة المواد
واالنفجار تشكل إحدى المسائل التكنولوجية الرئيسية خالل التحويل، تعّد الخبرات المكتسبة في إزالة 

 .البوليسترين مفيدة للغاية/في رغاوي البوليثيلين 12-الكلوروفلوروكربون
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للمشروعين المعتمدين من اللجنة التنفيذية المتعلقين برغاوي البوليسترين والبوليثيلين ص تحليل أجرى وقد خل .118
من طنا  1 146و  30ون تراوح بين ــالثالثين في الصين، فإن استھالك الكلوروفلوروكرب مشروعاتإلى انه بالنسبة لل

 ادوالر 11.23دوالر أمريكي للكيلوغرام إلى  1.00 مع قيم مردودية التكاليف تتراوح بيناستنفاد األوزون قدرات 
 ةأمريكي اتدوالر 7.40تين أن بلغت قيمة مردودية التكلفة أكثر من أإالّ في منشولم يحدث . للكيلوغرام اأمريكي

دوالر أمريكي  2.40طن نحو  200و 100التي تستھلك ما بين  منشآتقيم مردودية التكاليف للوكان متوسط . للكيلوغرام
وكان . للكيلوغرام للقطاع ةأمريكي اتدوالر 8.22 ةلمردودية التكاليف البالغ ةالموحد العتبةوھو مايقل عن لكيلوغرام ل

لضغط وغيرھا من المعدات السحب بايتضمن تركيب مرافق تخزين الھيدروكربون، وإعادة تھيئة معدات  منشآتالتحويل 
، وتوفير المعدات ذات الصلة بالسالمة، والتدريب، منشآتت في ال، وإجراء تعدياليةالمواد الھيدروكربون الستخدام

القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين  فية مرتفعالوعلى الرغم من مردودية التكاليف . والتجارب، والمساعدة التقنية
فإن ) في الوثيقةعلى النحو المبين (ھا في القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تشابھوالبوليثيلين و

 اأمريكي ادوالر 14.46لة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين ھي ماشالتكاليف المردودية 
وردا على ھذه المسألة، أوردت حكومة  ).البوليثيلين/ أي ستة أمثال القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين(للكيلوغرام 

وتتضمن ھذه األسباب . المواصفات التقنية بصورة معقولةوھا مقارنة مردودية التكاليف مع ال يمكنألمانيا األسباب التي 
الدمج الذي يتعين إحداثه في والبوليثيلين، / تقدير التكاليف الفعلية والتمويل الالزم في مشروع البوليسترينالتقليل من 

 مشروعاتالتشغيل اإلضافية السالبة لھذه ال الصناعة في القطاع المشار إليه حتى تكفي األموال المعتمدة، وتكاليف
في معدات السحب بالضغط لرغاوي أكبر ذلك ثمة تعقيدات وقدرات وعالوة على . وتأثيراتھا على مردودية التكاليف

البوليسترين المسحوبة بالضغط مما يجعل تحويلھا أكثر تكلفة بكثير من معدات سحب البوليسترين، والحاجة إلى زيادة 
، والحاجة إلى إعادة للذوبان ثاني أكسيد الكربون قابليةللتعويض عن االنخفاض في الھيدروكربون والنظام  الضغط في

خاصة بسبب ، والحاجة إلى معدات سحب مصممة بصورة على نطاق واسعتصميم معدات السحب بالضغط واالرتقاء بھا
حجما ومقاييس ونظم ضخ أكبر  صھاريجحاجة إلى الرغاوي، وال ألواحإنتاج البوليسترين المعاد تدويره في  استخدام

نفخ الكون عامل يبالضغط، بدال من أن بالنظر إلى أن البوتان عامل نفخ مشترك في إنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة 
 ھامتطلبات المنتجات ، واستخداماتھا وخصائصھا ومعاييرھا ومعداتتباين وحيد كما ھو الحال في إنتاج البوليسترين، وال

 .وعدم قابليتھا للمقارنة المضافة

 جمع البيانات

أمريكيا إلعداد خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة  دوالرا 570 740التنفيذية على مبلغ  وافقت اللجنة .119
من منشأة  320وخالل مرحلة إعداد المشروع، أرسلت استقصاءات إلى ). ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو(بالضغط للصين 

منشأة فقط ھي التي أجابت على االستقصاءات  125منشأة غير أن  550العاملة في ھذه الرغاوي البالغ عددھا  شآتمنال
 75وقد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية االفتراضات واالستقراءات  المتعلقة باحتياجات ). منشآتفي المائة من جميع ال 25أي (

في المائة من المنتجين يفضلون  80يستند توقع أن ال و. تقصاءاتفي المائة من المنتجين الذين لم يجيبوا على االس
في المائة فقط من  37.5الھيدروكربون إالّ إلى في المائة يفضلون تكنولوجيا  20تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون وأن 

لة، أشارت ولدى معالجة ھذه المسأ. ؤدي كذلك إلى أخطاءتوقد  نسبة ليست كبيرة يتي أرسلت، وھاالستقصاءات ال
في المائة وتكنولوجيا الھيدروكربون من جانب  80حكومة ألمانيا إلى أن اختيار تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون من جانب 

وقد جرى التحقق . في المائة من استھالك القطاع 43متريا أو  طنا 17 786 تمثلشركة  125في المائة يشير إلى رد  20
ل وجھات نظر خبراء في كل من الصين وعلى الصعيد الدولي من خالل الخبرات التكنولوجيا أيضا بفعمن اختيار 

التدليلية في الصين، واإلشارة إلى تطبيقات التكنولوجيات على وجه الخصوص في الصين  مشروعاتالمكتسبة من ال
بالضغط إالّ إلى للمرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة والتستند أنشطة االستثمار . وأوروبا

  .الشركات التي أجابت على االستقصاءات والتوجد أي أخطاء في تطبيق ذلك على القطاع بأكمله

 نھج بديل في حساب التكلفة اإلضافية

في ضوء الردود التي تم تلقيھا خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  كذلكاألمانة  واستعرضت .120
، بما في ذلك . فيما يتعلق بالتعليقات المثارة بشأن الخطة والمشروعين التدليليين ةالمنفذالثنائية و تالوكاالمن 
ل ھذه المھمة وسوف تبذل األمانة كل جھد ممكن الستكما. التدليلية التي قدمت لالجتماع الثاني والستين مشروعاتال

  .وإبالغ نتائج المناقشات للجنة التنفيذية قبل االجتماع الثاني والستين

دم منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في معظمھا معدات سحب بالضغط مصنعة في الصين، تستخ .121
 400-300وطاقة اإلنتاج في العادة تتراوح بين . 6وعادة ما تستخدم اثنين من ھذه المعدات مركبتين على التوالي

                                                      
وفي منشآت قليلة يوجد في أداة  32- 30مم ونسبة الطول إلى القطر  135- 120أداة السحب األولى ھي من النوع ذي الصمام الواحد وقطره   6

مم ونسبة طوله إلى قطره  150أما أداة السحب الثانية، فيما عدا استثناءات قليلة، فيھا صمام وحيد يبلغ قطره . مم 92- 70السحب صمامان بقطر 
34-35.  
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دث فيھا تسرب عامل النفخ بسھولة من األختام وعادة ما تكون مضخات الحقن لعامل النفخ مضخات ذات مكابس، ويح. ساعة/كجم
والبنود الرأسمالية الرئيسية المطلوبة للتحويل من المواد . متر مكعب/كجم 36و 30ويتراوح متوسط كثافة الرغاوي بين . السائلة

؛ وإعادة تھيئة نظم خزن عوامل النفخ: الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروكربون كعامل نفخ ھي
؛ والتدريب التقني والمتعلق بالسالمة؛ 7والقوالب، بما في ذلك استبدال الصمامات والبراميل؛ وتركيب معدات السالمةمعدات السحب 

  .ونقل التكنولوجيا؛ والتجارب واختبار الناتج واعتماد السالمة

ورشة  43بوليسترين المسحوب بالضغط بھا منشأة لل 40، سيجري تحويل 2015و 2013ولتحقيق ھدف اإلزالة للسنتين  .122
-طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 11 397، تمثل استھالكا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموعه )مواقع إنتاج(

في  20(والھيدروكربون ) في المائة من المنشآت 80(اإليثانول /، إلى ثاني أكسيد الكربون)ب( 142-الھيدروكلوروفلوروكربون/22
دوالر أمريكي، استنادا إلى التكاليف  94 800 000وقدِّر مجموع التمويل المطلوب لتحويل ھذه المنشآت بمبلغ ). المائة من المنشآت

غير أن . اإليثانول أو تكنولوجيا الھيدروكروبون/إلى أي من تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون" عادي"المقدرة إلعادة تھيئة خط إنتاج 
  .ات الفعلية لتحويل كل خط من خطوط اإلنتاج لن تعَرف إال خالل تنفيذ المشروعاالحتياج

بما في ذلك الشركات التي تستخدم خطوط سحب (وبالنظر إلى قلة المعلومات المقدمة عن المعدات في خط األساس  .123
منھجية المقترحة في خطة وحاالت عدم اليقين المرتبطة بال) مقارنة بخطوط مصنوعة في الصينبالضغط مصنوعة في الخارج 

إلى تركيب خطوط  جواستند ھذا النھ. قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، اقتِرح نھج آخر لحساب التكاليف اإلضافية
إنتاج جديدة للبوليسترين المسحوب بالضغط، مع مساھمات مناظرة من المنشآت للتعويض عن مكونات المعدات التي ال عالقة لھا 

وتشير المعلومات المتاحة لألمانة إلى أن خطوط إنتاج . نفخ وعن أي عملية ارتفاء بالتكنولوجيا مقصودة أو غير مقصودةبعامل ال
نع خطوط إنتاج ھذه المادة في الصين، صت 8البوليسترين المسحوب بالضغط الجديدة في الصين يمكن تصنيعھا بواسطة سبعة منشآت

وترى األمانة أن ھذا النھج يمثل مستوى التكلفة (خطا من خطوط اإلنتاج  970زيد على وقد صنعت ھذه المنشآت حتى اآلن ما ي
  ).اإلضافية للقطاع بالنظر إلى ظروف الخطة القطاعية للبوليسترين المسحوب بالضغط التي سلف عرضھا

أللواح  ساعة،/كجم 480إلى  320إنتاج من : والخصائص التقنية لكل خط جديد من خطوط اإلنتاج ھي كما يلي .124
متر /كجم 42إلى  32مم؛ وكثافة الرغاوي من  50مم إلى  20مم؛ وسمك األلواح من  600البوليسترين المسحوبة بالضغط بعرض 

قطر (اإليثانون أو الھيدروكربون كعوامل نفخ، وبجھاز سحب بالضغط أساسي /مكعب، والمالءمة الستخدام ثاني أكسيد الكربون
وسيشمل خط اإلنتاج أيضا مكونات أخرى، من قبيل ). مم 200قطر الصمام (الضغط ثانوي ، وجھاز سحب ب)مم 150الصمام 

والسعر التجاري لخط . وحدات التغذية والخلط، واسطوانة التبريد، ونظم القطع وإعادة التدوير المستقلة عن عوامل النفخ المستخدمة
يئة دوالر أمريكي لكل خط سحب إلعادة تھ 40 000رح مبلغ ويقت. دوالر أمريكي 250 000اإلنتاج الجديد بھذه المواصفات ھو 

دوالر أمريكي في حالة استخدام تكنولوجيا  80 000عند استخدام تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون و) مرافق اإلنتاج(الورش 
قاء محتمل وللتعويض عن مكونات المعدات الجديدة، المستقلة عن عوامل النفخ المستخدمة وعن أي ارت. الھيدروكربون

  .في المائة من سعر خط السحب بالضغط كمساھمة نظيرة تمشيا مع القواعد السائدة 20بالتكنولوجيا، يُقترح خصم 

واستنادا إلى المنھجية المقترحة، فإن مجموع التكلفة الرأسمالية المطلوبة لتحويل خطوط إنتاج البوليسترين المسحوب  .125
دوالر  23 518 000اإليثانول أو الھيدروكربون ھو /لى أي من ثاني أكسيد الكربونخطا في الصين إ 43بالضغط البالغ عددھا 

  .4أمريكي، على النحو المبين في الجدول 

  مجموع التكلفة الرأسمالية لتحويل منشآت البوليسترين المسحوب بالضغط على أساس استخدام خطوط سحب جديدة -4الجدول 
 وكربونھيدر إيثانول/ثاني أكسيد الكربون الوصف

 250 000 250 000 تكلفة خط السحب بالضغط بما فيھا جھاز السحب
 )50 000( )50 000( )في المائة 20(المساھمة المناظرة للمعدات الجديدة 

 20 000 نظام تخزين الھيدروكربون
 20 000 20 000 التركيب والتشغيل واالختبار

 80 000 40 000 سالمة المصنع
 320 000 260 000 المجموع الفرعي

 32 000 26 000 )في المائة 10(الطوارئ 
 352 000 286 000 تكلفة الوحدة

 14 65 عدد أجھزة السحب بالضغط المطلوبة
 4 928 000 18 590 000 التكلفة اإلجمالية 

دوالرا أمريكيا للتعويض عن الملكية األجنبية لثالث منشآت، ھي داليان  654 940ويخصم من ھذا المبلغ  .126
في المائة  50خطا إنتاج وفي المائة ملكية أجنبية؛ وشانغھاي بيوكسينغ وفيھا  40بينھاي وفيھا خطان للسحب بالضغط و

بافتراض أن ھذه المنشآت الثالث سيتم (في المائة ملكية أجنبية  49ملكية أجنبية؛ وشينغدو نيكيلي وفيھا خط إنتاج واحد و

                                                      
لحريق بما فيھا نظام التھوية ونظام الكشف عن الغاز القابل لالشتعال واإلنذار، والمكونات الكھربية المضادة لالنفجار، والمكونات المضادة ل  7

أساس صھاريج التخزين، ومستودع للمواسير الصلب، ومجمعات مكافحة (اقية من الكھرباء االستاتيكية؛ واألشغال المدنية والمكونات الو
  ).الحريق

سوف ينفذ المشروعان التدليليان للبوليسترين المسحوب بالضغط المقدمان إلى االجتماع الثالث والستين في اثنتين من ھذه المنشآت، ھما   8
  .لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة) نانجينغ(او للبالستيك وفيننجر شنغھاي اكسنز
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في المائة من  15أي (دوالر أمريكي إضافي  3 527 700ويقترح مبلغ ). بونتحويلھا إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكر
  .دوالرا أمريكيا 26 390 760للتدريب والرصد واإلشراف مما ينتج عنه تكلفة إجمالية قدرھا ) إجمالي التكلفة الرأسمالية

للتدليل بشأن  وأثارت األمانة خالل عملية استعراض المشروع مسألة ما إذا كان المشروعان المستقالن .127
تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في شركة ناينجنغ فينجير، وتكنولوجيا الھيدروكربون في شركة شنغھاي اكسنزھاو 

مليون دوالر أمريكي في  145ضروريين في ضوء تقديم خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمبلغ 
ن، يقترح أن ينفذ المشروعان في موعد سابق على التحويل الفعلي وعقب ايضاحات قدمتھا الوكالتان المعنيتا. الصين

لمنشآت رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط المشمولة بخطة قطاع ھذه الرغاوي حتى يمكن ترشيد بارامترات 
ابلة اإلنتاج، مثل كمية راتنج البولسترين المعاد تدويرھا في المواد الخام الجديدة، وخفض رغاوي البوليسترين الق

ويالحظ أن خطوط اإلنتاج التي سينفذ فيھا المشروعان التدليليان قد أدرجت في قائمة خطوط . لالشتعال نتيجة للبوتان
للتحويل إلى تكنولوجيات الھيدروكربون على النحو  14للتحويل إلى ثاني أكسيد الكربون والخطوط الـ 65اإلنتاج الـ

من أجل دوالر أمريكي لكل مشروع تدليلي  200 000رأسمالية، يُقترح مبلغ وباإلضافة إلى التكلفة ال. المذكور أعاله
  .بارامترات اإلنتاجترشيد 

  :التعليقات التالية بيانوردا على االقتراح المتقدم من األمانة، طلبت حكومة ألمانيا  .128

لذلك وليس . دوالر أمريكي للكيلوغرام 2.34تبلغ مردودية التكاليف الموصى بھا في المقترح نحو   )أ (
عالقة بالتكاليف الحقيقية للتحويالت على النحو الوارد في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة 

فبعد تقديم التكاليف . وقد قدمت حكومة الصين تنازالت كبيرة في طلبھا الخاص بالتمويل. بالضغط
تند إلى الشروط الحقيقية للتحويل المطلوب، فإن الطلب الوحيد للتمويل  المقدم من الحكومة يس

التفاوضية المبينة في المبادىء التوجيھية للتكاليف المعتمدة بشأن خطط إدارة إزالة 
وقد أسفر ذلك بالفعل عن وضع يطلب فيه من المنشآت اإلسھام بجزء . الھيدروكلوروفلوروكربون

نھج المقترح ونظرا ألن مبالغ ال. كبير من تكاليف االستثمار من مواردھا الخاصة أو من تمويل آخر
التشكل سوى جزء صغير من التكاليف الفعلية للتحويالت، سيكون من المستحيل تشجيع المنشآت 

 على التحويل بھذه التكاليف وخاصة بالنظر إلى ضيق المدة الزمنية المتاحة؛

ألمانيا  وتشعر حكومة. ويستند الطلب المقدم من الصين إلى المبادئ التوجيھية المعتمدة للتمويل  )ب (
المتعلقة بالقضايا التي تم النشغال بشأن مردودية التكاليف المقترحة فضال عن اإلشارة إلى الوثيقة با

التي تفيد بأن خطط قطاع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10تبينھا أثناء استعراض المشروعات 
ت قيمة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط لن تؤخذ في االعتبار إالّ في المرحلة األولى إذا كان

فألمانيا ترى أن ذلك يتناقض مع . دوالر أمريكي للكيلوغرام 4.50مردودية التكاليف تقل عن 
من بروتوكول مونتريال  1-10المبادىء التوجيھية المعتمدة للتمويل، كما يبدو أنھا التتسق مع المادة 

بدو أنھا تتعارض مع كما ي. التي تنص على تغطية جميع التكاليف اإلضافية المتفق عليھا للتحويالت
" مستقر وكاف"الذي اتفقت فيه األطراف على تمويل  2007روح تعديل بروتوكول مونتريال لعام 

بيان الذي كثيرا ما يتكرر خالل وأخيرا فإنه اليعكس ال. على تحقيق االمتثال 5لمساعدة بلدان المادة 
تمويل عن التكاليف الرأسمالية الخاصة بالمبادىء التوجيھية بشأن الاللجنة التنفيذية مناقشات 

 ؛"تماما الحصول على معدات جديدةب" 5بلدان المادة  من أن تقوموالتشغيلية اإلضافية 

ت مبرر لرفض إزالة آوفي ظل شروط النھج المقترح، سيكون لدى معظم المنش  )ج (
 ض الصين على الفور لخطر عدم االمتثال؛الھيدروكلوروفلوروكربون مما سيعرّ 

ات التي أجرتھا ألمانيا مع مصنعي المعدات المحليين أن األسعار التجارية فسارستوقد أظھرت اال  )د (
لخطوط ثاني أكسيد الكربون إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تتباين في السوق المحلية 

سحب بالضغط بتكلفة مرّكب وعامل للغير أن ألمانيا ليس لديھا أي معلومات عن خط . تباينا شديدا
ومن غير المعقول اقتراح . متدنٍ مستوى  ذاتدوالر أمريكي حتى لو كان من نوعية  250 000ھا قدر

 تكنولوجيات تتعارض على األرجح مع القوانين واللوائح المحلية ومعايير الجودة؛

وفي حين أن ھناك شركات تنتج معدات السحب بالضغط في الصين، فإن معظم ھذه الشركات يقوم   )ھ(
وتقوم ھذه المصانع بإقامة خطوط السحب بالضغط لتكنولوجيا . بالتجميع فقط

غير أن ھناك إختالفات . 22-أو الھيدروكلوروفلوروكربون/و) ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون
كبيرة فيما يتعلق بالمعدات المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون بالنظر إلى أن الضغط داخل البرميل 

ومازالت خبرات . بالمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربونمرة عن الخاص  15يزيد بنحو 
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ثاني أكسيد الكربون بدائل الصين محدودة بدرجة كبيرة فيما يتعلق باستخدام وإنتاج المعدات الخاصة ب
وسوف يمثل ذلك تطورا إيجابيا بالنسبة للصين إالّ أنه لن يكفي أو يأتي في الوقت . أو الھيدروكربون

. 2015و 2013حقيق االمتثال ألھداف الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون لعامى المناسب لت
ونظرا أيضا ألوضاع المواد الخام، فإن خطوط اإلنتاج التي يجري شراؤھا في الصين وفقا القتراح 

 األمانة، قد ال  تحقق معايير الرغاوي المطلوبة لكي تحظى بالقبول في السوق؛

المواد عتبار المكونات األخرى لخطة إدارة إزالة فى اال ولم يأخذ النھج المقترح  ) و(
مثل تكاليف التشغيل اإلضافية، والمساعدة التقنية وغير ذلك من  ية،الھيدروكلوروفلوروكربون

 .العناصر الضرورية

 التأثير على المناخ

دمة في المستخ) ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون/22-ستؤدي االستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون .129
تصنيع منتجات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين بعوامل النفخ المستخدمة للھيدروكربون وثاني أكسيد 

  ).5الجدول (ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي  مكافئطنا من  20 769 688الكربون إلى تالفي انبعاث 

 التأثير على المناخ: 5الجدول 

 سنة/ طن ر العالميقدرات االحترا المادة
 ثاني أكسيد الكربون مكافئ

 )سنة/ طن(
     المادة قبل التحويل

 13 662 222 6 018.6 2 270  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7 142 072 4 012.4 1 780  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20 804 294 10 031.0  المجموع
    بعد التحويل

 32 600 1 304.0 25 الھيدروكربون
 2 006 2 006.2 1 ثاني أكسيد الكربون

 34 606 3 310.2  المجموع
 )20 769 688(   التأثير الصافي

  التوصيات

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الخطة القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع  .130
 22- مشروعين التدليليين للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربونرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين، وال

إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة شنغھاي اكسنزھاو المحدودة 
النفخ إلى تكنولوجيا ) ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22-للبالستيك ومن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون

المشترك بثاني أكسيد الكربون مع فورمات الميثيل في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فينجر 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26في ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة ) نانجنغ(
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  متعددة السنوات مشروعات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوكالة وععنوان المشر: أوال

  خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد

 )المرحلة األولى(وتكييف الھواء الصناعي والتجاري 

 اليوئنديبي

 

 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(لبرنامج القطري أحدث البيانات القطاعية ل: ثالثا

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استھالك 
القطاع

  خدمة تصنيع  

 6.0    2.0 4.0    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1     124-لوروكربونالھيدروكلوروف

          133-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

          142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.0   1.0      ج أ225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0   0.0      ج ب225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستھالك : رابعا

 ير معروفغ نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  :الباقي 1.7 :ووفق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليوئنديبي
المستنفدة 
لألوزون 

باألطنان من (
قدرات استنفاد 

  )األوزون

98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 548.0 

التمويل 
بالدوالرات (

 )األمريكية

400 800 24 400 800 24 400 800 24400 800 24400 800 24000 778 13 0 0 0 0 000 780 137 

 

المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 بيانات المشروع: سادسا

   %10-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح كول مونتريالحدود االستھالك بموجب بروتو

  17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير معروف غير معروف )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

لفة تك ألمانيا )بالدوالرات األمريكية(تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 المشروع

      

       تكاليف الدعم

تكلفة  اليونيدو
 المشروع

           

            تكاليف الدعم

       )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

       )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

       )بالدوالرات األمريكية(طلوبة من حيث المبدأ مجموع األموال الم

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا

  األموال المطلوبة الوكالة
 )بالدوالرات األمريكية( 

  تكاليف الدعم
 )بالدوالرات األمريكية( 

 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد اليوئنديبي
 

  :التمويل المطلوب

 حدد فيما بعدت :توصية األمانة
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  في قطاعي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلزالة  يةخطة القطاعال
 التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين 

 )2015-2013المرحلة األولى لالمتثال في (
 

 وصف المشروع
  

اع الثاني والستين للجنة قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتم .131
 يةقطاعالخطة الفي الصين، و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنفيذية موجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة 

 المرحلة(إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاعي التبريد وتكييف الھواء التجاريين والصناعيين في الصين 
ا ــة قدرھـــبتكلفة إجمالي) ي والتجاريـخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناع، 2015- 2013ثال في األولى االمت

دوالر أمريكي لليوئنديبي فضال عن خطة  10 335 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  137 780 000
المرحلة األولى لالمتثال (في الصين  ھواء الغرفمن قطاع تصنيع تكييف  22-الھيدروكلوروفلوروكربوندارة إزالة إل

 646 727ة بمبلغ ـف دعم الوكالـدوالرا أمريكيا زائدا تكالي 168 623 023بتكلفة إجمالية بمبلغ ) 2015و 2013في 
ان الجاسئة، ثنيابة عن حكومة الصين لقطاع رغاوي البوليوري يةقطاع اوقدمت أيضا خطط. دوالرا أمريكيا لليونيدو 12
  .قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط فضال عن مشروع تدليلي لقطاع المذيباتو

، بتقديم الخطة القطاعية، وطلبت إلى اليوئنديبي 62/60وأحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير، في المقرر  .132
تقديم الخطة القطاعية لقطاعي التبريد وتكييف الھواء  وعليه، أعاد اليوئنديبي. أن يقدم الخطة إلى االجتماع الثالث والستين

  .الصناعي والتجاري دون تغيير

  خلفية

دوالر أمريكي  1 480 000اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس والخمسين على مستوى تمويل قدره وافقت  .133
اإلستراتيجية الجامعة فضال عن خطط دوالر أمريكي لتغطية تكاليف إعداد  111 000 ةزائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ

الصناعي وتكييف الھواء في قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، والمذيبات، والتبريد  يةزالة القطاعاإل
المواد وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على طلب اليونيدو إعداد خطة إدارة إزالة . والتجاري

 43 800دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  584 000بمستوى تمويل قدره  يةالھيدروكلوروفلوروكربون
 .دوالر أمريكي لتغطية قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف ھواء الغرف

لتجاريين إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين وا يةخطة القطاعال
  )2015-2013المرحلة األولى لالمتثال في (
  

  وصف قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين في الصين

كان قطاعا التبريد وتكييف الھواء الصناعيان والتجاريان من أوائل القطاعات التي اتخذت إجراءات بشأن إزالة  .134
، انتھت الصين من وضع إستراتيجيتھا إلزالة استھالك 1995ففي عام . المواد المستنفدة لألوزون في الصين

إلى  1994وخالل الفترة من . في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 مشروعا استثماريا فرديا لتحويل الكلوروفلوروكربون ومشروع واحد للمساعدة التقنية لقطاع 24، ووفق على 1999

، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة 2002وفي عام  .مشروعاتالتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، ونفذت ھذه ال
أن ب أفيدإلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين، و يةقطاع

ونظرا للخصائص الفيزيائية . 2004تشرين األول / ستكملت بحلول أكتوبرالتحويل المشار إليھا أعاله ا مشروعاتجميع 
وخاصة  ،المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكانت ، المعتدلةسعار األوالكيميائية المفيدة والسالمة في اإلنتاج، و

وتكييف الھواء  على نطاق واسع بوصفھا غازات تبريد مجربة في قطاع التبريدتستخدم  ،22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 .الصناعي والتجاري

م في صناعة وخدمة استخدفي الوقت الحاضر، غاز التبريد السائد اال 22-الھيدروكلوروفلوروكربونويعتبر  .135
ووفقا لخطة قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين،بلغ مجموع . تكييف الھواء الصناعية والتجاريةمعدات 

استنفاد من قدرات طنا  9 560(طنا متريا   173 811 مقدار 2008 عام في 22-فلوروكربونالھيدروكلوروستھالك ا
في تطبيقات التبريد الصناعي ) استنفاد األوزونمن قدرات طنا  2 235(طنا متريا  40 630استخدم منھا ) األوزون

لعام  لھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد اواستخدم استھالك . والتجاري غير المحسوبة في االستھالك في قطاع الخدمة
في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين، والذي حدد من خالل استقصاء، كأساس لتقدير  2008
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نظرا لتطور االقتصاد الكلي في الصين  2009وفي عام . في السنوات التالية 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 
المواد األزمة المالية العالمية، أشارت التقديرات إلى أن استھالك والتباطؤ الصناعي الناجم عن 

في المائة  3في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري قد زاد بصورة طفيفة تبلغ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
أن يستمر النمو في ھذا ستقصاء، يتوقع االواستنادا إلى نتائج  .طنا متريا 41 850حيث بلغ  2008مقابل استھالك عام 

ويعزى النمو المستمر إلى . في المائة سنويا 5القطاع في الزيادة خالل السنوات الخمس القادمة ليصل إلى مااليقل عن 
وبموجب سيناريو النمو غير . الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي، وھو ما يتسق مع التنمية االقتصادية الوطنية في الصين

طنا متريا و  43 940 يتوقع أن يكون استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) مال حسب المعتاداألعسير (المقيد 
على  ،طنا متريا 56 080و أطنان مترية  53 410طنا متريا و 50 870طنا متريا 48 450طنا متريا و 46 140

  .2015إلى  2010، في الفترة من التوالي

لمعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع التاسع عشر ومنذ اعتماد التعديل بشأن اإلزالة ا .136
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلألطراف، أصدرت حكومة الصين توجھات بشأن الرقابة الصارمة على إنتاج 

ريق اتحاد وعلى مستوى القطاع، نقلت وزارة حماية البيئة عن ط. ومرافق التصنيع الجديدة المعتمدة على ھذه المادة
. صناعة التبريد وتكييف الھواء في الصين مؤشرات قوية للصناعة بأن إنتاج واستھالك ھذه المادة سوف يخضعان للتقييد

المواد ستراتيجية الشاملة إلزالة لمقترحة ستشكل جزءا رئيسيا من االويفترض أن خطة القطاع ا
وبمجرد اتخاذ جميع اإلجراءات . ء الصناعي والتجاريمن قطاع التبريد وتكييف الھوا الھيدروكلوروفلوروكربونية

المقترحة، سوف ينخفض معدل النمو في استھالك ھذه المادة بدرجة كبيرة ويتوقع أن يكون مستوى خط األساس المعادل 
 .طن متري 42 900نحو  2010و 2009كمتوسط لعامي  22-الھيدروكلوروفلوروكربونللقطاع بالنسبة الستھالك 

خطة القطاع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين في خفض استھالك ھذه  ويتمثل ھدف .137
في المائة من  خط األساس ھذا في  90لى إإلى مستوى خط األساس المعادل في القطاع و 2013المادة في القطاع في 

من قدرات طنا  229(طنا متريا  4 160، سيتعين إزالة 2012واستنادا إلى سيناريو األعمال كالمعتاد لعام . 2015
حتى يمكن العودة إلى استھالك خط  2012من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من مستوى استھالك ) استنفاد األوزون

من ) استنفاد األوزونمن قدرات طنا  236(طنا متريا  4 290ويتعين خفض . 2013األساس المعادل في القطاع في 
وعلى ذلك سيكون مجموع اإلزالة . 2015في المائة في  10وروكربونية لتحقيق الخفض بنسبة المواد الھيدروكلوروفل

 ).استنفاد األوزونمن قدرات طنا  465(طنا متريا  8 450الالزمة ھو 

 منھجية جمع البيانات

من المنتجات المستخدمة في مختلف  يف الھواء الصناعي والتجاري نطاق واسعلدى قطاع التبريد وتكي .138
وتصنف مختلف منتجات التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية . العديد من جھات التصنيع ھانتجيستخدامات واال

، وتشكيل وحجم المعدات ولخطة ھذا القطاع، اختيرت الفئات السبعة التالية )التبريد والتدفئة أو كالھما(وفقا لالستخدامات 
 :من المنتجات

 أجھزة تكييف الھواء األحادية؛  )أ (

 ؛ذات الوصالت المتعددة مضخات الحرارة/أجھزة تكييف الھواء  )ب (

 ؛صغيرة الحجم مضخات الحرارة/أجھزة تبريد المباني  )ج (

 ؛صغيرة الحجم في المباني مضخات الحرارة/أجھزة تبريد المياه  )د (

 مضخات الحرارة، سخانات المياه؛  )ه (

 ؛والتجميد ديبرتومخازن الوحدات التكثيف   )و (

 .الكباسات  )ز (

 .وصفا مفصال لكل فئة بما في ذلك نطاق الطاقة التقليدية بالكيلوواتوتوفر خطة القطاع  .139

: للحصول على المعلومات التالية استقصاء تحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء فى الصيناوقد أجرى  .140
لة عن معلومات مفصوم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تستخدتصنيف المنتجات لمعدات التبريد وتكييف الھواء 

كمية معدات التبريد وتكييف الھواء التي وجھات التصنيع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين، 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 

48 

تكنولوجيات ب المتعلقةطاقة اإلنتاج وعائدات البيع، وحالة البحوث وتستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
وقد استخدمت المعلومات التي تم الحصول عليھا أثناء االستقصاء . يةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوناالستعاضة عن 

 .2008إلى  2006من في الفترة في القطاع بأكمله  22-الھيدروكلوروفلوروكربونفي اإلقناع باستخدام 

وتم بصورة موازية إجراء استقصاءات في . جھة تصنيع 150وجمعت المعلومات من خالل استبيانات من  .141
نشأة جرى اختيارھا للمحافظة على التوازن من حيث المناطق الجغرافية، والقطاعات الفرعية ونطاق م 68الموقع في 

كانت تعتمد على اإلنتاج المتعدد، وطائفة متنوعة من المنتجات، جرى إشراك ما  منشآتالعمليات، ونظرا ألن معظم ال
 .خط إنتاج في ھذه االستقصاءات 195مجموعه 

 المتبقية البالغ منشآتمنشأة بالنظر إلى أن ال 133لمتحصل عليھا وتلخيصھا لعدد وجرى تحليل المعلومات ا .142
التحليل  1ويلخص الجدول . مكونات ولم تستھلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالفي إنتاج  تعملكانت  17 عددھا

المواد جار والمبيعات واستھالك مترات الرئيسية مثل الملكية واالستئاالذي أجرى في خطة القطاع باستخدام بعض البار
 .التي خضعت لالستقصاءمنشأة  133 عددھا البالغ منشآتفي ال الھيدروكلوروفلوروكربونية

 في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين منشآتتصنيف ال -1الجدول 

 منشآتعدد ال النطاق متراتاالبار
النسبة من مجموع 
 العدد اإلجمالي

 الملكية
 في المائة 60.90 81 مملوكة وطنيا

 في المائة 23.31 31 مشروعات مشتركة
 في المائة 15.79 21 نباجألمملوكة 

 االستثمار
 في المائة 22.60 30 يوانماليين  10أقل من 

 في المائة 54.10 72يوانمليون100و10بين
 في المائة 23.30 31 يوان مليون 100أكثر من 

 المبيعات
 في المائة 45.10 60 مليار يوان 0.1قل من أ

 في المائة 39.90 53يوانمليار1.0و0.1بين
 في المائة 15.00 20 يوانمليار  1.0أكثر من 

المواد استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربونية

 في المائة 36.09 48 أطنان مترية 10أقل من 
 في المائة 39.10 52طن متري100و10بين
 في المائة 24.81 33 طن متري 100كثر من أ

 منشآتفي المائة من مجموع عدد ال 20منشأة تمثل نحو  30أن نحو  1وتبين البيانات الواردة في الجدول  .143
المواد المختارة إلجراء االستقصاء تسيطر على قطاعى التبريد وتكييف الھواء من حيث استثماراتھا ومبيعاتھا واستھالك 

 .وروكربونيةالھيدروكلوروفل

 الخاضعة لالستقصاء منشآتفي ال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

 منشآتفقد كان مجموع استھالك جميع أنواع غازات التبريد في ال. ووفر االستقصاء معلومات ھامة أخرى .144
 22-وكلوروفلوروكربونالھيدرطنا متريا من  18 241يشمل  2008 عام طنا متريا في 31 332يبلغ منشأة  133البالغة 

 7 103 –المشروعات المشتركة . طنا متريا 9 860 – ينوطنيلالمملوكة  منشآتال: بالتفاصيل التالية) في المائة 58.2(
وكانت النسبة المتبقية من االستھالك توليفة من غازات . طنا متريا 1 278المملوكة ألجانب  منشآتأطنان مترية، ال

 .وكلوروفلوروكربونية والھيدروفلوروكربونية، واألمونياالتبريد من المواد الھيدر

  22-قدرات اإلنتاج والنواتج واالستھالك الشامل للھيدروكلوروفلوروكربون

المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري معلومات عن العدد  عيةخطة القطاالوتوفر  .145
وقد وضعت التقديرات الخاصة باإلنتاج . تسعة قطاعات فرعية معنيةوإنتاج منتجات ھذا القطاع في  منشآتالتقديري لل

تحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء فى الصين على أساس االستقصاء المشار إليه في لقطاع بواسطة االشامل لھذا ا
اس منتج للوحدة الواحدة على أس 22- الھيدروكلوروفلوروكربونوقد حسب متوسط الشحن بغاز التبريد . 140الفقرة 

ضرب كمية بفي كل قطاع فرعي  22- الھيدروكلوروفلوروكربونوحسب استھالك . واحد عادي في كل قطاع فرعي
وعلى ھذا األساس فإن االستھالك الشامل في . المتوسط التقديري لشحن ھذه المادة لكل وحدةفي اإلنتاج التقديري 

البيانات المستخدمة في تقدير االستھالك الشامل من  2دول الج وترد في. متريا طنا 40 280من ھذه المادة يبلغ  2008
 .22- الھيدروكلوروفلوروكربون
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  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمترات المستخدمة في تقديرات االستھالك الشامل من االبار -2الجدول 
القطاع الفرعي لقطاعى 
 التبريد وتكييف الھواء

نطاق القدرة 
العادية 

 )كيلووات(

 العام إنتاج
2008  

/ وحدة(
 )سنويا

متوسط الشحن 
بعاز التبريد 

/ كيلوغرام(
 )وحدة

استھالك 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22  
 *)طن متري(

استھالك 
الھيدروكلوروفلورو

  22-كربون
من قدرات طن (

  )استنفاد األوزون
 189.75 3 450 23.0 150 000 2 600 – 0.5 بالضغطتكثيف الوحدة 

جھاز تبريد 
 رارةمضخة الح/المباني

 صغير الحجم
7 – 50 000 90 12.0 050 1 57.75 

تبريد المباني التجاري 
 والصناعي

50–250 12 000 150 120.0 700 17 973.5 

 -مضخة الحرارة
 سخانات المياه

3-100 000 130 13.0 700 1 93.5 

أجھزة تكييف الھواء 
 اآلحادية

7-200 000 700 1 9.0 600 14 803 

أجھزة تبريد الھواء 
 الوصالت تعددةم

5-150 000 60 18.0 100 1 60.5 

معدات التجميد والتخزين 
 البارد

 33 600 غير معروف غير معروف 14 0.5-000

 4.4 80 6.0 13 000 50-3 تكييف ھواء وسائل النقل
 2 215.4 40 280   المجموع

ديالت في حو دقيق ناتج ضرب اإلنتاج في القطاعات الفرعية اليمثل على ن 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك   * د أجريت تع متوسط شحنة غاز التبريد، وق
  ة لإلنتاج في بعض القطاعات حددللتقريب وبيان الظروف الم

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونمن متريا طنا  320 الذي تم التعرف عليه ستھالكاال بلغوعالوة على ذلك،  .146
 .في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين. )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  30و

  إطار السياسات القائم

وضع إطار شامل للسياسات في الصين بشأن الرقابة واإلدارة الشاملتين إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون  .147
الزيادة في إنتاج ھذه المواد وقد اضطلع ھذا اإلطار بدور عام في الرقابة على . واستھالكھا واستيرادھا وتصديرھا

واستھالكھا، وتعزيز البحوث والتطوير وتكرار البدائل والتكنولوجيات البديلة وضمان أن تحقق الصين أھداف اإلزالة 
سياسة  100، وضعت حكومة الصين وأصدرت أكثر من 2010نيسان / وحتى أبريل. بموجب بروتوكول مونتريال

المواد في نفس الوقت، وضع كل قطاع عددا من المعايير التقنية لبدائل و. والئحة عن حماية طبقة األوزون
وتتضمن خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين . الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :وائح التالية ھي أھمھاويبدو أن الل. عرضا عاما للسياسات واللوائح ذات الصلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بعد  2010حزيران / هيوني 1التي دخلت حيز التنفيذ في " الئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون"  )أ(
وستستخدم ھذه الالئحة كأساس قانوني متين لإلزالة . خمس سنوات من اإلعداد واالستعراض

 المستنفدة لألوزون؛ المستدامة للمواد

الجديدة والمبتكرة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالصارمة على مرافق إنتاج ن الرقابة بشأ تعميم"  )ب(
 ؛2008الذي اعتمد في " أو الموسعة

، "مذكرة بشأن الرقابة على مرافق اإلنتاج الجديدة التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية"  )ج(
  .2009في  تاعتمد وقد

  البديلة تالتكنولوجيا

ع العملية المستخدمة في اختيار غازات التبريد البديلة التي تنعدم فيھا القدرة على استنفاد تصف خطة القطا .148
األوزون مع مراعاة الخصائص الفيزيائية والكيميائية الدينامية الحرارية، وكفاءة الطاقة، والتأثيرات المحتملة على المناخ 

. الذي صدر خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف XIX/6والسالمة واالقتصاد على النحو الذي أوصى به المقرر 
وأجرى تحليل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية مثل األمونيا وثاني أكسيد الكربون 
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 يوجرى تحديد مسار البدائل لكل قطاع فرعي من قطاعى التبريد وتكييف الھواء استنادا إلى غاز. والھيدروكربون
. اللذين تم اختيارھما لجميع االستخدامات باستثناء اثنين 32- والھيدروفلوروكربون) أ(410- ھيدروفلوروكربونالتبريد لل

دخال ثاني أكسيد الكربون لالستخدام في معدات التجميد والتبريد ووحدات التكثيف مع إ/ فقد اختيرت تكنولوجيا األمونيا
في مضخات الحرارة لسخانات المياه في  22-وروفلوروكربونالھيدروكللإلحالل مكان ) أ(134-الھيدروفلوروكربون

قيم قدرات استنفاد األوزون  3ويوفر الجدول . في مرحلة الحقة 32-المستقبل القريب مع الترويج للھيدروفلوروكربون
 .وقدرات االحترار العالمي لغازات التبريد المختارة

  ر العالمي في غازات التبريد المختارةقيم قدرات استنفاد األوزون وقدرات االحترا -3الجدول 
الھيدروفلوروكربون 

 )أ( 410 -
الھيدروفلوروكربون

-32 
الھيدروفلوروكربون

 )أ(134-
 األمونيا

ثاني أكسيد 
 الكربون

 0 0 0 0 0 قدرات استنفاد األوزون
 1 1< 1 430 675 2 100 قدرات االحترار العالمي

لكباسات الالزمة للقطاعات الفرعية النوعية، أن لتوافر المتوقع لالتكنولوجيا وا وقد تقرر، بحسب درجة تقدم .149
تتعلق الخطوة األولى بعمليات التحويل التي تستكمل في الوقت . ويل في شكل عملية من خطوتينحيجري التخطيط للت

ھم في تحقيق ھدف عمليات التحويل التي يقصد بھا أن تسب، والخطوة الثانية 2013يتيح تجميد االستھالك في  بماالمناسب 
 .2015االمتثال لعام 

  القطاعات الفرعية اتستراتيجية وترتيب أولويا

إلى المبادئ ) المرحلة األولى( 2015-2011في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتستند استراتيجيه إزالة  .150
 :التالية

د المواوسيجري تنظيم برامج تحويل . المراعاة الكاملة للتكاليف وقبول األسواق  )أ (
 ؛"السھل أوال ثم الصعب بعد ذلك"وفقا لقاعدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

لتطورھذه تحدد عملية وخطوات تحويل اإلنتاج لمختلف فئات المنتجات على أساس الحالة الراھنة   )ب (
 ة؛الصناع

 تحدد أولوية التمويل على أساس تقدم التكنولوجيا البديلة وتوافرھا وقبول السوق لھا؛  )ج (

ية في تنفيذ برنامج التحويل للعناصر الرئيسية التي تنطوي على استھالك كبير للمواد تسند األولو  )د (
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية، وذات القدرات القوية وأساليب التشغيل السليمة

طنا متريا  1 585وحدد االستھالك البالغ نحو . وقد وضعت خطة التحويل استنادا إلى المبادئ الواردة أعاله .151
 3ومع النمو بنسبة . في المائة 100في الشركات التي تبلغ فيھا الملكية األجنبية ) استنفاد األوزونمن قدرات  اطن 87.2(

طنا 1 674بمقدار  2010-2009، حسب متوسط استھالك تلك الشركات في 2010و 2009في المائة في  5في المائة و
 10ھذه الشركات ستكون مسؤولة عن الخفض البالغ  ومن المفترض أن). استنفاد األوزونمن قدرات طن 92.1(متريا 

طنا متريا من  167ولذا خفض مقدار . 2015بحلول  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من استھالكھا من 
طنا متريا وستجري معالجة الكمية المتبقية  8 450من القطاع البالغ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةھدف إزالة 

طنا متريا في الخطة ووزعت بين القطاعات الفرعية الثمانية من قطاعى التبريد وتكييف الھواء  8 283لغة البا
على النحو المبين  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالصناعيين والتجاريين من خالل تخصيص أھداف إزالة معينة من 

ا اللجنة التنفيذية مؤخرا من نقطة البداية مين وافقت عليھخصمت اإلزالة في مشروعين تدليليبناء عليه، و. 4في الجدول 
 .لخفض التجميعي المستدامل
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  2015إلى  2011من  في الفترة الخفض بحسب القطاع الفرعي -4الجدول 

 غاز التبريد البديل القطاع الفرعي

2011-2013 2014-2015 
 التجميعي

2011-2015 
الخفض 
باألطنان 
 المترية

عدد 
مشروعاتال

خفض ال
باألطنان 
 المترية

عدد 
مشروعاتال

الخفض 
باألطنان 
 المترية

عدد 
مشروعاتال

 كباس التبريد

الھيدروكلوروفلوروكربون 
-32 R2S *   1 ال يوجد 1 ال يوجد 0 ال يوجد 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 S  ** 1 ال يوجد 0 ال يوجد 1 ال يوجد 

أجھزة تكييف 
 الھواء اآلحادية

-لوروكربونالھيدروكلوروف
32 000 1 5 700 1 9 700 2 14 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 11 2 333 3 635 8 1 698  )أ(410

أجھزة تكييف 
 الھواء المتعددة

 الوصالت
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4 800 2 400 2 400  )أ(410

أجھزة تبريد 
المياه الصناعية 

 والتجارية

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 

200 2 650 7 850 9 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 8 800 5 500 3 300  )أ(410
أجھزة تبريد 

المياه الصغيرة 
 الحجم

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 130 2 70 1 200 3 

مضخات 
الحرارة 

 لسخانات المياه

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 100 0 0 1 100  )أ(134

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 0 0 100 1 100 1 

ة التكثيف وحد
والتجميد 

والتخزين البارد

ثاني أكسيد / األمونيا
 1 250 0 0 1  250 الكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 0 0 150 1 150 1 

 55 8 283 30 4 205 25 4 078   المجموع
 من مرحلتينتبادلية كباسات  *

  الكباسات اللولبية**

 455.6( امتري اطن 8 283إلزالة  2015وعام  ما بين اآلنمشروعا للتحويل في 55ما مجموعه القيام بتوخي وي .152
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال لعامي ) استنفاد األوزونمن قدرات  اطن

 احدھما لتحويل خط إنتاج. وقد أدرج مشروعان من القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات في خطة القطاع. 2015و 2013
على أن ينفذ كأولوية  32-إلى الھيدروفلوروكربون المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالكباسات اللولبية التي تستخدم 

ذات الصلة بتصنيع معدات تكييف الھواء الصغيرة والمتوسطة  مشروعاتجھاز ضاغط سنويا لل 100 000لتوفير نحو 
لتطبيقات  32-بادلة التي تستخدم تكنولوجيا الھيدروفلوروكربونويتعلق المشروع الثاني بتحويل الكباسات المت. الحجم

إال أن  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحويل الكباسات عن إزالة مباشرة  مشروعاتولن تسفر . التبريد والتجميد
 .لمعنيةفي القطاعات الفرعية ا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  مشروعاتتوافر الكباسات الغنى عنه ل

وعقب الموافقة على خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين، سوف يختار  .153
 منشآتمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين ال

وقدرات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمراعاة استھالكھا من المرشحة مع  منشآتالتحويل من قائمة ال مشروعاتل
القطاع الفرعي الرئيسي  وادية ھحوسيكون القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء األ. إلنتاج والكفاءة التكنولوجيةا

 2013ستھالك عام في المائة من الھدف القطاعي الشامل ال 65طنا متريا تشكل  2 698المتضمن اإلزالة المقررة البالغة 
ورھنا بتوافر التمويل في الوقت المناسب من الصندوق المتعدد األطراف، سوف . عند خط األساس القطاعي أو أقل منه
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وسوف تتم إزالة . بما يضمن إنجاز ھدف التجميد 2013التحويل المقررة قبل عام  مشروعاتينتھي العمل من جميع 
  .المقامة برأس مال أجنبي بمواردھا الخاصة منشآتفي ال نيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربواستھالك 

، سيكون القطاع 2015في المائة من االستھالك بحلول عام  10وبغية بلوغ ھدف الخفض المحدد للقطاع البالغ  .154
في أجھزة تكييف الھواء اآلحادية  مما يجعلالقطاع الفرعي الرئيسي ھو الفرعي للتبريد وتكييف الھواء مرة أخرى 

القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء  ايليھ ،ونشاط التحويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعملية إزالة  دارةص
 .ومضخات الحرارةالوصالت المتعددة 

  آلية إدارة البرنامج

سيجري إنشاء آلية شاملة لإلدارة والتنفيذ لتوحيد البحوث والتطوير الخاصة بالتكنولوجيات البديلة وتنظيم  .155
كما . ، وفرض الرقابة واإلشراف على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي مجموعاتبرامج التحويل 

 .االستخدام الكامل لموارد الصناعة في توفير التوجيه التقني لتحقيق بدائل ھذه المواد وإجراء التحويل يجريس

وغيرھا من أصحاب المصلحة في بروتوكول وستعمل وزارة حماية البيئة كجھة اتصال مع الوكاالت الدولية  .156
كما ستتولى  الوزارة رئاسة الفريق الرئيسي الحكومي لحماية طبقة األوزون، وتنسيق إدارة المواد . مونتريال واألمانة

الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط الرقابة والسياسات المتصلة بھا، والتنسيق مع اإلدارة العامة للجمارك ووزارة 
وسوف تتعاون مع المنظمات ذات الصلة لصياغة . واإلدارة الحكومية للضرائب واإلدارات اإلقليمية لحماية البيئة المالية،

السياسات المتعلقة بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، واإلشراف واإلدارة الشاملين على األحداث واألنشطة ذات الصلة 
 .يذ البرامجبصناعة التبريد وتكييف الھواء، وتقييم وتفقد تنف

لتولي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد  اتوسينشأ مكتب إدارة المشروع .157
وبغية المحافظة على الخبرات المكتسبة وتوفير االستمرارية، سيجري إلحاق الموظفين والخبراء  .وتكييف الھواء

وسعيا إلى مساندة . إزالة الكلوروفلوروكربون بالمكتب الجديدفيما يتعلق بخطة المشروعات العاملين في مكتب إدارة 
. ، يتعين توفير التمويل كجزء من خطة القطاع الخاص بالتبريد وتكييف الھواءاتالعمليات اليومية لمكتب إدارة المشروع

 :بالمھام التالية اتويضطلع مكتب إدارة المشروع

 لخاص؛التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام وا  )أ (

إعداد أو استعراض اختصاصات الخدمات االستشارية وإجراء أعمال الرصد واإلشراف على   )ب (
 واإلشراف عليھا؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالخبراء االستشاريين لدعم تنفيذ أنشطة إزالة 

  إعداد برنامج عمل لخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وتنفيذھا واستعراضھا؛  )ج (

 ير ذات الصلة على النحو الذي تطلبه اللجنة التنفيذية  فضال عن الوكاالت المنفذة؛إعداد التقار  )د (

  اإلدارة المالية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛  )ه (

 وضع وصيانة نظام معلومات إدارة المشروع؛  )و (

 ، على سبيللجنة التنفيذيةأو ال/تيسير اإلشراف على المشروع أو تقييمه بحسب طلب الوكالة المنفذة و  )ز (
 ل من خالل برنامجھا للتقييم؛امثال

 تيسير اإلدارة  والمراجعة المالية حسبما يرد في الخطة؛  )ح (

تنظيم االجتماعات وحلقات العمل لموظفي مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، وموظفي الوكاالت   )ط (
المواد حة في جھود إزالة المعنية األخرى لضمان التعاون الكامل من جانب جميع أصحاب المصل

 ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

التحويل بمساعدة من خبراء تقنيين يجري استخدامھم كجزء  مشروعاتاإلشراف والتقييم فيما يتعلق ب  )ي (
 .من مكون المساعدة التقنية

ارير عن التقدم وإعداد التق يةخطة القطاعلوستقوم الوكالة المنفذة وھي اليوئنديبي باإلشراف على التنفيذ العام ل .158
 .المحرز وتقديم طلبات الحصول على شرائح التمويل في المستقبل إلى اللجنة التنفيذية
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  اإلطار السياساتى والتنظيمي

سوف تنشئ الحكومة ھيكل سياسات الستكمال األنشطة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف لضمان إزالة  .159
ضمان : يلي وتتمثل أھداف سياسات اإلزالة فيما. لمناسب في ھذا القطاعفي الوقت ا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف الھواء حسب الجدول الزمني المحدد، 
رويج للبدائل المنخفضة إلزالة ھذه المواد وتطبيق التكنولوجيات البيئية البديلة، التشجيع على الت منشآتتوفير حوافز لل

التكلفة والمناسبة من الناحية التقنية لتحل مكان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تعزيز عمليات استحداث ونشر 
وحددت خطة . البديلة وضمان عدم تأثر النمو في قطاع التبريد وتكييف الھواء بأھداف اإلزالة المقترحة تالتكنولوجيا

سياسة والئحة يتوقع إعدادھا وإصدارھا  13امل ذات الصلة بإطار السياسات لھذا القطاع وأدرجت القطاع العديد من العو
  .2015قبل 

  المساعدات التقنية

تتوخى خطة القطاع سلسلة من أنشطة المساعدة التقنية لتيسير الترويج للتكنولوجيات البديلة مثل وضع برنامج  .160
 .التقنية ووضع نظام لشبكة معلومات صناعية والتوعية العامةوطني للدعم التقني، ووضع ومراجعة المعايير 

 :ويـتألف البرنامج الوطني المقترح للدعم التقني من العناصر التالية .161

 متابعة أحدث أشكال التقدم في مجال البدائل؛  )أ (

 البحوث األولية عن غازات التبريد الممكنة؛  )ب (

  تصميم تطبيقات المنتج واختبارھا؛  )ج (

 التحويل؛ مشروعاتقنيان فيما يتعلق باإلشراف والتوجيه الت  )د (

 ؛التبادل التقني والندوات الدراسية  )ه (

  تكاليف االستثمار

التحويل على مستوى المنشأة في قطاع التبريد وتكييف  مشروعاتتتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية ل .162
ار التصميم، وتحويل خط اإلنتاج، النظام والمكونات والعمليات وإعادة التصميم، واختب: الھواء مايلي بالدرجة األولى

وتجارب إنتاج التصميمات واالختبار، وتفقد جودة المنتج، والوضع النھائي واالختبار، والعمليات والتدريب على السالمة 
منشأة في قطاع التبريد وتكييف اللتحويل على مستوى اأما تكاليف التشغيل اإلضافية لمشروع . وتعديالت مرافق السالمة

اإلضافية بعد تطبيق التكنولوجيا فتتعلق أساسا بالتعويض عن الزيادة في تكاليف المواد الخام والمكونات والعناصر الھواء 
 .البديلة الجديدة

تكنولوجيا بديلة لدراسة التكاليف اإلجمالية / وجرى اختيار استخدام تصنيعي عادي وتمثيلي لكل قطاع فرعي .163
فرعية لتصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء تحديد ما مجموعه عشرة وجرى في ستة قطاعات . للتحول في كل خط

دوالر  571 000خطوط إنتاج نموذجية لتمثيل الوضع الحالي في التصنيع، وتراوحت التكاليف الرأسمالية اإلضافية بين 
ومتوسط شحنة سنويا / وجرى تحديد نواتج اإلنتاج بالوحدة. دوالر أمريكي لكل خط إنتاج 1 307 000أمريكي إلى 

الذي  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوتراوح استھالك . وحدة لكل خط/ بالكيلوغرام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وقدرت التكاليف الرأسمالية اإلضافية باستخدام الفرق في . طن متري لكل خط 100طنا متريا و 75 ستجري إزالته بين 

وحسبت . اس والتكنولوجيا البديلة إلنتاج وحدة واحدة من منتجات كل منھاتكاليف المواد والمكونات بين خط األس
وقد ). سنة/ وحدة(اإلنتاج السنوي في التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل خط إنتاج بضرب التكاليف اإلضافية لكل وحدة 

ية بصورة منفصلة لكل قطاع تكاليف لكل من التكاليف االقتصادية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافالحسبت مردودية 
تسع حاالت محسوبة مع قيم لكل (ھذه القيم للقطاعات الفرعية الستة لثالث تكنولوجيات مختارة  5ويقدم الجدول . فرعي

لتكنولوجيا  ولم تحدد مردودية التكاليف بالنسبة). من التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لكل منھا
 ).األمونيا/الكربونثاني أكسيد 
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  )بالدوالر األمريكي لكل كيلو غرام(مردودية التكاليف بحسب القطاع الفرعي والتكنولوجيا  -5الجدول 

 القطاع الفرعي

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )أ(410

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )أ(134

 تكاليفال
 اإلضافية
 الرأسمالية

تكاليف 
 لالتشغي

 اإلضافية

التكاليف 
اإلضافية 
 الرأسمالية

تكاليف 
 التشغيل
 اإلضافية

 التكاليف
 اإلضافية
 الرأسمالية

تكاليف 
 التشغيل
 اإلضافية

     8.8 8.3 10.7 14.5 أجھزة تكييف الھواء اآلحادية
/ أجھزة تكييف الھواء المترابطة المتعددة

     8.5 8.9     مضخات الحرارة
/ يد الصناعية والتجاريةأجھزة تكييف التبر
     9.1 8.0 10.6 1.7 مضخات الحرارة

مضخات / مبردات المياه صغيرة الحجم
         10.9 14 الحرارة

 9.6 7.6     10.8 14.2 مضخات الحرارة/ سخانات المياه
وحدة التكثيف وغرف التجميد والتخزين 

         9.7 13.7 البارد

يل في قطاع التبريد وتكييف الھواء باستخدام قيم مردودية التكاليف المستمدة من وحسبت التكلفة الشاملة للتحو .164
الخفض في في وقد ضربت ھذه القيم . 5الحاالت النموذجية التسع لتحويل خط اإلنتاج على النحو المبين في الجدول 

ى النحو المقترح للمرحلة في كل قطاع فرعي من القطاعات الفرعية الستة عل 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 
 55الكباسات مما أسفر عما مجموعه وأضيفت تكاليف تحويل خطي تصنيع  .خط إنتاج 53األولى وتوسيع نطاقه ليشمل 

  .خطا من خطوط اإلنتاج المقترحة 55ويقدم الجدول التالي تكاليف تحويل . مشروعا للتحويل

  خطا لإلنتاج 55التكاليف الشاملة لتحويل  -6الجدول 

 القطاع الفرعي

 2015-2011 : المرحلة األولى

التخفيض 
المقترح 

باألطنان (
 )المترية

التكاليف 
الرأسمالية 
اإلضافية 

بماليين (
الدوالرات 
 )األمريكية

تكاليف 
التشغيل 
اإلضافية 

بماليين (
الدوالرات 
 )األمريكية

المجموع 
الفرعي 

بماليين (
الدوالرات 
 )األمريكية

 18.09 غير معروف 18.09 غير معروف الكباسات
 107.93 49.42 58.51 5 033 أجھزة تكييف الھواء اآلحادية

مضخات / الوصالت أجھزة تكييف الھواء المتعددة
 13.92 6.80 7.12 800 الحرارة

الصناعية  مضخات الحرارة/ أجھزة تكييف التبريد
 34.34 16.29 18.05 1 650 والتجارية

 3.44 1.51 1.93 138 صغيرة الحجم ةمضخات الحرار/ مبردات المياه 
 4.22 2.04 2.18 200 مضخات الحرارة/ سخانات المياه

 3.51 1.46 2.06 150 وحدة التكثيف وغرف التجميد والتخزين البارد
 185.45 77.52 107.94 7 971 المجموع

 
  منحة الصندوق المتعددة األطراف المطلوبة -التكاليف اإلضافية المؤھلة

ر تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس عتببشأن المبادئ التوجيھية لتمويل اإلزالة، ست 60/44رر وفقا للمق .165
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلكل كيلوغرام متري من كمية  ةأمريكي اتدوالر 3.80و  ة أمريكي اتدوالر 6.30

ونتيجة . ء، والتبريد التجاري على التواليفي القطاعين الفرعيين لتكييف الھوا مشروعاتالتي ستجري إزالتھا من ال
 .أمريكي دوالر مليون 157.78خط إنتاج  55لتطبيق ھذه الحدود القصوى، ستكون تكاليف تحويل 

 133البالغة  منشآتالتحويل البالغة خمسة وخمسين من بين ال مشروعاتالمرشحة ل منشآتوسيجري اختيار ال .166
المشار إليھا  منشآتوھي نفس ال 2007أيلول / سبتمبر 21طوط إنتاجھا قبل التي أجرى معھا االستقصاء، والتي أسست خ

ووفقا للبيانات المستمدة من االستقصاء والمقدمة من اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين . 142في الفقرة 
في شركات المشروعات  يةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربون، يشكل استھالك 133 عددھا البالغ منشآتبالنسبة لھذه ال

وبالنسبة لمشروع تحويل الكباس اللولبي، فإن رأس المال األجنبي الذي حسب . في المائة في المتوسط 17المشتركة 
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وبالنسبة لمشروع تحويل . في المائة 55استنادا إلى المعدل المتوسط لثالث شركات من المشروعات المشتركة نحو 
ويرد تلخيص للتكاليف االستثمارية المؤھلة الصافية في . شركة مملوكة محليا بالكامل الكباس  التبادلي، سيجري اختيار

 .7الجدول 

  )بماليين الدوالرات األمريكية(التكاليف االستثمارية الصافية  -7الجدول 
 المجموع 2015-2014  2013-2011 القطاع الفرعي

 10.06 3.49 6.57 تحويالت الكباسات
معدات التبريد تحويالت جھة التصنيع ل

 وتكييف الھواء في ستة قطاعات فرعية
52.06 63.88 115.94 

 126.00 58.6367.37 ع الكليالمجمو

راف في ــدد األطــدوق المتعة المطلوبة من الصنــر االستثماريــويرد موجز للتكاليف االستثمارية وغي .167
 :اليالت 8دول ــالج

 )بالدوالرات األمريكية(تمويل من الصندوق المتعدد األطراف التكاليف االستثمارية ومجموع ال -8الجدول 
  التكاليف مكونات التمويل

)بالدوالرات األمريكية( 
  :مكونات غير استثمارية

 3 500 000 اإلشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق واإلدارة

 480 000 اإلطار السياساتى والتنظيمي
  المساعدة التقنية

 5 450 000 لدعم التقنيالبرنامج الوطني ل
 1 050 000 المعايير واللوائح التقنية

 500 000 نظام شبكة المعلومات الصناعية
 800 000 التوعية العامة والتدريب

 11 780 000المجموع الفرعي للمكونات غير االستثمارية
 126 000 000 المكونات االستثمارية

 137 780 000  المجموع الكلي
من  امتري اطن 7 971.1على أساس خفض استھالك لفة مردودية التك

 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
17.28 

 
  الجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد

ية التحقق من اإلزالة للربعين الثاني والثالث ملوفقا للجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد، من المقرر إجراء ع .168
 .2016و 2014 العامين كل منمن 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمنافع البيئية من إزالة تقديرات 

نظرا النعدام قدرات استنفاد األوزون في البديل المعتمد، فإن منافع حماية طبقة األوزون تعادل الكمية التي  .169
ق المواد وعلى ھذا األساس، ستحق. استنفاد األوزونمن قدرات أزيلت من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان 

 .استنفاد األوزونمن قدرات طنا  465المستنفدة لألوزون المزالة خالل المرحلة األولى تأثير خفض 

وتحسب االنخفاضات المباشرة في غازات االحتباس الحراري على أساس الفرق بين تأُثير االحتباس الحراري  .170
ونظرا ألن غازات التبريد المختلفة . تي استعيض عنھاللمادة البديلة وتلك الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال

تنطوي على قيم مختلفة لقدرات االحترار العالمي، فإن االنبعاثات المباشرة من غازات االحتباس الحراري لغاز تبريد 
ت وتشير التقديرات إلى أن خفض انبعاثات قدرا. معين تعادل كمية ھذا الغاز مضروبة في قدرات االحترار العالمي

 .ثاني أكسيد الكربون مكافئطن من  7 660 000االحترار العالمي بعد النجاح في تنفيذ المرحلة األولى سيكون 

ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية للمعدات وتحسينھا من خالل تغييرات مالئمة في التصميم مع استخدام غازات  .171
خالل فترة عمر المعدات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد ويمكن أن يسفر ذلك عن خفض في استھالك الكھرباء . تبريد بديلة
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 ونظرا ألن األنشطة الرامية إلى تحقيق تحسينات في كفاءة الطاقة ليست ھي ھدف ھذه الخطة، ال. الكربون غير المباشرة
 .الدقة في ھذا الوقت وجهيمكن تقدير تأثيراتھا على االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس الحراري، على 

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقدير المنافع البيئية األخرى المستمدة من إزالة 

استخدمت خطة القطاع منھجية مجموع التأثير المعادل لالحترار في حساب الخفض في انبعاثات االحتباس  .172
رحلة األولى سيكون وقد حسب أن الخفض المباشر في غازات االحتباس الحراري بعد النجاح في تنفيذ الم. الحراري

ونظرا . ويستند ذلك إلى عملية حسابية بسيطة أجرتھا حكومة الصين. ثاني أكسيد الكربون مكافئطن من  7 660 000
ولمعدات التبريد وتكييف الھواء . لنقص المعلومات عن ظروف اإلطار، لم تستطع األمانة أن تقيّم مدى صحة ھذه البيانات

ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية . وعشرين عاما ة أعوامة أطول عادة تتراوح بين عشرالصناعية والتجارية دورة حيا
ويمكن أن يسفر ذلك عن خفض في . للمعدات وتحسينھا بإجراء تغييرات مناسبة في التصميم باستخدام غازات تبريد بديلة
ونظرا ألن التحسينات . أكسيد الكربوناستھالك الكھرباء خالل فترة حياة المعدات وخفض االنبعاثات غير المباشرة لثاني 

في كفاءة الطاقة ليست ھي الھدف الرئيسي لھذه الخطة، اليمكن تقدير االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس 
 .الحراري بصورة دقيقة في ھذا الوقت

  
  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  
 التعليقات

المواد التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزالة  استعرضت األمانة المقترح تمشيا مع توصيات اللجنة .173
من  اعدد توطلب. ومراعاة المبادئ التوجيھية الحالية ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية الھيدروكلوروفلوروكربونية

لمؤھلة صلة بتحديد التكاليف اإلضافية اعدة قضايا ذات اإليضاحات والمعلومات اإلضافية من اليوئنديبي وحددت األمانة 
 .والتي ظلت دون تسوية

  على قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين 2002 لعام انعكاسات خطة إزالة الكلوروفلوروكربون 

في قطاع التبريد وتكييف  12-ستراتيجيتھا إلزالة استھالك الكلوروفلوروكربونا 1995وضعت الصين في عام  .174
جية، اعتمدت خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع التبريد وتكييف الھواء نھجا من ستراتيھذه االووفقا ل. الھواء

. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونمرحلتين إلزالة المواد المستنفدة لألوزون حيث تمثلت المرحلة األولى في التحويل إلى 
ف المتاحة في الصين بالنظر إلى توافر وقد عرضت ھذه المادة في ذلك الوقت على أنھا أكثر الخيارات مردودية للتكالي

وذكرت اإلستراتيجية أن التغيير الالحق إلى المواد . المواد والحالة التقنية لصناعة الخدمة، واعتبارات التكاليف  الشاملة
 .غير المستنفدة لألوزون سوف يجري عندما تتوافر التكنولوجيا المالئمة، وستكون على حساب الصين الخاص

ستراتيجية، ووضع خطة إلزالة ، بتحديث اال، قامت الصين، بمساعدة من البنك الدولي2001 عام وفي .175
أحدث المعلومات عن ھيكل القطاع التي  يةخطة القطاعالوشملت . الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء

العاملة في إنتاج مختلف معدات  منشآتووصل العدد اإلجمالي لل. وفرھا اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين
وأدرج . صغيرة ومتوسطة الحجم منشآتكان الكثير منھا  منشأة 1 000التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية نحو 

المبادئ الرئيسية التي وضعت  وأكدت خطة القطاع. منھا كأعضاء في االتحاد 347شركة سجل  543اتحاد الصناعات 
 :على النحو التالي 1995ستراتيجية في ا

 :يلي يساعد الصندوق المتعدد األطراف فيما  ) أ(

 شركة؛ 68خط إنتاج في  73شركة من بين ما مجموعه  24تحويل إنتاج الكباسات في   )1(

 الحديثة الخالية من الكلوروفلوروكربون من البلدان الصناعية؛ اتنقل تكنولوجيا الكباس  )2(

المخصصة القديمة بمعدات إنتاج حديثة وعالية المرونة  االستعاضة عن اآلالت واألدوات  )3(
بما يتيح للصناع في الصين تحقيق المتطلبات األكثر صرامة للكباسات الخالية من 

 .الكلوروفلوروكربون التي تنتجھا البلدان الصناعية

من خالل  وسوف تتيح ھذه األنشطة إجراء إزالة كاملة الستخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع
وستكون الخطوة األولى . التحويل المكون من خطوتين مع إدراج كلتي الخطوتين في طلب التمويل

. واألمونيا) أ(134والھيدرفاوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربونھي التحويل إلى غازات 
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ر البدائل وستكون الخطوة التالية ھي التحويل إلى المواد غير المستنفدة لألوزون بمجرد أن تتواف
في البلد بالنسبة لتلك االستخدامات التي اختير فيھا  12-المناسبة للكلوروفلوروكربون

  .كبديل 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  

 :سوف) بين جملة أمور(وفي المقابل فإن الصين   ) ب(

 تمول من مواردھا الخاصة االرتقاء التكنولوجي المرتبط بمعدات زيادة اإلنتاج الالزم إلتاحة  )1(
 النھج المكون من خطوتين؛

وضع وإدخال السياسات المساندة الالزمة لدعم وضمان التحويل المستدام إلى اإلنتاج تقوم ب  )2(
 عام الحالي من الكلوروفلوروكربون لمعدات التبريد الجديدة في قطاع التبريد اعتبارا من

 فصاعدا؛ 2002

 ؛2000 عام فلوروكربون ابتداء منحظر إنتاج معدات التبريد المعتمدة على الكلوروت  )3(

 للضرائب للمواد الكلوروفلوروكربونية لدعم استخدام البدائل؛ انظام تقيم  )4(

ضع المعايير الالزمة ونظام التراخيص لدعم الرقابة على إنتاج الكباسات الخالية من ت  )5(
 .الكلوروفلوروكربون

لتكاليف غير ذلك من المتعدد األطراف لووافقت الصين كذلك على أن التطلب تمويال من الصندوق ا  ) ج(
 :يلي ذات الصلة بما المؤھلةاإلضافية 

 تكاليف تحويل شركات تصنيع معدات التبريد التجارية والصناعية؛  )1(

 تكاليف تحويل المستعملين النھائيين؛  )2(

ية تكاليف التشغيل اإلضافية ذات الصلة بتحويل الكباسات، ومنتجي معدات التبريد التجار  )3(
 .وتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بالبدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون

دوالرا أمريكا لتنفيذ العديد من  49 800 275وقد أوفى الصندوق المتعدد األطراف بالتزاماته حيث خصص  .176
ز للتوحيد القياس وتضمن ذلك مشروعا للمساعدة التقنية إلقامة واختبار مرك. منشأة 24تحويل الكباس في  مشروعات

ا ونظم القياس يوتوفير التكنولوجيا المطلوبة ومعدات التصنيع المتخصصة بما في ذلك مراكز الميكنة المراقبة عدد
 منشآتأقرت و، 2006التحويل بحلول عام  مشروعاتوقد استكملت جميع . المنسقة عن طريق الحاسب اإللكتروني

-الھيدروكلوروفلوروكربون، بأن التكنولوجيا المعتمدة على مشروعاتمال التصنيع الكباسات والتبريد، في تقارير استك
ووفقا لھذه التقارير فإن . قدرات استنفاد األوزونھو اعتماد تكنولوجيا خالية من  ھي ھدف مرحلي وأن الھدف النھائي 22

بتكنولوجيا  22-بونالھيدروكلوروفلوروكرالشركات كانت تخطط الستثمار رؤوس أموال خاصة بھا لالستعاضة عن 
 .خالية من قدرات استنفاد األوزون

وأعدت الصين للعرض على االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية خطة إلزالة الكلوروفلوروكربون في  .177
قطاع التبريد وتكييف الھواء أشارت إلى أن الدعم المقدم من الصندوق المتعدد األطراف سوف يتيح تحويل القطاع بأكمله 

لى تكنولوجيا للتصنيع يمكن استخدامھا في تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون وتلك الخالية من ھذه المادة على إ
وقد أشارت اللجنة التنفيذية إلى خطة إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء في المقرر . السواء

ويشير ذلك إلى أن خطة . منشآتعلى المشروع األخير لخمس  وشكلت األساس الذي اعتمد عليه في الموافقة 35/50
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في ذلك القطاع التي أعدھا اليوئنديبي تحتاج إلى تعديالت كبيرة من بينھا إعادة تقييم 

 .واسعة النطاق لألساس الذي سيعتمد عليه في التمويل الذي يمكن أن يقدمه الصندوق المتعدد األطراف

أشار اليوئنديبي في رد على ذلك إلى أن خط األساس و. قد أبلغت المعلومات المشار إليھا أعاله لليوئنديبي و .178
التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية بموجب خطة ھذا  مشروعاتالمبين في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء يختلف عن ال

 طلبليس له عالقة بال 2002لجنة التنفيذية لخطة القطاع لعام ومن ثم فإن التمويل الذي قدمته ال 2002القطاع لعام 
 .الحالي
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وتسعى األمانة إلى الحصول على توضيح من اللجنة التنفيذية بشأن تفسير االتفاق مع حكومة الصين فيما يتعلق  .179
في قطاع التبريد الخالية من ھذه المواد  التكنولوجيابالتحول عن تكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

 .وتكييف الھواء

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتحديد خط األساس الستھالك 

كمصدر للتنبؤ باستھالك خط األساس من  2008في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستخدم استھالك  .180
في قطاع التبريد  منشآتعدد اإلجمالي للوتشير التقديرات إلى أن ال. الخاصة بالقطاع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الصغيرة ومتوسطة  منشآتمنشأة مع تصنيف عدد كبير منھا على أنھا من ال 1 000وتكييف الھواء سيكون في حدود 

على أساس البيانات المستمدة من االستبيانات  2008وقدر استھالك عام . الحجم التي تجمع بين أنشطة التصنيع والخدمة
وبناء على ھذه . منشأة 68منشأة تصنيع ومن استقصاءات أجرت في الموقع في  133من ) 141في الفقرة  المشار إليھا(

لكل وحدة من مختلف المنتجات في كل قطاع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبيانات، قدرت القيم المتوسطة لشحنة 
د الوحدات المعتمدة على عدفي وجرى تحديد استھالك ھذه المادة بضرب متوسط الشحنة . فرعي

المنتجة في كل قطاع فرعي باستخدام اإلحصاءات التي جمعھا اتحاد صناعات التبريد  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
رقم "طنا متريا بأنه  40 630الناشئ عن ذلك والبالغ  2008وقد صنف اليوئنديبي استھالك . وتكييف الھواء في الصين

المواد للتحقق من قيم استھالك " مقارنة العائدات"واستخدمت منھجية ". لغرض المتوخيموثوق به يتسم بدقة مقبولة ل
واستھالك  قيمة اإلنتاجبين  امفترض اخطي االمستمدة مستخدمة ارتباط الھيدروكلوروفلوروكربونية
  .في إحدى الشركات 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

المواد لتحديد استھالك القطاع من وطلبت األمانة معلومات مفصلة عن كلتي المنھجيتين  .181
واھتمت األمانة على وجه الخصوص بحساب متوسط الشحنة في القطاعات . 2008لعام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

راف عن المتوسط الفرعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء، وھو متوسط قيمة يستخدم عادة في الحاالت التي يكون لالنح
غير أن الشحنة كانت تتباين في بعض القطاعات الفرعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء ضمن  .فيھا مغزى إحصائي سليم

والحظت األمانة كذلك أنه قد استخدمت قيمتان مختلفتان لشحنة غاز . نطاق واسع بدرجة كبيرة بين مختلف المنتجات
فرعيين ألجھزة التبريد الصناعية والتجارية، فبالنسبة لحساب االستھالك في القطاعين ال .التبريد في حالة قطاعين فرعيين

غير أنه لدى . وحدة/ اكيلوغرام 23وحدة، وبالنسبة لنفس المعيار استخدم لوحدات التكثيف / اكيلوغرام 120استخدم 
 11.9و وحدة / اكيلوغرام 35.4  - 24.3 افتِرضتحديد مردودية التكاليف في حساب التكاليف اإلضافية، 

وطلبت األمانة كذلك تفسيرا للطريقة التي تم بھا الحصول على . للقطاعين الفرعيين ،لى التواليعوحدة، /كيلوغراما
البيانات الخاصة بشحنات مختلف المنتجات، وكيفية مراعاة التباينات في إنتاج مختلف أنواع المنتجات لدى تحديد 

 .بي لم يقدم المعلومات المطلوبةغير أن اليوئندي. متوسطات الشحنة والكمية المنتجة في قطاع فرعي معين

باستخدام البيانات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوجربت األمانة نھجا بديال لتقدير االستھالك القطاعي من  .182
منشأة واستنتاج ھذه البيانات بالنسبة  133المتاحة المتضمنة في المقترح والناشئة عن االستقصاء الذي أجرى على 

في القطاع حتى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوتشير النتيجة إلى انخفاض شديد في قيمة استھالك . المتبقية منشآتلل
وحاولت األمانة أيضا تقييم منھجية . التصنيع منشآت من جانبقبيل تطبيق الخفض في استخدام غاز التبريد في الخدمة 

مقدروھا التحقق من سالمة ودقة القيمة  المقدرة  ومن ثم فليس في .دون أن تصل إلى نتائج مرضية" مقارنة العائد"
 .الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا القطاع

 رأس المال األجنبيللمنشآت ذات  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  إسناد

مال أجنبي عند  المملوكة برأس منشآتبواسطة ال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجرى تمديد حصة إزالة  .183
طنا متريا المستھدف خفضھا من ھذه المادة قبل عام  8 450من الكمية البالغة ) في المائة 2أو نحو (طنا متريا  167

طنا متريا من المواد  8 688المملوكة لرأس مال أجنبي استھلكت  منشآتووفقا لالستقصاء، فإن ال. 2015
 منشآتفي المائة من مجموع استھالك ھذه المواد في ال 47ل نحو وھو مايمث 2008الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

واقترحت األمانة على اليوئنديبي أن ينظر في تخصيص نسبة أعلى من استھالك . التي خضعت لالستقصاء 133البالغة 
ن تحقيق اليمك"أنه وأوضح اليوئنديبي . أھداف الخفض الخاضعة لملكية أجنبية سعيا إلى تحقيق منشآتھذه المواد لل

إال من خالل  5في البلدان غير العاملة بالمادة  منشآتفي ال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرقابة على استھالك 
التكافؤ بين ويتعين تطبيق اللوائح بطريقة تحول دون تشويه األسواق والمحافظة على . اللوائح أو إجراءاتھا الطوعية

وتلك  ينصينيللالمملوكة  منشآتلصعب الحصول على التزام باإلزالة من كل من الوسيكون من ا. جميع العناصر الفاعلة
 ".إذا لم تكن ظروف السوق نزيھة 5المملوكة لبلدان غير عاملة بالمادة 

المملوكة لرأس مال أجنبي على  منشآتومازالت األمانة تعتقد أن باإلمكان تعديل اللوائح بطريقة تشجع ال .184
وستؤدي . في الصين المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالفعالية في المرحلة األولى من إزالة المشاركة بقدر أكبر من 
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ھذه العملية إلى إحداث خفض كبير في التكاليف اإلضافية المطلوبة بل وقد توفر نھجا أكثر توازنا إزاء مختلف أصحاب 
 .المصلحة في الصناعة في الصين

  تحديد عدد خطوط اإلنتاج المحولة

األمانة، عند ھذه النقطة، أن تناقش بقدر أكبر من التفصيل النھج المستخدم في المقترح لتحديد تكاليف تود  .185
وقد اتخذت الصين عددا من الخطوات لتحديد العدد اإلجمالي ألنشطة التحويل أي عدد خطوط اإلنتاج التي . المشروع

 :سيجري تحويلھا

الذي سيتم  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةجرى، في الخطوة األولى، توزيع مجموع استھالك   )أ (
 إزالته فيما بين مختلف القطاعات الفرعية؛

أي حالة نموذجية أو مختارة " نموذج واحد نمطي وتمثيلي للتصنيع"وتم في الخطوة الثانية استحداث   )ب (
 ؛يفلكل قطاع فرعي، وحدد لھذه الحالة االستھالك النمطي والتكاليف اإلضافية، ومردودية التكال

وجرى استنتاج مردودية التكاليف المستمدة من تحويل الحالة النموذجية لتحديد التكاليف اإلضافية   )ج (
 .للقطاع الفرعي المعني بأكمله

مترات المستخدمة في ان استخدام ھذا النھج أن التكاليف اإلضافية في القطاع الفرعي شديدة الحساسية للباربيّ و .186
وطريقة  منشآتعظم القطاعات الفرعية الستة المختارة تباينا كبيرا في الوضع الحالي للوأظھر م. تحويل الحالة النموذجية

 12 250كيلووات إلى  50.5وكمثال على ذلك، فإن نطاق قدرة التبريد يتباين من . اإلنتاج فيھا وحجم وقدرة المنتج
رعي لوحدة التكثيف، اختبر متوسط وفي القطاع الف. كيلووات في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجاري

وعالوة . وحدة لتحويل الحالة النموذجية، إالّ أنه استخدم عدد يبلغ ضعف ذلك في المقترح/ اكيلوغرام 11.9الشحنة البالغ 
أنظر أيضا (على ذلك، فإن ھذا التباين كان في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجاري في حدود عامل أربعة 

وفي ھذه الظروف، التستطيع األمانة أن تقبل ھذا النھج بوصفه نھجا دقيقا أو ممثال دقيقا بصورة ). أعاله 181ة الفقر
وعالوة على ذلك التتوافر لألمانة وسيلة لتقييم مدى كفاية متوسط الشحنة الذي يختاره أي . كافية للقطاع الفرعي المعني

 .قطاع فرعي آخر لتحديد التكاليف اإلضافية

، 2015و 2013تضمن خطة القطاع بيانا بأنه وفقا لألولوية المسندة للقطاع الفرعي وألھداف اإلزالة في وت .187
خط تصنيع منتجات باستخدام  53سوف تھدف أنشطة االستثمار إلى تحويل خطين من خطوط تصنيع الكباسات و

. 164الخطوط بصورة أولية في الفقرة وقد نوقشت ھذه . في القطاعات الفرعية المختارة 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
وأن كل مشروع تحويل قد "تحويال  55غير أن اليوئنديبي أوضح فيما بعد أن خطوط اإلنتاج الخمسة والخمسين تعني 

وقد اختيرت الحالة النموذجية لبيان طريقة حساب تكاليف التحويل المتوقعة، وأن . ينطوي على خط إنتاج واحد أو أكثر
ليف تمثل خطوط إنتاج لقدرات كبيرة نسبيا في قطاعاتھا الفرعية غير أنھا التمثل الناتج األقصى الذي مردودية التكا

وعند ھذه النقطة . ستحققه خطوط اإلنتاج في نفس القطاع الفرعي والذي قد يكون أكبر بكثير من الحالة النموذجية
واليتوافر لألمانة عند ". ي كل قطاع فرعي للتصنيعالزمنية، من غير الواضح عدد خطوط اإلنتاج التي سيتم تحويلھا ف

مترات المختلفة للحالة النموذجية إالّ أن ذلك ليس اھذه النقطة الزمنية أي فھم واضح بشأن الكيفية التي اختيرت بھا البار
ج ھذه سوف يسفر خطوط اإلنتا لجميعالمتوسط  ،فعلى سبيل المثال. إزاءھا قلقھو المسألة الوحيدة التي تشعر األمانة بال

عن خصائص مختلفة عن متوسط خطوط اإلنتاج المشار إليھا التي درست إلجراء التحويل في الخطوة األولى، والتي 
عالية في كثير من األحيان، وخطوط إنتاج حسنة قدرات بيفترض أنھا تمثل بدرجة شديدة الشركات الكبرى التي تتمتع 

على مترات المستندة إلى ھذه المجموعة الفرعية الممثلة للشركات الكبيرة ارلباوسوف يسفر متوسط القيم ل. اماالستخد
 ياتحويلھا بما يترك تأثيرا تناسب التي يتعينخطوط ن تقليل عدد العن قدرات أعلى من متوسط القطاع، ومن ثم عاألرجح 

 .على مستوى التمويل المؤھل

المواد تحويل  مشروعاتلتنفيذ حة رشم منشآتمنشأة بوصفھا  54وقد تم اختيار ما مجموعه  .188
منشأة شملھا االستقصاء  133منشأة من بين  33وتحدد خطة القطاع أن مجموعة فرعية من . الھيدروكلوروفلوروكربونية

منشأة منھا فقط أكثر  20واليحقق سوى . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من استھالك  85تھا إلى تصل حص
الكبيرة فيما يتعلق  منشآتالمتبقية ھذه المجموعة من ال منشآتوالتعادل ال). يوانمليار (أمريكي  مليون دوالر 150من 

تصنيع تقوم ب 54الـ في مجموعة  ةدرجالم منشآتفالكثير من ال. بعاملين مھمين جرى تحديدھما بأنھما مفتاح ھذا االختيار
 .المختارة للتمويل منشآتمن الخفض في عدد ال ويبدو أنه يمكن إجراء المزيد. فرعيةفي عدة قطاعات  منتجات

 17(بواسطة المشروعات المشتركة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوقد حسبت النسبة المئوية الستھالك  .189
التي شاركت في االستقصاء المشار إليه سلفا في ھذه الوثيقة،  133 عددھا البالغ منشآتبوصفھا متوسطا لل) في المائة
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يمكن تعديل نصيب "وقد أبلغ اليوئنديبي بأنه . في المائة 17قد خفضت التكاليف اإلضافية المؤھلة بنسبة وعلى ذلك، ف
التي ستشارك في المرحلة األولى من  منشآتالشركات ذات الملكية األجنبية بصورة دقيقة عندما يتم االختيار النھائي لل

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمؤكدة بأن نسبة استھالك  وعند ھذه النقطة، اليمكن سوى القول بصورة. خطة القطاع
تمثل القيمة  المتعددة الجنسياتغير أن الملكية " في المائة 17لن تتجاوز  5الناشئة عن ملكية لبلدان غير عاملة بالمادة 

ق المتعدد وليس المجموعة الفرعية التي ستحصل على دعم من الصندو منشآتالمتوسطة للمجموعة الكاملة من ال
حيث  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةولن تتيح المنھجية المقترحة في خطة إدارة إزالة . األطراف إلجراء التحويل

اليحدث االختيار النھائي إالّ بعد الموافقة على الخطة مع مايصاحبھا من تمويل، تطبيق مقرر اللجنة التنفيذية بشأن 
التكاليف اإلضافية المؤھلة على وجه الدقة قبل موافقة اللجنة التنفيذية على  وتحديد 9المؤسسات متعددة الجنسيات

 .المشروع

والملكية األجنبية في  اإلنتاجو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوطلبت األمانة معلومات مفصلة عن استھالك  .190
ستراتيجية لالمتثال مع مشاركة قطاع طة ائنديبي إلى أن المقترح يمثل خوأشار اليو. منشأة 54المختارة البالغة  منشآتال

الفردية التي تصف عمليات التحويل بمستوى أعلى من  مشروعاتالتبريد وتكييف  الھواء وليس مجموعة من ال
التي  منشآتوعلى ذلك تعين وضع ترسيم في سياق الطابع االستراتيجي للوثيقة بتقديم حاالت نموذجية لفئات ال. التفاصيل

يسمح وأشار اليوئنديبي إلى أن ضيق الوقت المتاح وقيود الموارد لم . وجه الحقيقة على أرض الواقعتمثل على أفضل 
 .اإلفرادية مشروعاتالحالة منشأة فردية على النحو الذي يتوقع في  50أكثر من  فيتقديم وصف لعمليات التحويل ب

دوالر  111 000الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم 1 480 000وقد حصل اليوئنديبي على  .191
ستراتيجية جامعة ومقترح لقطاعي التبريد الصناعي والتجاري فضال عن خطط إلزالة تكاليف وضع اأمريكي لتغطية 

وترى األمانة أن الموارد التي قدمت تكفي لتقديم . القطاع في قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات
 .مليون دوالر أمريكي 137.8 الذي تبلغ قيمته التقييم واالستعراض المناسبين للمقترح إلجراء  المعلومات الضرورية

ولم يتسن لألمانة، نتيجة لنقص المعلومات عن خطوط اإلنتاج الحالية والمختارة للتحويل، تقييم واستعراض  .192
يُظھر تيار األخير للمنتفعين بعد الموافقة، أي أن االخ. لمنھجية المختارةعلى ا مقتصرةھي ف. التكاليف اإلضافية المؤھلة

وفي ھذه الظروف . حصة الخاصة بالملكية األجنبيةخصائص المنشأة والمنتج فضال عن مرونة ال بين اشاسعا تباين
تقديرا موثوق به لھذه  عطية وسط ھذه الشكوك التي تحيط بتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة، أن تمانيستحيل على األ

 .فالتكالي

 التكاليف الرأسمالية اإلضافية

أثارت األمانة عددا من التساؤالت بشأن أھلية التكاليف ذات الصلة بتعديل مبادالت الحرارة، واستبدال  .193
عن التكاليف الضخمة بدرجة كبيرة التي طلبت  كما تساءلت األمانة. رب الھاليوممضخات التفريغ وشراء نظم رصد تس

والتدريب على  ه،تقييمالنموذجي ونتاج اإلار التصميمات، وتجارب عملية، واختبالمكونات والتصميم إعادة لھذا النظام، و
تحويل  مشروعاتأشارت إلى السياسات والمبادئ التوجيھية التي وضعتھا اللجنة التنفيذية لو. ات والسالمةالعملي

ر أن اليوئنديبي أصر على االحتفاظ بمستوى غي. الكلوروفلوروكربون، واألساليب التي تطبقھا األمانة والوكاالت المنفذة
ولم تستكمل المناقشات بين األمانة واليوئنديبي بشأن ھذه المسائل نتيجة لضيق . تمويل جميع التكاليف بالصيغة المقدمة

 .الوقت

ة وفي القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات، أشارت األمانة إلى ارتفاع مستوى  التكاليف اإلضافية المؤھلة البالغ .194
في تصنيع الكباس اللولبي بطاقة  32-مليون دوالر التي طلبت لتحويل خط اإلنتاج إلى الھيدروكلوروفلوروكربون 14.6

لكباسات اللولبية، فإن المبلغ المطلوب مرتفع لرغم من التصميم األكثر تعقيدا لوعلى ا. وحدة 100 000إنتاج سنوية تبلغ 
فعلى سبيل المثال، المشروع . مويل السابقة التي منحت لتحويل الكباساتبدرجة غير عادية بالمقارنة بمستويات الت

في شركة  R-290وحدة إلى غاز التبريد القابل لالشتعال  1 830 000التدليلي التحويل خط إنتاج بطاقة سنوية قدرھا 
ريكي يعطي مردودية دوالر أم 1 875 000غوانغدونغ ميزيھي ووفق عليه خالل االجتماع الحادي والستين بمبلغ قدره 

و الذي طلبه اليوئنديبي حأمريكي للوحدة على الن ادوالر 146دوالر أمريكي لطاقة الوحدة مقابل  1.02تكاليف تبلغ نحو 
تحويل الكباسات في قطاع التبريد وتكييف  مشروعاتفي السابق مع الكثير من وتعاملت اللجنة التنفيذية . لمقترحفي ھذا ا

وطلبت األمانة . ف اإلضافية الموافق عليھا لم تتجاوز أبدا مليوني دوالر أمريكي لتحويل كل خط إنتاجالھواء إالّ التكالي
، التتيح جمع يةورد اليوئنديبي بأن قيود الوقت والموارد، في سياق خطة قطاع. معلومات مفصلة تبرر التكاليف المطلوبة

بعد ذلك وبعد أن انتھى العمل في ھذه  تألمانة تلقغير أن ا. وعرض المعلومات بالمستوي المطلوب من التفاصيل

                                                      
ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة على حدة لتمويل الحصة : "الذي اتخذته اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السابع على مايلي ينص المقرر   9

وفي ھذه الحالة، يمكن تقديم التمويل كنسبة مئوية من التكاليف اإلضافية للمشروع . كة متعددة الجنسياتالمحلية من ملكية أي منشأة معنية مملوكة جزئيا لشر
  ".تتناسب مع الحصة المحلية لملكية المنشأة مع تولي الشركة المتعددة الجنسيات المسؤولية عن الباقي
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وسوف . الوثيقة، مزيدا من المعلومات اليمكن تقييمھا بصورة كافية بالنظر إلى الموعد النھائي المحدد إلرسال الوثيقة
 .كتعمل األمانة مع اليوئنديبي لتوضيح المسائل ذات الصلة بتحويل الكباسات وستبلغ اللجنة التنفيذية وفقا لذل

  تكاليف التشغيل اإلضافية

المقترحة بشدة على المنتج المحدد، وحجم اإلنتاج وشحنة غاز  مشروعاتتعتمد تكاليف  التشغيل اإلضافية في ال .195
ولم توضح طبيعة وحجم . من حيث التبرير واإلقناع الكافيينتوقعات األمانة  تالتبريد التي لم تحدد في عملية حقق

ولذا لم تتمكن . ة لكل بند من بنود تكاليف التشغيل اإلضافية بالمستوى المطلوب من التفاصيلالتكاليف اإلضافية المقترح
 .األمانة من التيقن من مدى أھلية ھذه التكاليف المطلوبة

ولم يعترف أبدا بتكاليف . وتتضمن تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكاليف إضافية تتعلق بالعمل اإلضافي .196
غير أن .أنھا من تكاليف التشغيل اإلضافية المؤھلة، ولم يمولھا الصندوق المتعدد األطراف على اإلطالقاليد العاملة على 

اليوئنديبي يرى أن الطابع اإلضافي لھذه الفئة من تكاليف التشغيل اإلضافية يتطلب أن تمول من الصندوق المتعدد 
 .األطراف

وتتضمن خطة . ليف متصلة بالكباس ومواد التشحيموتتضمن جميع تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكا .197
غير أنه ينبغي عدم إدراج تكاليف التشغيل اإلضافية . قطاع التبريد وتكييف الھواء تحويل صناعات الكباس في الصين

واعترف . تحويل الصناعة امتثاال للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية مشروعاتللضاغط وزيوت الكباس كجزء من 
ويتعين لتنفيذ ھذا المبدأ وضع صيغة تبين الوضع الحقيقي . ئنديبي بأن  المبدأ المقترح من جانب األمانة مفھوم تمامااليو

وتعمل األمانة مع اليوئنديبي بشأن ھذه المسألة وسوف تعد . حتى يمكن تحديد التكاليف المؤھلة بصورة مالئمة وعادلة
 .دم على ھذا األساستقريرا يقدم للجنة التنفيذية في اجتماع قا

 المكونات غير االستثمارية

في  8في الجدول  ات غير االستثمارية وترد تفاصيلهدوالر أمريكي للمكون 11 780 000 مجموعه يطلب مبلغ  .198
التكاليف  ه يلزم النظر فيوأبلغت األمانة اليوئنديبي بأن. المذكورة أعاله خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وصف

فيذ وإدارة المشروع، واإلطار السياساتي والتنظيمي والمساعدة التقنية في سياق المساعدة المالية المقدمة المرتبطة بتن
 :وھذه ھي. للصين من مصادر أخرى ذات صلة بتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء

 ؛)مريكين دوالر أييمال 4.1(الشاملة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة   )أ (

 ؛)دوالر أمريكي 390 000(التمويل بموجب المشروع الجاري للتعزيز المؤسسي في الصين   )ب (

دوالر  ماليين 10.33(رسوم الوكالة لليوئنديبي لدعم اإلدارة العامة واإلشراف على المشروع   )ج (
 ؛)أمريكي

وھو  ،يبيقدم المشروع غير االستثماري المتوخي في قطاع خدمة التبريد، والذي أعلنه اليوئند  )د (
مشروع تدليلي ذو صلة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لنفس القطاع يغطي مدينة واحدة في الصين قدم 

وينبغي . ن دوالر أمريكي إالّ أنه سحب بعد ذلكييمال 3.1لھذا االجتماع بمستوى مطلوب قدره 
 ء؛غير االستثماري في خطة قطاع التبريد وتكييف الھوا مراعاة التآزر مع المكون

مرفق البيئة العالمية بشأن الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف / مشروع اليوئنديبي  )ه (
دوالر  616 300وفر تكاليف إضافية قدرھا مليون دوالر أمريكي الذي  27.6بتكلفة إجمالية قدرھا 

 لبيئة؛أمريكي لوحدة إدارة تابعة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية ا

مرفق البيئة العالمية بشأن إزالة الحواجز من أمام وضع وتنفيذ معايير كفاءة /مشروع اليوئنديبي  )و (
مليون دوالر أمريكي  35.9الطاقة وتوسيمھا بصورة تحقق مردودية التكاليف بمبلغ تمويل قدره 

القدرات  بناءفي وفر ھذا المشروع الدعم للصين و. 2008تشرين الثاني /ووفق عليه في نوفمبر
والجوانب السياساتية والتنظيمية لوضع معايير الطاقة وتوسيمھا فضال عن تقديم المساعدة التقنية في 

مشروع إزالة الحواجز أيضا الدعم  وأتاح .وضع المعايير الخاصة بمعدات التبريد وتكييف الھواء
 .ضع المعايير والتوسيم للبرنامج الوطني للتدريب بشأن تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لو
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فصلة لكل مكون من المكونات المطلوبة مقترحة تحديد مع اليوئنديبي بشأن الجوانب الم وتبادلت األمانة الرسائل .199
جوانب التآزر مع مصادر المساعدة المشار إليھا أعاله التي ستنطوي على فائدة محتملة لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف 

ولم تستطع األمانة إبالغ . تھاء من المناقشات بشأن أھلية التكاليف المطلوبة بين األمانة واليوئنديبيولم يمكن االن .الھواء
 .اللجنة التنفيذية عن التكاليف اإلضافية المؤھلة المتفق عليھا للمكونات المطلوبة

أن تبلغ قت الحالي في الوالتستطيع األمانة و. وستواصل األمانة العمل مع اليوئنديبي بشأن المسائل المعلقة .200
وسعيا إلى تيسير النقاش مع اليوئنديبي بشأن . اللجنة التنفيذية عن مستوى التمويل الذي يمكن أن توصي بالموافقة عليه

قدم، بالتعاون مع حكومة الصين، ياليوئنديبي على أن فيھا المسائل المتبقية، تطلب األمانة توصية من اللجنة التنفيذية تحث 
 .جوانب في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواءعدة ضافية التي تحتاجھا األمانة بشأن المعلومات اإل

تفسير االتفاق مع حكومة الصين بشأن االلتزامات المتعلقة بتنفيذ  فياللجنة التنفيذية  رأيكما تلتمس األمانة  .201
وانعكاسات ھذه االلتزامات ) وج) ب( 175على النحو المبين في الفقرة  2002خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء لعام 

  .على المقترح المقدم

واالجتماع الثاني والستين للجنة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26وفي الفترة بين إصدار الوثيقة  .202
التنفيذية، لم تحدث أي تطورات أخرى فيما يتعلق بالخطة القطاعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من 

وبالرغم من تبادل كمية كبيرة من المراسالت بين . األمانة من وضع توصية بشأن مستويات التمويل شأنھا أن تمكن
اليوئنديبي واألمانة  والرد على كل استفسار من استفسارات األمانة، لم تكن الردود في جميع الحاالت موضوعية بدرجة 

  .مدى أھلية التمويل المطلوب وقابليته لإلضافة كافية أو تقدم المعلومات المطلوبة التي تمكن األمانة من تقييم

  التطورات منذ االجتماع الثاني والستين

إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد مشروع المتعلق باقتراح وبعد إعادة تقديم الطلب  .203
مانة عددا من األسئلة اإلضافية ، طرحت األللعرض على االجتماع الثالث والستينوتكييف الھواء الصناعي والتجاري 

وقدمت األمانة في مجموعة أسئلتھا مزيدا من النقاط المحددة بشأن البيانات المطلوبة على وجه التحديد . على اليوئنديبي
وطلبت األمانة في ھذه الرسالة معلومات مرتبطة بالشركات المعينة التي تصنع . إلجراء مزيد من االستعراض للمقترح

وأثارت األمانة أيضا بعض تساؤالت مرتبطة . بريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري والكباسات المقترنة بھامعدات الت
  .على القطاع الفرعي لمبردات الماء الصناعي والتجاريةلقطاع الفرعي ألجھزة تبريد الھواء األحادية ل بإعطاء األولوية

ما يتعلق بمجموعة فرعية من الشركات في ھذا القطاع تتألف وقدم اليوئنديبي مزيدا من المعلومات التفصيلية في .204
. ي الكباسات وثمانية مصنعين لكل من معدات التبريد والكباساتعومن بين ھذه المنشآت اثنان من مصن. منشأة 48من 

صنعة، وعدد وشملت المعلومات المقدمة تاريخ اإلنشاء ونصيب الملكية األجنبية وعدد الموظفين، والمنتجات الرئيسية الم
خطوط اإلنتاج المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومجموع االستھالك من غازات التبرريد في عام 

، وحجم اإلنتاج التقريبي من منتجات الھيدروكلوروفلوروكربون في تلك السنة، والقيمة العامة لإلنتاج، والزيادات 2008
وما إذا كانت الشركة تعمل في مشروع لتحويل خطوط إنتاج الكباسات خالل  2007سبتمبر /أيلول 21في القدرة منذ 

وأشارت المعلومات أيضا إلى عدم وجود أي . إزالة الكلوروفلوروكربون، وھي الحالة بالنسبة لخمسة من المنشآت
إلى أنه تمت زيارة من أي من المنشآت المستخدمة لمعدات التبريد، و 5صادرات إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 

  .منشأة خالل تحضير الخطة القطاعية 48منشأة من أصل  38

في المائة من المبردات في القطاع الفرعي للمبردات تستخدم مكثفات تبريد  70وأبلغ اليوئنديبي بأن حوالي  .205
 يفيدو. مع وجود برج تبريد ، وذلك في العادة باالقترانسوائلفي المائة منھا تستخدم مكثفات تبريد بال 30الھواء وأن نسبة 

اليوئنديبي أيضا بأن معظم الشركات في قطاع المبردات الفرعي تصنع مجموعة متنوعة من المنتجات، وبالتالي لديھا 
اليوئنديبي بتكاليف تشغيل إضافية أعلى كثيرا بالنسبة للمبردات  طالبوي. معدات لتصنيع مكثفات تعمل بتبريد الھواء

أ، وعلق على تكلفة المبردات التي تستخدم 134-أ والھيدروفلوروكربون 410-روكربونالعاملة بالھيدروفلو
أفاد اليوئنديبي بأنه ال يمكن أن يقدم أفكارا أخرى قبل ، 32- وفيما يتعلق بالھيدروفلوروكربون. 32-الھيدروفلوروكربون

تخدام الخبرة المكتسبة منه في تحديد أن يحز تقدم كبير في المشروع التدليلي في أحد المنشآت بدرجة تكفي إتاحة اس
وردا على . تكنولوجيا جديدة نسبيا في مجال اإلنتاج الواسع النطاق 32-التكلفة الفعلية، استنادا إلى أن الھيدروفلوروكربون

كون ، البروبان، أفاد اليوئنديبي عن مدونات البناء في الصين التي قد ت290- نأسئلة األمانة بشأن استخدام الھيدروكربو
أكثر تقييدا منھا في األماكن األخرى نظرا الرتفاع كثافة البناء في المناطق الحضرية؛ وفي الوقت ذاته، توقع اليوئنديبي 

منه في حالة البروبان، ألن المتطلبات في  32-مستقبال أيسر في تنظيم إجراءات السالمة في حالة الھيدروفلوروكربون
يحتمل أن تكون أقل صرامة من المتطلبات في حالة معدات التبريد التي  32- كربونالمعدات المحتوية على الھيدروفلورو

ال قد صنفتا مؤخرا في عويرى اليوئنديبي ذلك ألن ھاتين المادتين القابلتين لالشت). البروبان( 290-تستخدم الھيدروكربون
-امة في حالة الھيدروفلوروكربونتصنيفين مختلفين للخطورة في معيار للتصنيف مھم دوليا، وكان التصنيف أقل صر
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؛ غير أنه ال توجد في الوقت الحالي أي معايير لالختالفات في تصميم المنتجات واالستخدام التي قد تنشأ عن 32
  .االختالفات في التصنيف

 وقد بدأت األمانة بتحليل البيانات المقدمة من اليوئنديبي ولكن ھذا التحليل لم يكن قد اكتمل وقت تحرير ھذه .206
 .الوثيقة

  التوصية

 ).فيما بعدرد ت(  .207
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  مشروعات متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوكالة عنوان المشروع: أوال

 اليونيدو في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 22- الھيدروكلوروفلوروكربونخطة قطاعية إلزالة 

 

 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد
 التصنيع

استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استھالك 
القطاع

  خدمة عتصني  

 6.0    2.0 4.0    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

          133-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

          142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1.0   1.0      ج أ225-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0   0.0      ج ب225-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستھالك : رابعا

 غير معروف نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  :الباقي 1.7 :ووفق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليونيدو
المستنفدة 
لألوزون 

باألطنان من (
قدرات استنفاد 

  )األوزون

104.4 104.4 69.6 69.6 174.0 64.8     586.8 

التمويل 
بالدوالرات (

 )األمريكية

000 250 32000 250 32000 500 21000 500 21000 750 53750 019 20    750 269 181 

                     
 

المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 لمشروعبيانات ا: سادسا

   %10-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

  17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير معروف غير معروف )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكلفة اليونيدو )بالدوالرات األمريكية(يف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ تكال
 المشروع

      

       تكاليف الدعم  

       )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

       )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

       )بالدوالرات األمريكية(موع األموال المطلوبة من حيث المبدأ مج

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا

  األموال المطلوبة الوكالة
 )بالدوالرات األمريكية( 

  تكاليف الدعم
 )بالدوالرات األمريكية( 

 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد اليونيدو
 

  :التمويل المطلوب

 تحدد فيما بعد :ية األمانةتوص
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  في قطاع 22- الھيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة 

 تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 
 

 وصف المشروع
 

اليونيدو، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية خطة إزالة  تقدم .208
 168 513 023إجمالية قدرھا  ةجھزة تكييف ھواء الغرف بتكلففي قطاع تصنيع أ 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

ويتوقع أن تزيل المرحلة األولى التي . دوالر أمريكيا 12 638 477دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
 ).استنفاد األوزونمن قدرات طن  586.9(طنا متريا  10 670، مقدار 2015-2013تغطي السنوات 

  ستھالك غاز التبريد في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرفاإلنتاج وا

في  22-الھيدروكلوروفلوروكربونقطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف ھو أكبر قطاع للتصنيع يستھدف  .209
 ائية المنزلية في الصين استقصاءوبغية التأكد من دقة وموثوقية البيانات المجمعة، أجرى اتحاد األجھزة الكھرب. الصين

من خاللھا معظم البيانات،  تجمعومنشأة لتصنيع ھذه األجھزة  31استبيانات أرسلت إلى : باستخدام ثالثة نھج مختلفة
وجرت مراجعة تبادلية للبيانات . الكبيرة منشآت، وندوة دراسية مع المنشآتالمواقع ومراسالت مع ال إلىوزيارات 

ھربائية المنزلية، وبيانات المكتب الوطني لإلحصاء واإلدارة العامة والتحقق منھا مع قاعدة بيانات اتحاد األجھزة الك
مليون  75.6من أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين يبلغ  2008 عام ووفقا لالستقصاء كان حجم اإلنتاج في. للجمارك
 طن متري من 66 100ستھالك الوبلغ ا، 22-مليونا تشحن بالھيدروكلوروفلوروكربون 65.3منھا وحدة، 

وعالوة على . كيلوغرام من غاز التبريد للوحدة 1.01استنادا إلى متوسط الشحنة البالغ  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
وقد ركزت ھذه الجولة الثانية على تقييم إنتاج أجھزة . 2009ذلك، أجريت جولة ثانية من جمع البيانات في نھاية عام 

وبلغ اإلنتاج في ھذا .2010والتوقعات لعام  2009في  22- وكربونالھيدروكلوروفلورتكييف ھواء الغرف واستھالك 
طن متري على أساس  71 500يبلغ  2009وحسب أن استھالك ھذه المادة في . 2009في عام مليون وحدة  60القطاع 

ى أنھا في المائة في الشحنة لكل وحدة عل 19وفسرت الزيادة البالغة نحو  .وحدة/ كيلوغرام 1.2متوسط الشحنة البالغ 
ة، وتزايد أھمية النظم مجزأ، وزيادة حصة الوحدات الفمتطلبات النھوض بكفاءة الطاقة في معدات تكييف ھواء الغر

من خالل عمليتي استقصاء شاملتين لقطاعي أجھزة تكييف ھواء الغرف  2009وجمعت بيانات . ة المتعددةمجزأال
 .والكباسات في قطاع تكييف ھواء الغرف

وبلغ إنتاج القطاع . 2008إلى  2005عة تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بسرعة كبيرة من وقد تطورت صنا .210
ويرجع السبب في ھذه الزيادة . 2006في المائة عن عام  28مليون وحدة بزيادة بنسبة  76.8حيث بلغ  2007ذروته في 
غير . حلي على وحدات تكييف ھواء الغرفإلى التنمية االقتصادية المحلية السريعة، وارتفاع الطلب الم 2007الحادة في 

وكان . مما أدى إلى زيادة المخزونات من ھذه الوحدات 2007أن منتجي ھذه الوحدات بالغوا في تقدير طلب السوق في 
وذلك ألنه تمت تغطية جزء من ھذا الطلب، في نفس العام، من  2008لذلك تأثير آخر على حجم إنتاج الوحدات في 

، أثرت األزمة المالية 2008وعالوة على ذلك، فإنه ابتداء من الربع الثاني من عام , 2007جمعت في المخزونات التي ت
 2008ففي عام . بصورة طفيفة 2008العالمية في صناعة تكييف ھواء الغرف مما أدى إلى انخفاض حجم اإلنتاج في 

اإلنتاج والمبيعات والصادرات في  1الجدول  وبتضمن. مليون وحدة 100بلغت القدرة اإلجمالية لإلنتاج في الصين نحو 
 .2008-2005الفترة 

  إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف والمبيعات المحلية والصادرات منھا -1الجدول 
 السنة

  مجموع اإلنتاج
 )بآالف الوحدات( 

 المبيعات المحلية
 )بآالف الوحدات(

الصادرات إلى بلدان 
   5المادة 

 )بآالف الوحدات(

لى البلدان الصادرات إ
 5غير العاملة بالمادة 

 )بآالف الوحدات(

2005  000 57 600 30 000 10 400 16 

2006 000 60 600 31 900 9 500 18 

2007 800 76 000 41 600 14 200 21 

2008 600 75 800 39 300 15 500 20 
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مشحونة  إلى أمريكا الشمالية نوافذن وحدة ماليي 7.8، جرى تصدير نحو 2008وفي عام  .211
إلى  22-ماليين وحدة أخرى مشحونة بالھيدروكلوروفلوروكربون 3.2، كما صدرت 22- الھيدروكلوروفلوروكربونب

 5وجرى شحن بقية منتجات التصدير إلى البلدان غير العاملة بالمادة . 5بلدان أخرى غير عاملة بالمادة 
وحدات تكييف ھواء الغرف  الشحنة المتضمنة في تبلغھكذا و ).أ( 410-بالھيدروفلوروكربون

في المائة من إجمالي استھالك  6نحو  5التي تم تصديرھا إلى البلدان غير العاملة بالمادة  22- الھيدروكلوروفلوروكربونب
توقفت الصادرات من منتجات  2009وابتداء من نھاية عام . ھذه المادة في إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف

 .إلى أمريكا الشمالية 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

والكباس ھو المكون الرئيسي في أي نظام للتبريد أو تكييف الھواء بما في ذلك نظام تكييف ھواء الغرف، كما  .212
وتصمم كباسات . أنه يركب بصورة خاصة لبعض غازات التبريد إالّ أنه اليمكن استخدامه بسھولة في غازات أخرى

وينبغي تعديل عملية التصميم والتصنيع في . ھزة تكييف ھواء الغرفتكييف ھواء الغرف وتصنع بصورة خاصة ألج
 .إنتاج الكباسات وفقا لخصائص غازات التبريد الجديدة

. وتمشيا مع نمو قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف ،قطاع كباسات تكييف ھواء الغرف بسرعة ينموو .213
وفي عام . 2006في المائة بالمقارنة بعام  35ل نمو قدره مليون وحدة بمعد 85بلغ حجم إنتاج الكباسات  2007وفي عام 

 ويجري إنتاج كباسات تكييف ھواء الغرف. مليون وحدة 79انخفض حجم إنتاج ھذه الكباسات بصورة طفيفة إلى  2008
يجري بيع أكثر  ، حيثلتغطية الطلب على الكباسات من جانب صناعات تكييف ھواء الغرف في الصين بصفة رئيسية

وھو الحجم  2008مليون وحدة قي  14.1وزاد حجم الصادرات أيضا ووصل إلى  .في المائة من مجموع اإلنتاج 82من 
 5وكان الجزء األكبر من الصادرات يذھب إلى بلدان المادة . الذي لم يتغير تقريبا عما كانت عليه في العام السابق

 5مليون وحدة إلى البلدان غير العاملة بالمادة  1.68حو وجرى تصدير ن. األخرى مثل الھند، وجمھورية كوريا وتايلند
 .ملخصا للتطور في السنوات األخيرة 2ويوفر الجدول . مثل اليابان والواليات المتحدة األمريكية

 اإلنتاج والصادرات من كباسات تكييف ھواء الغرف -2الجدول 
  اإلنتاج السنة

 )بآالف الوحدات( 
  الصادرات

 )بآالف الوحدات( 

2005  600 59 390 9 

2006 000 63 990 9 

2007 000 85 250 14 

2008 000 79 100 14 

كبيرة حصة متزايدة  منشآتعدة  نتزعتولذا، . والمنافسة داخل قطاع تكييف ھواء الغرف محتدمة بشدة .214
 نوع 400كان ھناك نحو  2000ففي نحو عام . المرتبة الثالثةأنواع المرتبة الثانية وباستمرار من السوق في حين اختفت 

 30ثم إلى نحو  2003في  نوعا 150وقد تقلص ھذا الرقم إلى نحو . من أجھزة تكييف ھواء الغرف في السوق المحلية
في المائة  65.1وفي ذلك العام كانت شركات التصنيع الرئيسية الثالث وھي غري وميديا وھاير تشكل . 2009ا في وعن

وقد لوحظ اتجاه مماثل في القطاع الفرعي لتصنيع . 2008في المائة عن عام  4.7 من حجم المبيعات، بزيادة قدرھا
 .كباسات أجھزة تكييف ھواء الغرف

 14 000اع تكييف ھواء الغرف على أجھزة تكييف ھواء الغرف بقدرة تبريد تقل عن طويقتصر نطاق خطة ق .215
ى ذلك فإن أجھزة تكييف ھواء الغرف التي وعل .ألجھزة تكييف ھواء الغرف GB/T7725وات وفقا للمعيار الوطني 

وھناك ثالثة أنماط رئيسية . تكييف ھواء الغرفلوات لم تدرج في ھذه الخطة  14 000تزيد فيھا قدرة التبريد عن 
 :ألجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ھي

 أجھزة تكييف الھواء المجمعة مثل أجھزة النافذة والمتنقلة؛  )أ (

زأة مثل أجھزة التكييف المجزأة المركبة على الجدران وأجھزة أجھزة تكييف الھواء المج  )ب (
 المقصورات؛

 ؛األجزاء أجھزة تكييف الھواء المجزأة المتعددة  )ج (

ة ھي النمط الغالب في تكييف ھواء الغرف في الصين جزأ، كانت الوحدات الم2008إلى  2004وخالل الفترة  .216
ج أجھزة تكييف ھواء الغرف تليه أجھزة تكييف ھواء النافذة في المائة من مجموع إنتا 70حيث كان نصيبھا يقرب من 

وكان نصيب األجھزة المتنقلة . ويجري أساسا إنتاج أجھزة النافذة للتصدير. في المائة من اإلنتاج 14بنصيب يبلغ نحو 
 .ضا عاما لذلكعر 3ويتضمن الجدول . في المائة،وھي معدة أساسا للتصدير 2ثابتا خالل ھذه الفترة حيث كان يمثل نحو 
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  2008إلى  2005أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل الفترة من  واعإنتاج مختلف أن -3الجدول 
 السنة

  األجھزة المجزأة
 )بآالف الوحدات( 

  األجھزة المتنقلة
 )بآالف الوحدات( 

  أجھزة النافذة
 )بآالف الوحدات( 

األنواع األخرى من أجھزة 
  تكييف ھواء الغرف

 )بآالف الوحدات( 

2005 700 43 970 100 9 200 3 

2006 200 44 200 1 000 11 600 3 

2007 700 58 500 1 400 12 200 4 

2008 900 59 100 1 200 10 400 4 

ھو غاز التبريد المفضل بالنظر إلى أدائه التبريدي الممتاز وثباته  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوكان  .217
وخالل السنوات . لتبريد في قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالميوظلت ھذه المادة أھم غاز ل. الكيميائي

األخيرة، فرضت بعض البلدان حظرا على الواردات من معدات تكييف ھواء الغرف التي تحتوي على 
وكان من نتيجة ذلك أن طور قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين عددا من  ،22- الھيدروكلوروفلوروكربون

-وكانت ھذه الغازات البديلة ھي الھيدروفلوروكربون. منتجات باستخدام غازات تبريد بديلة، وكان معظمھا للتصديرال
- ولم يبع سوى عدد قليل من تلك األجھزة التي تستخدم الھيدروفلوروكربون). ج(407-والھيدروفلوروكربون) أ(410
ات عاكسة تحسن كثيرا من كفاءة الطاقة في وحدات تكييف وكانت ھذه الوحدات مجھزة بمعد. في السوق المحلية) أ(410

إنتاج ھذه األجھزة في التعاون مع شركات أجنبية إلنتاج وتصدير  منشآتھواء الغرف، وعالوة على ذلك بدأت بعض 
 .290- ربونأجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروك

أقل مما كان عليه ) المتنقلة والنافذة(الغرف  ، كان حجم إنتاج بعض أنواع أجھزة تكييف ھواء2008وفي عام  .218
غير أن متوسط شحنة الوحدات كان أعلى نتيجة لزيادة حصة منتجات كفاءة الطاقة والتي كانت تتصل . 2007في 

ببرنامج إعانات حكومي، باإلضافة إلى أن مزيج المنتجات تغير حيث أصبحت أجھزة تكييف ھواء الغرف المجزأة 
بالمقارنة بما  2008في  22- الھيدروكلوروفلوروكربونوأدى ذلك إلى زيادة عامة في استھالك . رتحصل على شحنة أكب

) أ(410-وزاد استھالك وإنتاج نظم تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروفلوروكربون. كان عليه في السنة السابقة
في المائة من  14لوروكربون تبلغ نحو وكانت حصة األجھزة غير المستخدمة للھيدروكلوروف. بسرعة خالل نفس الفترة

وفرضت أمريكا الشمالية حظرا على استيراد المعدات التي تستخدم . 2008مجموع اإلنتاج في 
وھو األمر الذي سيكون له بالتأكيد تأثير على استھالك ھذه المادة في  2010اعتبارا من  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  .الصين

  أجھزة تكييف ھواء الغرف بحسب التكنولوجيااستھالك وتصنيع  -4الجدول 

 السنة

الھيدروكلوروفلورو
   22- كربون

 )طن متري(

تكييف ھواء أجھزة 
الغرف باستخدام 

الھيدروكلوروفلوروكربون
-22   

 )بآالف الوحدات(

الھيدروفلــوروكربون
  ) ج(407-
 )طن متري(

الھيدروفلوروكربون
  ) أ(410-

 )طن متري(

أجھزة تكييف ھواء 
لمستخدمة الغرف ا

بغازات تبريد أخرى 
 )بآالف الوحدات(

  المجموع
بآالف ( 

 )الوحدات

أجھزة تكييف 
ھواء الغرف 

المستخدمة غازات
تبريد أخرى 

النسبة من (
 )المجموع

2005 700 45 200 51 554 767 800 5 000 57 10.18 
2006 000 52 300 54 303 285 1 700 5 000 60 9.50 
2007 700 63 200 69 503 188 3 600 7 800 76 9.90 
2008 100 66 300 65 357 623 4 300 10 600 75 13.62 

  
  البديلة تالتكنولوجيا

تتناول خطة قطاع تكييف ھواء الغرف عملية اختيار غازات التبريد البديلة مع مراعاة الخواص الفيزيائية  .219
وقد اختيرت . مة واالقتصاداليرات المحتملة على البيئة والسالطاقة والتأث ةوكفاء الكيميائية والدينامية الحرارية،و
كبدائل  161-والھيدروفلوروكربون) البروبان( 290-والھيدروكربون) أ(410-يدروفلوروكربونالھ

 .22- للھيدروكلوروفلوروكربون

ء تكنولوجيا معروفة جيدا وواسعة االستخدام في تصنيع معدات تكييف ھوا) أ(410-والھيدروفلوروكربون .220
ھذا  منشآتوقد تطبق ھذه ال. في الصين منشآتكما أنھا معروفة لكثير من ال. الغرف في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية

ونظرا الرتفاع قدرات االحترار العالمي فيه، فإن استخدامه قد . البديل وفقا الستراتيجياتھا الخاصة باألسواق والتطوير
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، ولن 22-بديال مؤقتا للھيدروكلوروفلوروكربون) أ(410-يعتبر الھيدروفلوروكربون ولذا. يقيد في وقت ما في المستقبل
 .22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن إزالة ) 2013(تسند له األولوية كغاز تبريد بعد الخطوة األولى 

عبارة عن غاز تبريد ھيدروكربوني طبيعي خال من قدرات استنفاد األوزون، كما أن  290-ربونوالھيدروك .221
غير أنه . وھي غاز مثالي غير ضار بالبيئة. ولھذه المادة أداء دينامي حراري جيد. قدرته على االحترار العالمي ثالثة

ويوجد إنتاج تجاري لمعدات . غاز شديد االشتعال ومن ثم ينبغي تنفيذ تدابير خاصة بالسالمة خالل التصنيع والخدمة
 .يطاليا واسترالياإفي  290-تكييف ھواء الغرف المعتمدة على الھيدروكلورو

نه غاز غير ضار أغاز غير سام ويتمتع بخواص فيزيائية وكيميائية جيدة كما  161-والھيدروفلوروكربون .222
غير أن ھذا الغاز قابل لالشتعال يتطلب . 12بالبيئة وخال من قدرات استنفاد األوزون وقدرة االحترار العالمي فيه ھي 

وقد درس العديد من الشركات الكيميائية ومختبرات البحوث في الصين ھذا . يع والخدمةتدابير سالمة إضافية في التصن
وتصل الشحنة . 161-تكييف ھواء الغرفة النظر في استخدام الھيدروفلوروكربون منشآتوقد بدأت أيضا بعض . الغاز

والتوجد أي مشاكل خاصة . المعادل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونقل مما في نظام أفيه، بنفس قدرة التبريد، إلى 
وفيما يتعلق بأداء . بالتوافق مع المواد المستخدمة في النظم القائمة، ولذا التوجد حاجة إلى تغيير الكباس ومواد التشحيم

في المائة مقابل  12و 9من كفاءة طاقة المنتج بنسبة تتراوح بين  161-النظام، قد يحسن الھيدروفلوروكربون
 .بعد إجراء عملية إعادة تصميم وتغييرات ھيكلية 22- ونالھيدروكلوروفلوروكرب

  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناتجاه التطور في قطاع تكييف ھواء الغرف واستھالك خط أساس 

، انخفاضا طفيفا 2009والنصف األول من عام  2008انخفض إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في عام  .223
، تتوافر شواھد على أن القطاع 2009ومنذ النصف الثاني من . ات األزمة الماليةوذلك نتيجة لتأثير 2007بالمقارنة بعام 

وتشير التوقعات إلى أن قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين سوف ينمو مرة أخرى في . قد بدأ في االنتعاش
 :لألسباب التالية 2010

ن لتعويض تأثيرات األزمة المالية التأثيرات اإليجابية للسياسات التحفيزية التي روجتھا حكومة الصي  )أ (
 ولدفع الطلب في السوق المحلية؛

التطور السريع في صناعة العقارات في الصين ونمو الطلب على أجھزة تكييف ھواء الغرف في   )ب (
  السوق المحلية التي تغطي كال من المناطق الحضرية والريفية؛

 ؛2010لمنزلية في السوق الدولية في انتعاش االقتصاد العالمي وتوقعات نمو الطلب على األجھزة ا  )ج (

فضال عن  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن المتوقع أن يظل إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام  .224
حظر إنشاء خطوط إنتاج جديدة "نتيجة لتطبيق الالئحة التنظيمية الجديدة  2010استھالك ھذه المادة ثابتين تقريبا بعد 

نتيجة المتناع العديد سيُكبح وعالوة على ذلك، فإنه معدل النمو . في الصين "كلوروفلوروكربونيةباستخدام المواد الھيدرو
، والخفض الناشئ عن جھود التحويل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن األسواق عن قبول المعدات المعتمدة على 

 .بغازات تبريد بديلة 22- الھيدروكلوروفلوروكربونلالستعاضة عن 

واستھالك  22-الھيدروكلوروفلوروكربونصل على مستويات إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام وقد ح .225
استنادا إلى البيانات التي جمعت خالل االستقصاء الثاني الذي أجرى في نھاية عام  2010و 2009ھذه المادة لعامي 

  .5وترد ھذه المستويات في الجدول . 2009

  في سنوات خط األساس هواستھالك 22-الھيدروكلوروفلوروكربونف ھواء الغرف باستخدام إنتاج أجھزة تكيي -5الجدول 

 السنة

المواد استھالك 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )طن متري(

تكييف ھواء الغرف باستخدام أجھزة 
   22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 )الوحدات(
2009 500 71 000 994 59 

2010 900 77 000 181 65 

 

عامي  بأنه متوسط استھالك 5لبلدان المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك خط األساس من  يحدد .226
تكييف ھواء الغرف إلى تحديد استھالك خط األساس للقطاع استنادا إلى االستھالك  وتھدف خطة قطاع 2010و 2009

 .الصلة الحسابات ذات 6ويتضمن الجدول . التقديري للقطاع خالل نفس السنتين
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 في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين 22-الھيدروكلوروفلوروكربونخط األساس الستھالك  -6الجدول 
المواد الكمية من   الفئة

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )طن متري(

 71 500 2009في  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

 77 900 2010في  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

 74 700  خط األساس

 3 200 واستھالك خط األساس 2010الفرق بين 

التي ستزال في قطاع  22- الھيدروكلوروفلوروكربون، فإن كمية 6واستنادا إلى التقديرات الواردة في الجدول  .227
توسط واستنادا إلى م. 7تكييف ھواء الغرف في الصين خالل المرحلة األولى قد حسبت على النحو الوارد في الجدول 
 .الشحنة، يبين الجدول أيضا حجم التصنيع التقريبي الذي سيجري تحويله للوصول إلى ھذا الھدف

  )المرحلة األولى(في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين  22- الھيدروكلوروفلوروكربونأھداف إزالة  -7الجدول 
 

  22-الھيدروكلوروفلوروكربونكمية   الفئة الخطوة
 

 74 700 )متريطن (خط األساس   ألف

 2013الذي ستجري إزالته في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون   باء
 )الخطوة األولى) (باألطنان المترية(

200 3 

 2015الذي ستجري إزالته في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون  جيم
 )الخطوة الثانية) (باألطنان المترية(

470 7 

زالته في المرحلة الذي ستجري إ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون  دال
  متري طن) جيم+ باء (األولى 

670 10 

تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف الذي سيجري تحويله حتى   ھاء
 )وحدات( 2015

000 892 8 

طنا متريا من  10 670، يتعين على قطاع تكييف ھواء الغرف الصيني أن يزيل 7 وكما يتضح من الجدول .228
والتحويل من ھذه المادة إلى مختلف البدائل لقدرة  2015لة األولى قبل عام في المرح 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وقد حسب ھذا الرقم األخير على أساس متوسط . وحدة من أجھزة تكييف ھواء الغرف 8 892 000إنتاج مقابلة تعادل 
 .وحدة/ كيلوغرام 1.2حجم شحن قدره 

أو مملوكة  5من بلدان غير عاملة بالمادة  منشآتتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إما مملوكة ل منشآتوبعض  .229
ووفقا . غير أن ھناك عددا آخر يخضع للملكية الصينية الكاملة. 5من بلدان غير عاملة بالمادة  منشآتملكية مشتركة مع 

 5 ةالمادالمملوكة لبلدان غير عاملة ب منشآتفي ال 22-الھيدروكلوروفلوروكربونلسياسات اللجنة التنفيذية، فإن استھالك 
. غير مؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف 5أو الجزء المعادل للحصة المملوكة للبلدان غير العاملة بالمادة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةووفقا للبيانات التي جمعت لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف، فإن الجزء من استھالك 
التي تنطوي على  منشآتوقد أدرجت ال. المائة من مجموع استھالك ھذه المادة.في 9.6يبلغ نحو  منشآتالمقابل لھذه ال

ة استھالك صوفي خطة القطاع ھذه، خصمت ح. جزء من الملكية تابعة لجمھورية كوريا في ھذه األعداد
 .مادةمن االستھالك اإلجمالي لھذه ال 5المقابلة للبلدان غير العاملة بالمادة  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وتفرق الخطة . 2015إلى  2011وتتوخى خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إدخال تكنولوجيا بديلة في الفترة من  .230
ا للوصول إلى ھدف االمتثال لكل مكل منھ ت، حيث صمم2015والخطوة الثانية حتى  2013بين الخطوة األولى حتى 
 .منھا في السنة األخيرة

في المائة من ھدف الخفض للخطوة األولى  85ؤھلة التي تعادل ة األولى، فإن القدرة الموففي الخط  )أ (
في المائة  15ونسبة الـ ) أ(410- طنا متريا سيجري تحويلھا إلى الھيدروفلوروكربون 2 459أي 

 ؛161-أو الھيدروفلوروكربون 290- إلى ھيدروكربون) طنا متريا 434( الباقية 

 675في المائة من الھدف لھذه الخطوة أي  10لة لنسبة وفي الخطوة الثانية، فإن القدرة المؤھلة المعاد  )ب (
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إلى  امتري اطن 6 723والباقي وقدره ) أ(410- طنا متريا سوف تحول إلى الھيدروفلوروكربون
 ؛161-أو الھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكربون

، قد 290- والھيدروكربون 161-الھيدروفلوروكربونو) أ(410- الھيدروفلوروكربونتكنولوجيات ويجانب  .231
استخدام  8ويبين الجدول . بدائل أخرى غير ضارة بالبيئة وفقا لخطة التطوير وطلب السوق لديھا منشآتتطبق ال

  ).عدد الوحدات(البديلة باعتبارھا قدرة إنتاج يتعين تحويلھا  تالتكنولوجيا

 اختيار تكنولوجيا التحويل البديلة في المرحلة األولى -8الجدول 

 طاقة اإلنتاج
  ية المؤھلةالكم
 )بالوحدات(

 7 878 000 طاقة اإلنتاج اإلجمالية التي يتعين تحويلھا في المرحلة األولى

 5 402 000 161-الھيدروفلوروكربون و 290-الھيدروكربونطاقة اإلنتاج التي ستحول إلى 

 2 476 000  )أ(410-الھيدروفلوروكربونطاقة اإلنتاج التي ستحول إلى 

  
  22-الھيدروكلوروفلوروكربونئية إلزالة حساب المنافع البي

في  22-الھيدروكلوروفلوروكربونيبلغ مجموع قدرات استنفاد األوزون التي ستزول من خالل خفض استھالك  .232
 .استنفاد األوزونمن قدرات  اطن 586.9يعادل  قطاع تكييف ھواء الغرف خالل المرحلة األولى ما

كمنھجية لتقييم الخفض في انبعاثات غازات االحتباس الحراري  وقد استخدم مجموع تأثير االحترار المعادل .233
من قطاع تكييف ھواء الغرف في المرحلة األولى ويتيح تأثير  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالناشئ عن إزالة 

اري نتيجة االحترار المعادل تقييم االنخفاض المباشر وخفض المساھمة غير المباشرة النبعاثات غازات االحتباس الحر
  .الستھالك الطاقة في فترة حياة منتجات تكييف ھواء الغرف

 االنخفاض في غازات االحتباس الحراري -9الجدول 
 12 740 000 خفض االنبعاثات نتيجة للتسرب خالل التشغيل

 11 948 000 خفض االنبعاثات لدى التخلص من أجھزة تكييف ھواء الغرف في نھاية عمرھا

 8 101 000 الناشئة عن االقتصاد في الطاقة الذي يتحقق بالتكنولوجيات البديلة المعنيةخفض االنبعاثات 

 32 789 000 )ثاني أكسيد الكربون مكافئأطنان ب(مجموع الخفض في غازات االحتباس الحراري 

 
  سياسات الحكومة

التقنية واالقتصادية، وأن  فعالة من الناحيتين 22- نظرا ألن التكنولوجيا الحالية للھيدروكلوروفلوروكربون  .234
ترغب في المحافظة على حصتھا في السوق، وأن تحافظ على معايير الجودة لديھا وزيادة أرباحھا، لم يكن لدى  منشآتال

باإلضافة  منشآتوبغية تقديم حوافز لل. 22-الھيدروكلوروفلوروكربونتكييف ھواء الغرف حوافز كثيرة إلزالة  منشآت
على تحويل  منشآتي يقدمه الصندوق المتعدد األطراف، ستضع الحكومة وتنفذ سياسات إلرغام الإلى الدعم المالي الذ

التي ترفض  منشآت، وأن تغلق مرفق اإلنتاج لتلك ال22-الھيدروكلوروفلوروكربونمرافق اإلنتاج لديھا التي تستخدم 
لتالية إلى تحقيق أھداف إزالة ھذه المادة وعالوة على السياسات القائمة، يتوقع أن يؤدي تطبيق السياسات ا. التحويل

 :المحددة في المرحلة األولى من خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

 ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإنفاذ الحظر على تركيب خطوط إنتاج جديدة تعتمد على   )أ (

 إنشاء نظام للحصص للرقابة على إمدادات ھذه المادة؛  )ب (

جھزة تكييف ھواء الغرف المحتوية على ھذه المادة ومعدات إنتاج تطبيق الحظر على الواردات من أ  )ج (
 ؛22-الھيدروكلوروفلوروكربونأجھزة تكييف ھواء الغرف التي تستخدم غاز تبريد 

ووفقا لقواعد الصندوق . إنشاء آلية للحوافز المالية تشجع على تطبيق البدائل غير الضارة بالبيئة  )د (
يف التشغيل اإلضافية إلقامة آليات للحوافز المالية المتعدد األطراف، سيخصص جزء من تكال
 للتشجيع على تطبيق البدائل غير الضارة للبيئة؛
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تكييف ھواء الغرف التي تستخدم غازات التبريد غير الضارة بالبيئة في قائمة  منشآتإدراج   )ه (
 المشتريات الحكومية؛

يف ھواء الغرف في تآزر مع لوائح اعتماد بروتوكول إلعادة تدوير وتدمير غازات التبريد لقطاع تكي  )و (
 ؛إدارة المخلفات المعمول بھا

مراجعة المعايير القائمة لتلبية المتطلبات الخاصة باستخدام التكنولوجيات الجديدة البديلة القابلة   )ز (
ة والتخزين والنقل والصيانة ذات عالجلالشتعال، ووضع معايير جديدة لتنظيم عمليات التركيب والم

  تكييف ھواء الغرف باستخدام غازات تبريد بديلة جديدة بما في ذلك القابلة لالشتعال؛الصلة بمنتجات 

، وخفض االنبعاثات من ھذه المادة خالل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونوضع معيار إلعادة تدوير   )ح (
 إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف وخدمتھا والتخلص منھا؛

أجھزة تكييف ھواء الغرف  يبركللقائمين بتتماد تقييم إمكانية إنشاء نظام إلصدار شھادات اع  )ط (
  .المجزأة

  خطة عمل المرحلة األولى

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونوضعت خطة العمل بالسبعة مكونات التالية لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة إزالة  .235
 :مع عدم اإلضرار بتنمية قطاع تكييف ھواء الغرف

المواد لتنسيق أنشطة إزالة " وزونفريق وطني قيادي لحماية طبقة األ"إنشاء   )أ (
مع الھيئات الحكومية وإنشاء آلية لالتصال مع المنظمات الدولية  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 واتحادات الصناعات والمستھلكين وغيرھا من المؤسسات؛

مات تقييم البدائل المتوافرة وإجراء البحوث والتطوير على غازات التبريد والتكنولوجيات واالستخدا  )ب (
 البديلة الجديدة؛

 التعاون التقني وتبادل المعلومات من خالل الندوات الدولية والوطنية؛  )ج (

 معدات تكييف ھواء الغرف ومايتصل بذلك من خطوط إنتاج الكباسات؛خطوط إنتاج من  36تحويل   )د (

ف والعاملين في الخدمة وتركيب معدات تكيي منشآتبرامج التدريب للموظفين الحكوميين، وموظفي ال  )ه (
ھواء الغرف فيما يتعلق باللوائح والمتطلبات الجديدة ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة وغازات التبريد 

 البديلة؛

والمستھلكين باستخدام قنوات ووسائط توزيع  منشآتاستثارة الوعي على مستويات الحكومة وال  )و (
 المعلومات ذات الصلة؛

 ي توفرھا الصناعة؛إنشاء نظام للمعلومات لجمع وتبادل البيانات الت  )ز (

 .إنشاء وتشغيل نظام للحصص  )ح (

  تقديرات تكاليف التحويل

لمعدات تكييف الھواء بأنھا تبلغ نحو  2009قدرت خطة قطاع تكييف ھواء الغرف قدرات اإلنتاج المركبة في  .236
تستخدم في المائة من ھذه القدرة  89، كان نحو 2009وفي . مليون وحدة مع نفس المستوى من إنتاج الكباسات 100

مليون جھاز تكييف ھواء  89كغاز تبريد، ولذا فإنه سيتعين تحويل قدرات إنتاج نحو  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
إلى بدائل خالية من قدرات استنفاد األوزون على أساس اإلطار  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالغرف وكباسات من 

 :الزمني التالي

 ين وحدة؛مالي ةقدرات إنتاج ثالث - 2013قبل   )أ (

 ؛)2013بما في ذلك ھدف (قدرات إنتاج تسع ماليين وحدة  2015قبل   )ب (
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 .)2015بما في ذلك ھدف (مليون وحدة  89قدرات إنتاج  2030قبل   )ج (

إلى أي بدائل، يتعين إجراء  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوبغية تحويل معدات تكييف ھواء الغرف من  .237
ت في الخواص الفيزيائية الحرارية والدينامية الحرارية لغازات التبريد، والنوع تغييرات في التصميم بالنظر إلى االختالفا

. قابلية الغاز لالشتعال 161- والھيدروفلوروكربون 290-الجديد من مواد التشحيم الالزمة، وفي حالة الھيدروكربون 
اء ذات الصلة، ومرافق التخزين وسوف تتطلب ھذه التغييرات في تصميم النظم تحويل بعض معدات اإلنتاج واختبار األد

وعلى الرغم من أن التكاليف اإلضافية الفعلية المرتبطة بمختلف التكنولوجيات قد تكون مختلفة، فإن بنود . وغير ذلك
 :التكاليف متماثلة إلى حد ما، ولذا سوف يتضمن المقترح مايلي

الغرف وتصنيع  ف ھواءسوف تتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل من تصنيع معدات تكيي  )أ (
أو شراء معدات اإلنتاج لخط التجميع، وربما مبادل الحرارة ونظم التزويد /تحويل والكباسات كال من 

-الھيدروكربون (بغاز التبريد ومعدات اختبار المنتج للتحويل إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال 
السالمة، ومسبار الھيدروكربون، ، وتركيب نظم تھوية لضمان )161- والھيدروفلوروكربون 290

ومعدات رصد السالمة، واإلمداد بالطاقة في حاالت الطوارئ فضال عن التدابير المضادة لالنفجار 
 ؛لكھرباء االستاتيكيةالمضادة لو

تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بتكاليف إضافية نتيجة لزيادة تكاليف المواد والتكاليف ذات الصلة   )ب (
 ديد بما في ذلك مكونات التشحيم والكھرباء في الكباسات الجديدة حتى مدى التأھل؛بالتصميم الج

 .ين وعمال التركيب والستثارة الوعيئعتكاليف المساعدة التقنية لتدريب العمال والبا  )ج (

 :يةضافووضعت االفتراضات التالية لتقدير التكاليف اإل .238

 للمواد 2009العام  لى أسعارتحسب أسعار غازات التبريد وتكاليف المعدات استنادا إ  )أ (
 7.3): أ(410-دوالر أمريكي للكيلوغرام، الھيدروفلوروكربون 1.6: 22-الھيدروكلوروفلوروكربو(

دوالر  3.6: 161-والھيدروفلوروكربون 290- دوالر أمريكي للكيلوغرام والھيدروفلوروكربون
 ؛)أمريكي للكيلوغرام

ائمة، ولن يسفر التحويل عن أي ارتقاء تكنولوجي أو تعتمد تكاليف التحويل على قدرات اإلنتاج الق  )ب (
 زيادة في قدرات اإلنتاج؛

الية خالبدائل الإلى  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالتشمل تقديرات التكاليف إالّ تكاليف التحويل من   )ج (
من المواد الھيدروفلوروكربونية إلى غازات  تشمل أي تحويل ثانٍ  وال. من قدرات استنفاد األوزون

 غير ضارة بالبيئة؛أخرى ريد تب

وحدة سنويا لكل خط إنتاج ألجھزة  250 000على قدرة إنتاج تبلغ التكاليف تعتمد جميع حسابات   )د (
إنتاج كباسات تكييف ھواء من خطوط  وحدة سنويا لكل خط  1 700 000و تكييف ھواء الغرف 

  .الغرف

التدليل التي  مشروعاتعلى وتقييمھا اإلضافية تعتمد بنود التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل  .239
وفيمايلي ملخص للتكاليف الرأسمالية وتكاليف . ووفق عليھا لتحويل تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات

 .التشغيل اإلضافية لتحويل خط إنتاج واحد
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  التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية لتحويل خط إنتاج واحد -10الجدول 
قدرات اإلنتاج  اإلنتاج خط

 )وحدة سنويا(
عدد خطوط 

التصنيع التي 
 ستحول

التكاليف الرأسمالية  غازات التبريد البديلة
  اإلضافية

 )دوالر أمريكي( 

تكاليف التشغيل 
دوالر (اإلضافية 
 )وحدة/ أمريكي

خط إنتاج أجھزة تكييف 
  ھواء الغرف

-الھيدروكربون 22 250 000
أو  290

نالھيدروفلوروكربو
-161 

959 199 3 14.00 

خط إنتاج أجھزة تكييف 
  ھواء الغرف

الھيدروفلوروكربون 10  250 000
 )أ(410-

000 532 1 9.50 

-الھيدروكربون 3 1 700 000 خط إنتاج كباسات
أو  290

الھيدروفلوروكربون
-161 

 غير معروف 2 980 275

الھيدروفلوروكربون 2 1 700 000 خط إنتاج الكباسات
 )أ(410-

 غير معروف 2 050 000

وقد جرى تحديد عدد خطوط اإلنتاج التي سيتعين تحويلھا في القطاعين الفرعيين ألجھزة تكييف ھواء الغرف  .240
. وحدة على التوالي 1 700 000و 250 000والكباسات بقسمة مجموع عدد الوحدات بقدرة إنتاج حالة نموذجية تبلغ 

عية بين فر، بقسمة 32يع أجھزة تكييف ھواء الغرف الناجم عن ذلك ھو والعدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج في قطاع تصن
). خطوط 10) (أ(410-الھيدروفلوروكربونو) خطا 22( 161-الھيدروفلوروكربون/ 290-التحويل إلى الھيدروكربون 

لى وفي القطاع الفرعي للكباسات، يكون العدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج خمسة مع تحويل ثالثة خطوط وخطين إ
 .على التوالي) أ(410-و الھيدروفلوروكربون 161- الھيدروفلوروكربون/ 290-الھيدروكربون 

في تحويالت الحالة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونغاز التبريد وحدة من / كيلوغرام 1.2شحنة الوتبلغ  .241
 تي حددتالر أمريكي للكيلوغرام الدو 6.3 ةالبالغ العتبةولذا فإن تكاليف التشغيل اإلضافية لكل وحدة تتجاوز . النموذجية

في الحساب النھائي لمجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل  العتبةواستند إلى قيمة  60/44في المقرر 
 :اإلضافية على النحو التالي

  حساب مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية -11الجدول 
 الكمية لتكاليففئة ا الخطوة

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي إلنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في   ألف
 )بالدوالرات األمريكية(المرحلة األولى 

098 719 85 

بالدوالرات (مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي للكباسات في المرحلة األولى   باء
 )األمريكية

725 041 13 

 98 760 823 )بالدوالرات األمريكية) (باء+ ألف (مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية في المرحلة األولى   جيم

المزالة بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف في المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دال
 )باألطنان المترية(األولى 

454 9 

 6.30 )كيلوغرام/ دوالر أمريكي(لتكاليف التشغيل اإلضافية الحد األقصى  ھاء

 59 560 200 )دوالر أمريكي) (ھاء*1 000*دال (مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية   واو

بالدوالرات ) (واو+ جيم (مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية   زاي
 )األمريكية

023 321 158 

 
  مساعدات التقنيةتكاليف ال

في قطاع تكييف ھواء الغرف جھودا منسقة تشمل عددا من أصحاب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتطلب ت .242
التركيب،  منشآتالخدمة و منشآت،ومنشآتالمصلحة مثل الحكومات واتحادات الصناعات، ومعاھد البحوث، وموظفي ال
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ويدرج العديد من األنشطة مع التكاليف المتصلة بھا في فئة . ودعمھا وتجار التجزئة والمستھلكين لتحقيق أھداف اإلزالة
  .12المساعدات التقنية والمبينة في الجدول 

  تكاليف المساعدة التقنية -12الجدول 
 التكلفة بالدوالرات األمريكية األنشطة

 4 150 000 تنفيذ المشروع وإدارته

 770 000 وضع المعايير واللوائح التقنية

 755 000 لحصص والمعلوماتنظام ا

 500 000 برنامج التدريب

 550 000 التوعية العامة

 290- الھيدروكربون البحوث والتقييم فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة 
 161-الھيدروفلوروكربون/

000 062 3 

 405 000 االتصاالت التقنية

 10 192 000 المجموع

 
  كاليفحساب التكاليف الشاملة ومردودية الت

رف ـــواء الغـــاع تكييف ھـــة لخطة قطـــة وغير االستثماريـــة لألنشطة االستثماريـــتبلغ التكلفة اإلجمالي .243
وحسبت مردودية التكاليف الشاملة للخطة بقسمة مجموع التكاليف بدون تكاليف تحويل . دوالر أمريكيا 168 513 023

 اطن 9 454(على مجموع إزالة المواد المستنفدة لألوزون  )أمريكيا دوالرا 155 581 298(القطاع الفرعي للكباسات 
 .للكيلوغرام ادوالر 16.46يكون الحاصل ف) امتري

  احتماالت التمويل المشترك

تشير خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إلى أن المساھمات اإلضافية وتقاسم التكاليف قد يكونان مطلوبين من  .244
وتشير خطة .ل اآلمن لخطوط اإلنتاج التي ستحول إلى غازات تبريد قابلة لالشتعالالمستفيدة لضمان التشغي منشآتال

الترويج ألجھزة تكييف ھواء الغرف التي "القطاع إلى المشروع المشترك بين اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية المعنون 
وأصبح المشروع الخاص بإدخال . نيةالذي قد يقدم بعض المنافع في تنفيذ مكون المساعدة التق" تتسم بكفاءة الطاقة

وسوف . ء الغرف في المرحلة النھائية من التنفيذ في تعاون ثنائي مع ألمانياالھيدروكربون في قطاع تكييف ھوا تكنولوجيا
غير . يوفر ھذا المشروع الخبرات الالزمة وييسر الترويج لتكنولوجيا جديدة لصناعة تصنيع أجھزة تكيف ھواء الغرف

ومن غير المعروف في الوقت الحاضر ما إذا كانت ھناك . ھذين المشروعين لم تظھر في الميزانية المقترحة أن مساھمة
 .مصادر ثنائية أو متعددة األطراف أخرى موثوق بھا لتوفير التمويل المشترك للتحويل في قطاع تكييف ھواء الغرف

  تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

ھواء الغرف ضمن مسؤوليات اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة ومكتب التعاون يقع تنفيذ خطة قطاع تكييف  .245
االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة، واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين بوصفھا المؤسسات 

 :المنفذة الوطنية، وفيمايلي ملخص لمسؤولياتھا

وزارة حماية البيئة المسؤولية عن اإلدارة والتنسيق يتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في   )أ (
وسوف يشمل . الشاملين لتنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة

االستثمار والمساعدة  اتتنفيذ مكونضمان اعتماد وإنفاذ السياسات ونظام الحصص فضال عن : ذلك
كما تشمل مسؤوليات المكتب إنفاذ ورصد . تارة حسب الخطةالمخ منشآتالتقنية في خطة القطاع في ال

من خالل  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمؤشرات األداء المالي والتقني، والتحقق من أھداف إزالة 
تنظيم مراجعة التحقق، وتقديم التقارير المرحلية والخاصة بالتحقق والتقارير النھائية إلى اليونيدو 

وثيقة مع اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين الذي سيقدم  وسيعمل ھذا المكتب بصورة
 منشآتالمساعدة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمالية لتنفيذ خطة القطاع وسيقوم باالتصال مع بعض ال

وسيتولى ھذا االتحاد المسؤولية عن تنفيذ العديد من العناصر المدرجة في مكون المساعدة . المختارة
سيغطي تمويل أنشطة المكتب واالتحاد من مكون المساعدة التقنية المشار إليه والذي طلب و. نيةالتق

 ن دوالر أمريكي؛ييمال 10.3بمستوى تمويل قدره 
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وقع اليونيدو عقدا يعتمد على األداء مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية تس  )ب (
خطة قطاع تكييف ھواء الغرف من خالل استعراض التقارير  قوم اليونيدو برصد تنفيذتوس. البيئة

قدم اليونيدو تقارير سنوية إلى تكذلك سوف . المرحلية السنوية وتقارير التحقق التي يقدمھا المكتب
قوم اليونيدو، توس. اللجنة التنفيذية بما في ذلك طلب تجديد التمويل الخاص بخطة القطاع وفقا لالتفاق

وستمول . بتقديم الدعم التقني واإلداري وإسداء المشورة المتعلقة بالسياساتحسب مقتضى الحال، 
 .دوالر أمريكي مليون 12.65أنشطة اليونيدو من تكاليف دعم الوكالة التي طلبت بمبلغ 

 
  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  
 التعليقات

فيذية بشأن إعداد خطط إدارة استعرضت األمانة خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إعماال لتوصيات اللجنة التن .246
. مع مراعاة المبادئ التوجيھية والسياسات ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
كما استخدمت األمانة معلومات إضافية عن قطاع . من اليونيدو عدد من التوضيحات والمعلومات اإلضافية توطلب

ي الصين حصلت عليھا من مصادر دولية، وحددت عددا من القضايا التي مازالت دون تسوية تكييف ھواء الغرف ف
 .والتي تتعلق بتحديد استھالك خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع والتكاليف اإلضافية المؤھلة

  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتحديد استھالك خط أساس 

تحديد خط األساس الخاص بالقطاع بشأن استھالك  اب بمسألةباھتمت األمانة لعدة أس .247
بشأن المبيعات  2008-2005 الفترة وتوفر خطة قطاع تكييف ھواء الغرف بيانات عن .22- الھيدروكلوروفلوروكربون

والبدائل،  22- الھيدروكلوروفلوروكربونوإنتاج الوحدات باستخدام . المحلية من أجھزة تكييف ھواء الغرف والصادرات
غير أن  -)أ(410-والھيدروفلوروكربون) ج(407-والھيدروفلوروكربون 2-ك كل من الھيدروكلوروفلوروكربونواستھال
واالستھالك من ھذه  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناقتصرت على إنتاج الوحدات باستخدام  2010و 2009بيانات 
بالغ  )أ(410ج الوحدات المشحونة بغاز التبريد وإنتا 2010- 2009ويعتبر توافر البيانات المتعلقة بمجموع نواتج . المادة

 .22-الھيدروكلوروفلوروكربونتقييم استھالك زيادة الدقة في لاألھمية 

إلى البلدان غير العاملة بالمادة  2008ومن الواضح في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف أن الصادرات في عام  .248
بيانات كل من  في 5صادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة غير أنه لم ترد معلومات عن ال. مليون وحدة 20.5بلغ  5

التي تشمل  ، وردا على استفسار األمانة، قدمت اليونيدو بيانات بشأن الصادرات إلى ھذه البلدان،2010و 2009 العامين
من خط  وينبغي خصم ھذه الكمية. طنا متريا1 572باستھالك إجمالي قدره  22- الھيدروكلوروفلوروكربونمنتجات 

ولم تتوافر بعد بيانات تصدير المنتجات المعتمدة على . 2010- 2009األساس الخاص بالقطاع في 
بغي تحديد ھذه الصادرات وخصم ما وين. 2010في  5إلى البلدان غير العاملة بالمادة  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 .ع تكييف ھواء الغرفيتصل بھا من استھالك من ھذه المادة من استھالك خط األساس في قطا

باستخدام متوسط شحنة غاز التبريد  2010و 2009لعامي  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوحسب استھالك  .249
. 2008استخدمت في حساب استھالك ھذه المادة لعام التي . كيلوغرام 1.0الُشحنة  بدال منكيلوغرام  1.2البالغة 
. لق بارتفاع متطلبات كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرفاليونيدو أن الزيادة في متوسط الشحنة يتع توأوضح

 2009على الرغم من أن إنتاج  ،2008في المائة مقابل عام  8.2بنسبة  2009ونتيجة لذلك زيد استھالك ھذه المادة لعام 
ة وغير ذلك من فئات ويجري تصنيع نمط أجھزة النافذة واألجھزة المتنقل. 2008المقاس بعدد الوحدات كان أقل من أرقام 

في المائة من مجموع إنتاج  20كيلوغرام مما يمثل نحو  0.5منتجات تكييف ھواء الغرف بشحنة متوسطة تبلغ نحو 
/ كيلوغرام 1.06وعلى ذلك فإن المتوسط المرجح للشحنة لتحديد إنتاج خط األساس سيكون نحو . تكييف ھواء الغرف

 .وحدة

من وحدات تكييف الھواء في حساب  2009و 2008المتراكمة لعامي ؤخذ في االعتبار المخزونات تلم  .250
في  تتصنيع ھذه المنتجات قد بالغ منشآتأن بوقد اعترف في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف .2010و 2009استھالك 

قد أثرت و. ومن ثم تراكمت المخزونات بالنظر إلى ارتفاع اإلنتاج عن المبيعات 2007المبيعات المحتملة في عام تقدير 
وقد لوحظ وضع مماثل .2008إالّ أن ھذا التأثير لم يظھر في أرقام إنتاج عام  2008المخزونات ذات الصلة في إنتاج 

تسببت األزمة المالية في إحداث تأثيرات سلبية قوية على سوق  2008ففي عام . 2009و 2008فيما يتعلق بعامي 
باطؤ السوق الشاملة ألجھزة تكييف الھواء وزادت مخزونات أجھزة العقارات العالمية مما تسبب بصورة مباشرة في ت
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مما ينبغي أن يؤثر في  2008مليون وحدة في نھاية  15تكييف الھواء المنزلية زيادة حادة في الربع األخير لتصل إلى 
 .ھذا الوضع عكسغير أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف لم ي. 2010و 2009إنتاج 

ئيسية لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف من قدرات إنتاجھا بصورة كبيرة خالل ر منشآتت عدة وقد زاد .251
وأوضحت . من خالل تركيب مرافق إنتاج جديدة 2007أيلول / سبتمبرتاريخ القطع في السنوات الثالث األخيرة بعد 

. ةالمؤھل لوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكالمركبة حديثا من استھالك  منشآتاألمانة لليونيدو أنه ينبغي خصم إنتاج ال
وبدال من ذلك . وطلبت األمانة معلومات إضافية عن جميع مرافق اإلنتاج المركبة حديثا إالّ أنھا لم تتلق ھذه المعلومات

 الية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاليونيدو أن جميع قدرات اإلنتاج المركبة حديثا تعمل بتكنولوجيا خ تأوضح
وتعتقد األمانة أن إنشاء قدرات إنتاج . ق بخطة قطاع تكييف ھواء الغرف وأن البيانات المطلوبة غير متوافرةالتي التتعل

وينبغي  2010و 2009عن زيادة تقليص سوق ھذه المادة في  أسفر 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإضافية غير عاملة ب
 . بالتالي أن يتجلى ذلك في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

لت األمانة أن تتحقق من المعلومات المقدمة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف وحصلت على بيانات وحاو .252
األنباء اليابانية : بشأن إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ومبيعاتھا المحلية والصادرات منھا من مصدرين ھما

وث خدمات البناء ومعلوماتھا بشأن قطاع تكييف الھواء بشأن أجھزة تكييف الھواء والتدفئة والتبريد ودراسة من اتحاد بح
من وحدات تكييف ھواء الغرف المجزأة المفردة  2009و 2008وقد أشار كال المصدرين إلى أن صادرات . في الصين
 ن بيانات خطة القطاعغير أ. والمتنقلة كانت قريبة من البيانات التي قدمت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف/ والنافذة

 .مليون وحدة 15بأكثر من  أعلى من ذلك 2009و 2008تبين أن اإلنتاج والمبيعات المحلية في 

اليونيدو لألمانة موثوقية البيانات المقدمة في خطة القطاع والتي تعتمد على جولة ثانية من جمع البيانات  توأكد .253
ييف ھواء الغرف وقطاع الكباسات في استقصاءين شاملين أجريا حديثا في قطاع تك من، وفي ھذه الحالة 2009في 

وقد جرت مراجعة البيانات التي جمعت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع قاعدة بيانات اتحاد صناعات . الصين
التبريد وتكييف الھواء في الصين والتحقق منھا، ومع بيانات المكتب الوطني لإلحصاءات فضال عن تلك الخاصة باإلدارة 

في الكتاب السنوي لإلحصاءات عن  2009و 2008اليونيدو مراجع عن بيانات  توعالوة على ذلك قدم. العامة للجمارك
وثمة . وكانت بيانات اإلدارة العامة للجمارك تتعلق بالصادرات والواردات. نواتج إنتاج أجھزة تكييف الھواء المنزلية

في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف واألنباء اليابانية  اردةالو البياناتاتساق بين بيانات التصدير المقدمة من ھذه اإلدارة و
 .ومن اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا

في  15يزيد بنحو  2009و 2008ووفقا لما جاء في الكتاب السنوي لإلحصاءات في الصين، فإن إنتاج عامي  .254
اء في األنباء اليابانية واإلدارة العامة في المائة عما ج 58المائة عن البيانات المبلغ في خطة القطاع، وتزيد بنحو 

وكما أشار اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا فإنه وفقا للتعريف المستخدم في الكتاب . للجمارك من بيانات اإلنتاج
التي ) كيلووات 14قدرات تبريد تقل عن (السنوي لإلحصاءات، فإن أجھزة تكييف الھواء المنزلية تشير إلى المعدات 

أجھزة التخفيف من  تشملوقد  ،تحكم في درجات الحرارة والرطوبة الداخلية، وسرعة الھواء ونظافة الھواءال ھانيمك
وأوضح اتحاد . بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات تمثيليةأن ولذا اليمكن اعتبار  ،الرطوبة وملفات المراوح وغير ذلك

مليون وحدة لتكييف ھواء الغرف في المخازن في  15نحو  دتوجبحوث ومعلومات خدمات البناء في الصين أنه كانت 
 2009وينبغي حساب إنتاج ). ن في قنوات التوزيعييمال 4.8ن في المصانع وييمال 10.1( 2009كانون الثاني / يناير

ييف ولم تقدم خطة قطاع تك. ناقصا المخزونات المستخدمةوعلى أساس السوق المحلية زائدا الصادرات ناقصا الواردات 
 .22-الھيدروكلوروفلوروكربونيمكن من خاللھا تقدير استھالك  2009ھواء الغرف حسابات شفافة إلنتاج عام 

غير . كان عاما جيدا بالنسبة لمبيعات أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالمي 2010حظ أن عام يالو .255
المعلومات الالزمة لتبرير الزيادة المدعاة في  نيوفرا أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ثم تعليقات اليونيدو بعد ذلك ال

طن متري في  71 500باإلضافة إلى  2010طن متري في  6 400البالغة  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 
. 2010في مبيعات  2009إلى  2007ومن غير الواضح الكيفية التي استخدمت بھا المخزونات المتراكمة من . 2009

وحدة من أجھزة تكييف ھواء ماليين  8.5في الصين، كانت توجد ھواء الكره اتحاد بحوث خدمات تكييف ووفقا لما ذ
مليون وحدة  في  2.1ن وحدة في المصانع و ييمال 6.4، منھا2010كانون  الثاني / يناير 1 بحلولفي المخزونات الغرف 

 .قنوات التوزيع

  ضافية المؤھلةالتي تخضع لملكية أجنبية والتكاليف اإل منشآتال

المتعلقة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونوفقا لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف، كانت الحصة من استھالك  .256
وحتى يمكن مراعاة ھذه . في المائة من مجموع استھالك ھذه المادة 9.6تمثل  5بملكية البلدان غير العاملة بالمادة 

طنا  67 529نقطة بداية معدلة للقطاع تبلغ "سبة مما أسفر عن الملكية، خفض استھالك خط األساس للقطاع بھذه الن
غير أن المنھجية التي اتبعت في حساب الملكية األجنبية غير متساوقة مع مقرر اللجنة التنفيذية الذي اعتمد خالل . متريا
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ى حدة لتمويل الحصة ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة عل": والذي ينص على مايليالسابعاجتماعھا 
في ھذه الحالة، يمكن توفير التمويل و.ة جزئيا لشركة متعددة الجنسياتالمحلية من ملكية أي منشأة معينة تكون مملوك

على أن تكون الشركة المتعددة الحصة المحلية من ملكية المنشأة  اليف اإلضافية للمشروع تتناسب معكنسبة مئوية من التك
 ".لباقيمسؤولة عن االجنسيات 

منشأة لتصنيع تكييف  12، ھناك منشأة 31تصنيع تكييف ھواء الغرف البالغ عددھا  منشآتومن بين مجموع  .257
من بلدان  منشآتأو خاضعة لملكية مشتركة بين  5تابعة لبلدان غير عاملة بالمادة  منشآتھواء الغرف مملوكة بالكامل ل

في المائة  11من  12الـ منشآتن حصة الملكية األجنبية في ھذه الوتتباي. تابعة للصينشركات و. 5غير عاملة بالمادة 
في المائة من مجموع  27أطنان مترية أو  17 604 منشآتويبلغ االستھالك التجميعي لھذه ال. في المائة 100لىإ

ية تعادل وملكية أجنب طنا متريا 11 257أطنان مترية مع حصة محلية من االستھالك تعادل  66 109االستھالك البالغ 
المؤھل  22- الھيدروكلوروفلوروكربونووفقا للسياسات التي وضعتھا اللجنة التنفيذية فإن استھالك . طنا متريا 6 347

المعنية ذات الملكية األجنبية المدرجة في المرحلة األولى  منشآتوفقا للمساھمة الدقيقة لل دلإلزالة في المرحلة األولى يتحد
في المائة ملكية  27لدى منشأة تصنيع معينة : ير االختالف في النھج المستخدمة في المثال التاليويتبين تأث. لخطة التمويل

وقد يتم اختيارھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  13 000واستھالك قدرة  5لبلدان غير عاملة بالمادة 
دف الكامل لإلزالة في المرحلة األولى للقطاع أي ويمكن أن تحقق ھذه المنشأة بمفردھا الھ. للتحويل في المرحلة األولى

وفي ھذه الحالة فإن الصندوق المتعدد األطراف يوفر . تصنيعھا لكاملطن متري دون حتى إجراء تحويل  10 000نحو 
نحو  في المائة من التكاليف اإلضافية الموافق عليھا وھو ما يعادل إزالة 73التمويل للجزء المملوك وطنيا من المنشأة أي 

غير أن منھجية الحساب التي استخدمھا اليونيدو والصين في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف سوف . طن متري 7 300
 .طنا متريا 9 040في المائة من خط أساس القطاع وھو ما يعادل إزالة نحو  90.4 أساس ويل علىمتؤدي إلى ت

بموجب المرحلة األولى من  22-وروفلوروكربونالھيدروكلحساب الكمية المؤھلة لإلزالة من  فليس من الممكن .258
خطة ھذا القطاع دون معرفة الملكية واإلزالة المرتبطين بكل منشأة تنطوي على ملكية أجنبية وتدرج في المرحلة األولى 

 .الدقة وجهحساب التكاليف اإلضافية المؤھلة على  ليس من الممكنولذلك، . على حدة من التحويل

  ويل في المرحلة األولىللتح منشآتاختيار ال

يؤدي نقص المعلومات عن اختيار المستفيدين المحتملين المدرجين في المرحلة األولى ووضعھم في الصناعة  .259
ويتعرض لقطاع . التتمتع إالّ بسالمة تجارية محدودة منشآتطر تخصيص األموال لخ ما يالحظ منفيأخرى إلى زيادة 

تصنيع رئيسية في السوق باطراد في  منشآتويزداد نصيب بضعة . دائمة تكييف ھواء الغرف لتحويالت وعمليات دمج
الصغيرة المحتمل في  منشآتوقد يشكل إدراج ال. األصغر آخذة لذلك في التناقص منشآتحين أن الحصة التجميعية لل

 اإللماملنظر إلى عدم با المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة التحويل عائقا أمام تحقيق ھدف إزالة 
 .ة واآلخذة في االندماج بسرعةفسالسوق التي تحتدم فيھا المناھذه سالمتھا واستدامتھا االقتصادية في ب

دون أن ) أ(410-الھيدروفلوروكربون إلىوتقترح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف تحويل عشرة خطوط إنتاج  .260
ويشير تحليل الوضع الحالي لقطاع . تحويل إلى ھذه التكنولوجياالمعنية التي سيتم اختيارھا لل منشآتتوضح ما ھي ال

الفاعلة الرئيسية في القطاع قد ركبت قدرات إنتاج كبيرة تعتمد على  منشآتتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إلى أن ال
ر إلى ضيق في المرحلة األولى من التحويل مفيدة بالنظ اوستكون مشاركتھ).أ(410-تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

 .الوقت المتاح قبل تطبيق تدابير الرقابة وسوف تسھم في خفض التكاليف اإلضافية

فقد . إلنتاج الكباسات في المرحلة األولى إلى مزيد من التبريرخطوط وتحتاج عملية التحويل المقترحة لخمسة  .261
معلومات تقريبا عن قطاع تصنيع  والتتوافر أية). أ(410- الھيدروفلوروكربون خطي إنتاج لتكنولوجيا اقترح تحويل

الكباسات في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف  جھات تصنيعقائمة و. يف ھواء الغرف في المقترحالكباسات الخاصة بتكي
منذ (وخاصة تلك التي تم تركيبھا في السنوات األخيرة الھامة، ليست كاملة فھي تنقص العديد من مرافق تصنيع الكباسات 

-ھيدروفلوروكربونتصنيع الكباسات إلى تكنولوجيا ال منشآتتمكن من تقييم ما إذا كانت عمليات تحويل وبغية ال ).2007
أن  ويلزم .ذلك، يتعين التوسع بدرجة كبيرة في وصف حالة قطاع تصنيع الكباساتيكون إلى أي حد ضرورية و) أ(410

ة، وعدد خطوط اإلنتاج، وتاريخ تركيبھا والقدرات التصنيع مع بيان القدرات المركب منشآتالقائمة الكاملة ل يشمل ذلك
، واستنادا إلى معلومات وفي الوقت الحالي. التقنية ومرونة تصنيع مختلف أنواع المنتجات بالنسبة لمختلف التكنولوجيات

قدرات كافية للمنتجات المعتمدة على  أقامتالسوق من طرف ثالث، يبدو أن صناعة تصنيع الكباسات 
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل السنوات العديدة القادمة ومن  منشآتطلب لتلبية ) أ(410-كربونالھيدروفلورو

 .لصندوق المتعدد األطراف إليجاد قدرات إنتاج إضافيةحاجة إلى تمويل من ا الثم 

  التكاليف اإلضافية للتحويل في المرحلة األولى
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وحدة  250 000 بسعةين نموذجيتين ھما تحويل خط إنتاج تم حساب التكاليف اإلضافية على أساس تحديد حالت .262
من خالل تكرار التكاليف المستمدة من  ،مليون وحدة من الكباسات 1.7 بقدرةمن أجھزة تكييف ھواء الغرف، وخط إنتاج 

، قامت التدليل التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية مؤخرا مشروعاتوعلى الرغم من . التدليل الموافق عليھا مشروعات
األمانة بتحليل مدى تأھل رأس المال المطلوب وتكاليف التشغيل اإلضافية استنادا إلى المواصفات التقنية لمعدات اإلنتاج، 

االستثمار والتفاھم الذي تم بين األمانة والوكاالت المنفذة بشأن التكاليف  مشروعاتوالخبرات المتاحة في استعراض 
-للتحويل إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربونانة مع اليونيدو التكاليف اإلضافية المقترحة وناقشت األم. اإلضافية المؤھلة

، ومعدات اإلمداد بغاز التبريد، ومعدات غمثل مضخات التفري، 161- الھيدروفلوروكربون/290-والھيدروكربون) أ(410
إلى  لتحويللوجات فوق السمعية بالنسبة عملية مبادالت الحرارة، ونظم التھوية والسالمة، وماكينات منع التسرب بالم

ومعدات اختبار األداء، ومحطات االسترجاع، وأدوات  161-الھيدروفلوروكربون/290-تكنولوجيا الھيدروكربون
ونوقشت كذلك التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط إنتاج الكباسات إلى . التركيب، ورسوم التنفيذ، والتأمين والتركيب

مع الدخول في التفاصيل مثل معدات و 161- الھيدروفلوروكربون/  290-والھيدروكربون) أ(410-الھيدروفلوروكربون
ومازالت ھناك اختالفات كبيرة بين وجھات نظر اليونيدو . التصنيع ومعدات اختبار األداء وغير ذلك من التكاليف

 .واألمانة فيما يتعلق بمستوى التكاليف اإلضافية لمختلف بنود التكاليف

. يتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية، طلب  اليونيدو تكاليف التشحيم لتصنيع معدات تكييف ھواء الغرفوفيما  .263
 290-غير أن األمانة قررت أن تكاليف التشحيم والمعدات الكھربائية للكباسات للتحويل إلى تكنولوجيا الھيدروكربون

ليست مؤھلة بالنظر إلى أن تمويل تكاليف التشغيل  تتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية  لصناعة الكباسات ومن ثم فھي
، فإن تكاليف التشغيل وبعد ھذه التعديالت. ليست مؤھلة بموجب الصندوق المتعدد األطراف اتاإلضافية لتمويل المكون

ر دوال 6.30 يغطى منھا بحد أقصى مبلغللوحدة  ةأمريكي اتدوالر 8.5تبلغ  290-الھيدروكربونإلى تحويل لاإلضافية ل
 اتدوالر 6.00ھي ) أ(410- واقترحت األمانة أن تكون تكاليف التشغيل اإلضافية لتحويل الھيدروفلوروكربون. أمريكي
 .دوالرات أمريكية في حال تمويل عملية تحويل تصنيع المبادالت الحرارية 3.92ة، يمكن خفضھا كذلك إلى أمريكي

" الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف"بشأن  مرفق البيئة العالمية/ التآزر مع مشروع اليوئنديبي 
  والتكاليف اإلضافية للمساعدة التقنية

عن التحسينات في كفاءة  ات االحتباس الحراري غير المباشر الناشئخفض انبعاثات غازت اليونيدو حسب .264
 290- المعتمدة على الھيدروكربونمنتجات الباستخدام ) ثاني أكسيد الكربون مكافئ(ميجا طن  8.1الطاقة على أساس 

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونوحدات  ذات بارامترات الكفاءة األفضل للطاقة بدال من) أ(410-والھيدروفلوروكربون
وأشير أيضا إلى خفض غازات االحتباس الحراري في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين على أنه النتيجة  .األقل كفاءة

وتبلغ  ."الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف"مرفق البيئة العالمية المعنون / ئنديبيالرئيسية لمشروع اليو
، وجھات )ماليين دوالر أمريكي 6.2(مليون دوالر أمريكي ويموله مرفق البيئة العالمية  27.6تكاليف ھذا المشروع 

مليون دوالر  1.35(والحكومة وغيرھا ) يكيمليون دوالر أمر 20(تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات 
 ).أمريكي

ويسھم المشروع المشار إليه في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل تحويل سوق أجھزة  .265
تكييف الھواء الصيني صوب أجھزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تستخدم في المباني السكنية والتجارية بما في ذلك 

تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف في  منشآتولوجيات الجديدة والقائمة التي تحقق كفاءة الطاقة بين الترويج للتكن
شمل الخفض في يمرفق البيئة العالمية أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ال/ويقدر مشروع اليوئنديبي. نالصي

 .والبدائل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونين االنبعاثات المباشرة ذات الصلة بالفروق في قدرة االحترار العالمي ب

فيھا تكرار ھا اليونيدو توبينت األمانة لليونيدو أن الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حسب .266
اليونيدو  تووافق. مرفق البيئة العالمية/ النخفاضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتضمنة في مشروع اليوئنديبيل

الخاص بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري نتيجة إلدخال المنتجات المعتمدة على  اءھعلى سحب إدعا
 ).أ(410- والھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكربون

ويتضمن المشروع المشار إليه أعاله الكثير من الجوانب التي تتصل اتصاالت وثيقا باألنشطة المقترحة في  .267
 10.3ات المساعدة التقنية التي طلبت في خطة ھذا القطاع بتكلفة إجمالية قدرھا خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مثل مكون

ا وثيقا ولھا نفس مجموعة األھداف والمحتوى التقني مرتبطة ببعضھا ارتباطن دوالر أمريكي، وھي مكونات ييمال
حصص والمعلومات، برنامج تقنية، وإنشاء نظام للاللوائح المعايير والتنفيذ المشروع وإدارته، وضع : المتماثل مثل

وناقشت األمانة مع اليونيدو التآزر . التدريب، التوعية العامة، البحوث والتقييم للتكنولوجيات البديلة واالتصاالت التقنية
اليونيدو أن أھداف  رىوت .الملحوظ بين المشروع ومكونات المساعدة التقنية المقترحة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

مثل في المساعدة في االرتقاء بكفاءة الطاقة في المنتجات التقليدية دون استبدال غازات التبريد المستنفدة المشروع تت
رى أن تإالّ أن اليونيدو ال ،وسوف يستكمل ھذا المشروع ويدعم بنجاح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف. لألوزون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26 
 
 

79 

ومازالت المناقشات جارية بالنسبة . المتعدد األطرافباإلمكان خفض األموال المطلوبة للمساعدة التقنية من الصندوق 
 .لھذه المسألة

 مردودية التكاليف الشاملة

ھا اليونيدو دون اعتبار تالحظت األمانة أن مردودية التكاليف الشاملة لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف قد حسب .268
دوالر  16.46ردودية تكاليف قدرھا لتكاليف تحويل خطوط إنتاج الكباسات، وأسفر عدم مراعاة ھذه التكاليف عن م

التي تحصل على أموال من  5وكانت مردودية التكاليف قد حسبت في الماضي في بلدان المادة . أمريكي للكيلوغرام
بخصم تكاليف التشغيل اإلضافية للكباسات وإدراج األموال  لتحويل إنتاج الكباسات الصندوق المتعدد األطراف

خطة لتحويل الكباسات، تبلغ قيمة مردودية التكاليف ل وفي حاإلدراج تكلفة. يع الكباساتتصن منشآتويل حالمخصصة لت
 ..للكيلوغرام اأمريكي ادوالر 17.83تكييف ھواء الغرف القطاعية ل

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقدير المنافع البيئية األخرى من إزالة 

غازات االحتباس الحراري بعد النجاح في تنفيذ المرحلة حسبت خطة القطاع أن الخفض المباشر النبعاثات  .269
ويتعلق التأثير المناخي غير المباشر بإمكانية تعزيز . ثاني أكسيد الكربون مكافئطن من  24 688 000األولى سيكون 

 مكافئطن من  8 101 000 خفض كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرف المصممة حديثا وتنطوي على إمكانية
مرفق البيئة / تأثيرات مشروع اليوئنديبيوھذه التحسينات ثمة ازدواجا بين غير أنه يبدو أن . اني أكسيد الكربونث

من التأثيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة على حسابات  كلويعتمد . االعالمية، وجرى سحب اإلدعاء المتصل بھ
اإلطار الذي استخدمته الصين، التستطيع األمانة  شروطعن ونظرا لنقص المعلومات . مبسطة وضعتھا حكومة الصين

 .م مدى سالمة تلك البياناتأن تقيّ 

ونظرا ألوجه القصور في المعلومات المشار إليھا في ھذه  الفقرة، لم تكن األمانة قبل االجتماع الثاني والستين  .270
أما المسائل التي لم يتوصل . التوصية بإقرارهفي موقف يسمح لھا بإبالغ اللجنة التنفيذية بمستوى التمويل الذي يمكن 

  :فيھا إلى حل فھي كاآلتي

واالجتماع الثاني   UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26قدمت اليونيدو في الفترة بين إصدار الوثيقة   )أ(
واستنادا إلى المعلومات . بعض البيانات اإلضافية التي يسرت فھم بعض المسائل الباقيةوالستين 

نت األمانة من حساب حصة وحدات تكييف ھواء الغرف المعتمدة على المقدمة، تمك
فقد . 2009في  5التي صدرت إلى البلدان غير العاملة بالمادة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

وحدة من وحدات تكييف ھواء الغرف المعتمدة على  2 667 049تم تصدير ما مجموعه 
في المائة  93 منھا صدر ،5العاملة بالمادة  إلى البلدان غير 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طنا متريا من استھالك ھذه المادة  1 572وقد ارتبط مقدار . إلى الواليات المتحدة األمريكية
والتي ھي غير مؤھلة للتمويل ويمكن خصمھا  5بالصادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة 

ومن ثم التأثير على خط أساس خطة  في القطاع 2009من مجموع استھالك ھذه المادة في 
وال تتوافر حتى اآلن بيانات بشأن الصادرات المحتملة إلى البلدان . 2010-2009القطاع في 

وفي ھذا . 22- والمقترنة بالھيدروكلوروفلوروكربون 2010في عام  5غير العاملة بالمادة 
ھزة تكييف ھواء الغرف أن كمية متزايدة من أج والصدد، تود األمانة أن تشير إلى أنه يبد

 ؛5ووسط آسيا غير العاملة بالمادة بلدان شرق أوروبا إلى من الصين خاصة  تصدر

للحصول على بيانات اإلنتاج  أن حكومة الصين قد أجرت استقصاء اليونيدو إلى توأشار  )ب(
منھجية وظلت ال. لألمانة المجموعة الكاملة من البيانات يتم توفيرلم و. 2009واالستھالك لعام 

لعامي  22-التي استخدمت في تحديد استھالك خط األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون
ومن ثم اليمكن أن تستخدم  ،غير واضحة في قطاع تكييف ھواء الغرف 2010و 2009

 كأساس موثوق به لتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة؛

كبير  ع أجھزة تكييف ھواء الغرف تأثيريفي قدرات تصن 5لملكية البلدان غير العاملة بالمادة   )ج(
ففي الوقت الحالي، تمثل مساھمة المؤسسات التي . على مستوى التكاليف اإلضافية المؤھلة

ف إزالة في المائة من مجموع ھد 9.3نسبة  5تنطوي على ملكية للبلدان غير العاملة بالمادة 
واستخدمت ھذه القيمة . غرففي تصنيع أجھزة تكييف ھواء ال  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

في المرحلة  22-أيضا في الخطة المقترحة لحساب ھدف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
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وقد أوضحت األمانة أن نقل حصة المنشآت ذات الملكية الخاضعة للبلدان غير العاملة . األولى
 الالمرحلة األولى في استھالك القطاع إلى المجموعة الفرعية التي سيتم تناولھا في  5بالمادة 

ة الخاصة بكل حددالمقررات المعنية للجنة التنفيذية التي تطلب المعلومات الميتماشى مع 
 ؛، األمر الذي يستدعي إعادة الحساب على أساس المنشآت التي سيتم تحويلھامنشأة

ختيرت أى المنشئات قد اتعلم  األمانة دى إصدار وثائق االجتماع الثاني والستينن لم تكنول  )د(
أن تشير على اللجنة التنفيذية بالحصة  لم يكن بوسعھالتحويالت المرحلة األولى ومن ثم 

 وال ،المؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف من التكاليف المطلوبة للتحويالت
  ؛على حدة التكاليف اإلضافية الفعلية الالزمة لكل منشأةب

ذي اعتمد عليه في اختيار متوسط قدرة اإل نتاج السنوية من الواضح األساس ال لم يكنكذلك   )ھـ(
فلم تقدم معلومات مؤيدة إلدراج السبب . وحدة لخط إنتاج الحالة النموذجية 250 000البالغة 

في اختيار ھذا الحجم للخط أو كيفية تحديد عدد بديل قد يبين بصورة أفضل وضع التحويالت 
خط إنتاج نموذجي بقدرات إنتاج أعلى يؤدى الى  وربما كان اختيار. خالل المرحلة األولى

خفض متوسط التكاليف اإلضافية المؤھلة بالنظر إلى أن التوصل إلى الخفض المحسوب 
طاع المفترض، كان سيؤدى الى خفض عدد لالستھالك المنشود، بدءا من خط أساس الق

 خطوط اإلنتاج التى يتعين تحويلھا؛

فعلى سبيل المثال، . بنود التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافيةلى عدد من االتفاق عولم يتم   )و(
تصميم المنتج، والتجارب واالختبار والتدريب إعادة افترض أن تكاليف ھندسة المنشأة و

إالّ أن ذلك ال  سوف ترتفع بالنسبة لتحويل كل خط من خطوط اإلنتاج التي سيتعين تحويلھا
سيتم إنتاج عدة خطوط ت المختارة آإحدى المنشتتحقق حيثما تضم يحسب أى وفورات 

 قد تقوم بتصنيع نفس المنتج أو منتجات مماثلة عليھا؛تحويلھا و

أبلغت اليونيدو األمانة بأنھا التالحظ أى تآزر بين المشروع المقترح والمشروع المشترك قد و  )ز(
في أجھزة تكييف ھواء تعزيز كفاءة الطاقة "بين اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية المعنون 

أن ھذا المشروع يتضمن الكثير من الجوانب التي ترتبط أن أوضحت ألمانة سبق لو". الغرف
ة مثل مكونات المساعد ،ارتباطا وثيقا باألنشطة المقترحة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

يف اإلضافية ومن ثم لھا تأثير على التكال ،التقنية المطلوبة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
 المطلوبة للمساعدة التقنية؛

تقييم التكاليف ممكنا قبل االجتماع الثاني والستين يكن م أنه لاللجنة التنفيذية باألمانة  وقد أبلغت  )ط(
 ،اإلضافية المؤھلة لقطاع تكييف ھواء الغرف على المستوى التقني بقدر معقول من الدقة

  .لموضحة أعالهبالنظر إلى الثغرات في البيانات اوذلك 

  التطورات منذ االجتماع الثاني والستين

بعد إعادة تقديم المقترح بمشروع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تكييف ھواء الغرف إلى  .271
 وقدمت. من قبلاالجتماع الثالث والستين، وجھت األمانة عددا من األسئلة إلى اليونيدو، ومن بينھا عدد سبقت إثارته 

األمانة في مجموعة استفساراتھا مزيدا من التفاصيل المحددة بشأن البيانات المطلوبة الستعراض االقتراح على وجه 
وفي ھذه الرسالة، طلبت األمانة تزويدھا بمعلومات فيما يتعلق بشركات محددة لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف . الدقة

التنظيم المعتاد لمرافق التصنيع وعملھا انة أيضا بضع مسائل متعلقة بوأثارت األم. فضال عن الكباسات المقترنة بھا
. وقدراتھا اإلنتاجية الفعلية، والطوارئ وتكاليف الشحن والمسائل المتعلقة بالرصد وحساب تكاليف التشغيل اإلضافية

  .وأخيرا، أثارت أيضا عددا من االستفسارات المرتبطة بأنشطة المساعدة التقنية المقترحة

دمت اليونيدو معلومات شاملة ردا على معظم ھذه األسئلة المختلفة، وال سيما فيما يتعلق بھيكل الملكية، وق .272
وست جھات لتصنيع الكباسات المرتبطة بھا من  جھة من جھات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 31واستھالك 
معلومات عن مصنعي ضاغطات تكييف ھواء ؛ وتضمنت الوقدرتھا اإلنتاجية والتصنيعية 22- كلوروفلوروكربونالھيدرو

وعندما سئلت اليونيدو عن صادرات . الغرف كذلك معلومات عن كمية الكباسات المصنعة باستخدام التكنولوجيات البديلة
، وعن قدرة أكبر خمسة خطوط لدى كل مصنّع، ابلغت األمانة 5المصنعين تحديدا إلى البلدان غير العاملة بمقتضى المادة 

 31جھة من بين الجھات المصنّعة الـ 19وأفادت المعلومات المقدمة بأن . ه المعلومات ليست متاحة لدى الوكالةبأن ھذ
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على مستويات تتراوح بين  5، بينما الباقية مملوكة جزئيا لبلدان غير عاملة بالمادة 5تؤول ملكيتھا بالكامل لبلدان المادة 
توفرھا المنشأة المعنية، كان من الممكن الربط بين المعلومات ومات ونظرا ألن ھذه المعل. في المائة 95و 10.64

واستندت جميع المعلومات . . واإلنتاج والقدرة اإلنتاجية 22-الخاصة بالملكية واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
التكاليف تجاوبا  بعض التخفيضات فيووافقت اليونيدو أيضا في ھذه المراسالت على . 2008المقدمة إلى بيانات العام 

  .مع الشواغل التي أثارتھا األمانة فيما يتعلق بأھلية تلك التكاليف وقابليتھا لإلضافة

وقد بدأت األمانة بإجراء تحليل للبيانات المقدمة من اليونيدو، ولكن ھذا التحليل لم يكتمل في وقت تحرير ھذه  .273
 .الوثيقة

 التوصية
 

 ).فيما بعدرد ت(  .274
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  إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا مشروع تدليلي عن
  في قطاع خدمة التبريد
  وصف المشروع

قدم اليونيب وحكومة اليابان إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية، بالنيابة عن حكومة الصين، مشروعا  .275
دوالر  900 000التبريد، بتكلفة كلية قدرھا تدليليا عن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة 

دوالر أمريكي لحكومة  26 520دوالر أمريكي لليونيب و 90 480أمريكي يضاف إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
والمنفذة المعنيتين إعادة تقديم المشروع  ، إلى الوكالتين الثنائية62/60وقد طلبت اللجنة التنفيذية، في مقررھا . اليابان

وبناء على ھذا الطلب، أعاد اليونيب تقديم المشروع التدليلي كمشروع رائد إلى . تدليلي إلى االجتماع الثالث والستينال
  .االجتماع الثالث والستين بدون تغييرات جوھرية

ويبلغ االستھالك المقدر من المواد الھيدروكلوروفلوروكريونية الالزم لصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف  .276
من ) طن متري 69 000(طن من قدرات استنفاد األوزون  3 800واء التي تعتمد على ھذه المواد حوالي الھ

في المائة من إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  21تمثل في السنة،  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
  .نظم التبريد في النموومن المتوقع أن يستمر استھالك ھذه المواد ألغراض خدمة . الصين

ولتعزيز إدارة المواد المستنفدة لألوزون، أصدرت حكومة الصين الئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون في  .277
ومن األحكام التي وردت بھا فيما يتعلق بقطاع الخدمة ما . 2010حزيران /يونيه 1وبدأ سريانھا من  2010أبريل /نيسان
  :يلي

  ؛وزارة حماية البيئةلمواد المستنفدة لألوزون وفقا لمتطلبات ينبغي أن يسجل تجار ا  )أ(
ويجب أن تضطلع . يلزم أن تسجل ورش الخدمة لدى مكاتب حماية البيئة على مستوى المقاطعات  )ب(

ورش الخدمة بعمليات استرداد المواد المستنفدة لألوزون وإعادة تدويرھا، أو تدعو شركة متخصصة 
أو التخلص من غازات التبريد المستنفدة لألوزون، /دة تدوير، واستعادة وإعا/تعمل في مجال استرداد

  لكي يتم التخلص من ھذه المواد بطريقة مأمونة؛
إعادة تدوير غازات التبريد المستنفدة لألوزون /يجب أن تسجل الشركات العاملة في مجال استرداد  )ج(

ى مستوى األقاليم؛ ويجب أن تتخلص ھذه أو التخلص منھا لدى مكاتب حماية البيئة عل/واستعادتھا و
  على الوجه السليم دون إحداث أي تأثير ضار؛ الشركات من المواد المستنفدة لألوزون

إعادة التدوير أن تحتفظ بسجالت أعمالھا لمدة ال تقل عن /يجب على ورش الخدمة وشركات االسترداد  )د(
ويجب كذلك أن تكون مجھزة . حماية البيئةثالث سنوات وأن تبلغ عن البيانات وفقا ألحكام وزارة 

  .أو المعدات المناسبة، وبالموظفين المھنيين على نحو ما تنص عليه وزارة حماية البيئة/باألدوات و

وبالنظر إلى ورش الخدمة الصغيرة المتناثرة في أنحاء البلد واألھمية العاجلة للتقيد بالجدول الزمني إلزالة  .278
سوق الخدمة وأن ترصده كربونية، من الصعب كثيرا على وزارة حماية البيئة أن تدير المواد الھيدروكلوروفلورو

ويلزم لذلك أن تعتمد على إدارات الحكم المحلي باعتبار أن ھذا أفعل التدابير للنھوض بإدارة قطاع الخدمة . مباشرة
ير المتعلقة بالسياسات، والنھوج التقنية، وبناء عليه، يُعتزم القيام بمشروع تدليلي الختبار جدوى وسالمة التداب. ورصده

نجين يويُعتزم تنفيذ ھذا المشروع في ش. وطريقة اإلدارة، ولتحديد مردودية التكاليف بالنسبة لألنشطة ذات الصلة
برات ويتوقع أن تشكل الخ. ويتم تنفيذھا باعتبارھا مدينة تدليلية تنشأ فيھا آلية إدارة قطاع خدمة المواد المستنفدة لألوزون

والدروس المستفادة من المشروع التدليلي أساسا ومرجعا للصين في صياغة القواعد التفصيلية المقابلة لالئحة إدارة 
وفي حالة نجاح المشروع التدليلي، سوف تؤدي شينجين أيضا دورا قياديا في تشجيع المدن . المواد المستنفدة لألوزون

  .وقت ممكن األخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة في أسرع

 200(طنا من قدرات استنفاد األوزون  11وتشير التقديرات إلى أن التكاليف اإلجمالية لتحقيق تخفيضات قدرھا  .279
دوالر أمريكي، منھا  3 000 000في قطاع الخدمة في شينجين تبلغ  22- من الھيدروكلوروفلوروكربون) طن متري

 4.50أي، استنادا إلى عتبة مردودية التكاليف البالغة (طراف دوالر أمريكي تطلب من الصندوق المتعدد األ 900 000
  )1الجدول (وستتحمل باقي التكلفة الحكومة المحلية والصناعة ). كيلوجرام/دوالرات أمريكية
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يد في التكلفة المقدرة للمشروع التدليلي بشأن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبر -1الجدول 
  الصين

 الوصف
 )بالدوالر األمريكي(التكلفة 
 المبلغ المناظر المبلغ

 اإلطار التنظيمي المحلي والمعيار التقني
   45 000 وضع اللوائح والمدونات والمعايير الخاصة بإدارة البيانات وأفضل الممارسات في قطاع الخدمة

   36 000 اجتماع الجھات صاحبة المصلحة/اجتماع التقييم
   20 000 طباعة اللوائح والمعايير وتوزيعھا

 االستعراض والتقييم بشأن تداول غازات التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعھا واستخدامھا
من  400، ومن تجار المعدات  50معھد المقاييس التقنية لجمع البيياتنات التفصيلية عن /تنظيم المصدرين المحليين

من  2 000مستودع اللتخزين البارد، و 100ورشة خدمة غير نظامية، و 400ات، وورش خدمة المبرد
 من صغار المستخدمين النھائيين، على أقل تقدير 500المستخدمين النھائيين لمبردات المباني، و

000 80   

 35 000  النقل
  15 000 إدخال البينانات وتحليلھا وإعداد التقرير

 حديث الدينامي الستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة التبريدإنشاء قاعدة بيانات، والت
   15 000 تسھيالت األجھزة والبرامج لنظام إدارة المعلومات

   18 000 إعداد نظام إلدارة خدمة التبريد في شينجين
   45 000 إدخال البيانات؛ والتحديث المستمر لھا؛ والمحافظة عليھا

     الصغيرة الحجم/المتوسطة/تكييف الھواء الكبيرة/لى معدات التبريدمشروع رائد ع
 1 396 000 204 000 آالت استرداد غازات التبريد بتجھيز ورش المشروع الرائد 

تقديم الخبرة االستشارية لوضع حلول وبرامج تقنية للحد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تشغيل 
 تھا وصيانتھا، وتدريب التقنيين الذين يقومون بتشغيل المبردالمبردات الكبيرة وخدم

000 15   

   13 500 متابعة التشغيل اليومي والصيانة والخدمة والتخلص وتلخيص الخبرة المتعلقة بھا
 تكييف الھواء/إقامة شبكة إلعادة تدوير معدات التبريد

 51 000   إنشاء مركز للتجميع
 100 000   الجمع من الباب للباب

 40 000   إعادة التدوير/التجھيز بمعدات االسترداد
     إنفاذ القوانين والرصد والتفتيش التقني

   20 000 تنفيذ التفتيش على ورش الخدمة وإجراء مقابالت مع المستخدمين النھائيين
   60 000 إجراء التفتيش التقني بشكل منتظم على ورش الخدمة والمستخدمين النھائيين

 30 000   النقل
 برنامج التدريب

   25 000 حلقات عمل تدريبية لموظفي الحكومة ومسؤولي إنفاذ القوانين
   125 000 )يومان(حلقات عمل تدريبية للتقنيين 

   6 000 أجھزة التسجيل وكاميرات الفيديو وغيرھا من التسھيالت 
 500 000   التدريب على مستوى األحياء

 ةالتوعية العام
تأجير األماكن، تصميم (برامج للتعريف في اليوم العالمي للبيئة واليوم الدولي لألوزون/أنشطة/حلقات عمل

 )البرامج، نشر المواد
000 48   

   60 000 إعالنات ال تھدف إلى الربح في التليفزيون والصحف
ؤتمر السنوي للمعمار وفي أوساط الترويج للوائح إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في الم

 صناعات التبريد وإدارة الممتلكات
000 12   

   10 000 "االمتياز لتقنيي خدمة معات التبريد"إقامة مسابقة 
 50 000   "معرفة باستخدام غازات التبريد في مكيفات الھواء المنزليةال"طبع الكتيب 

 تقييم المشروع
   7 500 )ينأتعاب االستشاري(تقييم المشروع 

  20 000 نشر نتائح المشروع على المستوى الوطني
 40 000 80 000 )أشخاص، سنتان 6(أفراد الدعم 

   10 000 تكلفة التشغيل اليومية للمكاتب
 2 242 000 990 000 إجمالي التكلفة

  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  التعليقات

ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة لم تدرج األمانة المشروع التدليلي بشأن إدار .280
المقدمة إلى االجتماع الثاني والستين، نظرا ألنه ال يمكن أن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26التبريد في الوثيقة 
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ذه المواد تقدم خارج نطاق خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إال المشاريع االستثمارية الخاصة بھ
وكما توضح الوثيقة المتعلقة باستعراض القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات ). 54/39المقرر (
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10( يحدد الشروط العامة لخطط  54/39، فقد أبلغت األمانة اليونيب بأن المقرر

تنفذ المشاريع االستثمارية قبل اء منھا للسماح للبلدان باختيار أن إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، واالستثن
إلى التقدم لألمانة بمقترحات لمشروعات متعلقة بقطاعات اإليروسوالت  55/43ودعا المقرر . إكمال خطط إدارة اإلزالة

كربونية في قطاعات وطفايات الحريق والمذيبات فضال عن تقديم مشروعات مرتبطة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
وزاد نفس المقرر ذلك تحديدا باإلشارة إلى المشروعات التدليلية للتحويل من . الرغاوي والتبريد وتكييف الھواء

تكنولوجيات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيات منخفضة في إمكانية االحترار العالمي في قطاعي 
لم ينص على تقديم طلبات بمشروعات خارج نطاق خطط إدارة إزالة المواد و. التبريد وتكييف الھواء الفرعيين

  .الھيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات غير ما تم تحديده في ھذين المقررين

بمشروع للقيام ، المعلومات المتعلقة بالطلب المقدم 62/60استنادا إلى المقرر تدرج األمانة في ھذه الوثيقة، و .281
عدم وجود توجيه ل نظراغير أنه . ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريدرائد في مجال إدار

أھلية وتحديد التكلفة اإلضافية للمشروعات المستقلة والمشروعات التدليلية في قطاع خدمة من اللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب
  .انة من تقديم تقييم أكثر تفصيال لمقترح المشروعالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فلم تتمكن األم

  ـــةالتوصيـــ

، ال يمكن لألمانة التوصية بالموافقة على المشروع التدليلي 54/39في ضوء الشروط الواردة في المقرر  .282
  .المتعلق بإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريد في الصين
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  غير متعددة السنوات مشروعات -المشروعورقة تقييم 
 الصين

 
 المنفذة/ الوكالة الثنائية عنوان المشروع

- الھيدروكلوروفلوروكربونمشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على  )أ(
اعة األجھزة إلى تكنولوجيا االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صن )ب(141

 يندلي المحدودة لألجھزة الطبيةانغ كالطبية في شركة زھاي

 اليوئنديبي واليابان

   
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة  الوكالة الوطنية المنسقة

 حماية البيئة 
 

 أحدث بيانات االستھالك المبلغة عن الموارد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع

 )2011 آذار/ مارسحتى  2009تنفاد األوزون في اسمن قدرات باألطنان ( 7بيانات المادة  -ألف

 

 )2011 آذار/ مارسحتى  2009استنفاد األوزون في من قدرات باألطنان (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  -باء
 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (االستھالك بحسب القطاع  المادة

 المجموع غير ذلك  المذيباتالتبريد خدمةالتبريد تصنيع الرغاوي يروسولاال 
 11 030.80   3 456.2 6 221.6 1 353  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5 535.48 12.76 465.9   5 056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 417.80   349.8 2 1 066  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 13.10  1 8.1 4   كغير ذل
 

من باألطنان (المتبقية المؤھلة للتمويل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 )استنفاد األوزونقدرات 

 غير معروف

 

 
 )أ(  عنوان المشروع

 18.48 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (استخدام المواد المستنفدة لألوزون على مستوى المنشأة 
 3.06 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال 

 18 ):باألشھر(مدة المشروع 
  ):كيةبالدوالرات األمري(تكلفة المشروع

 320 046 :التكاليف الرأسمالية اإلضافية 
 32 005  ):في المائة 10(الطوارئ غير المنظورة  
 205 616 :تكاليف التشغيل اإلضافية 
 557 667 :تكلفة المشروعمجموع  

 100 ):النسبة(الملكية المحلية 
 0 ):النسبة(مكون التصدير 

 557 667  :)بالدوالرات األمريكية(المنحة المطلوبة 
 20.05 ):كيلوغرام/ دوالر أمريكي(مردودية التكاليف 

 53 134 ):بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 610 801 ):بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف 

 نعم ):ال/ نعم(حالة التمويل النظير 
 نعم ):ال/ نعم(المشروع متضمنة معالم رصد 

 

 للنظر بصورة إفرادية توصية األمانة
 

 

 18 584.6 )المجموعة األولى(المرفق جيم 

 )استنفاد األوزونمن قدرات باألطنان (اإلزالة )بالدوالرات األمريكية(التمويل    مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
 7.6 500 000 )أ(
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 وصف المشروع

 

مشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على "تقديم اليوئنديبي، نيابة عن حكومة الصين،  أعاد .283
ظيف في صناعة األجھزة الطبية في بارافين والسيلوكسان للتنوإلى تكنولوجيا االيز )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

مقترح المشروع قد قدم إلى وكان . إلى االجتماع الثالث والستين "انغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبيةايشركة زھ
االجتتماع الثاني والستين، ولكن المناقشات بشأن بعض المسائل المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 .ن االنتھاء إلى قرار بشأنھا في ذلك الوقت، ومن ثم تعيد الوكالة تقديم المقترح دون تغييرالصين لم يتس

إزالة المشروع التدليلي  يعتزمو. على تمويل إعداد ھذا المشروع خالل االجتماع الستين ةفقاوسبقت المقد و .284
مواد  هھزة الطبية النوعية ليحل مكانباعتباره من المذيبات في إنتاج األج )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 

غير مستنفدة لألوزون ومذيبات من غير الھيدروفلوروكربون تتسم بإمكانيات استخدام واسعة في القطاع الفرعي 
ة بمبلغ ـــدوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكال 557 667ذ المشروع ـل المطلوب لتنفيـوبلغ التموي. لألجھزة الطبية

دوالرا أمريكيا للوكالة الثنائية المشتركة في التنفيذ وھي حكومة  26 730و رات أمريكية لليوئنديبي دوال 26 404
  .اليابان

 خلفية

طن متري من  1.700ووفقا للمعلومات المقدمة مع وثيقة المشروع، تستھلك الصين نحو  .285
المشروع تحويل خط إنتاج واحد  وتقترح وثيقة. في استخدامات التنظيف الطبية) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

ويمكن استخدام الخبرة التي ستكتسب من  .اإلبر الطبية وال سيما ،لألجھزة الطبية التي يتخلص منھا بعد االستعمال
 .المشروع في إعداد أنشطة التحويل في الشركات األخرى في نفس القطاع الفرعي في المستقبل

 مالمح القطاع الفرعي لألجھزة الطبية

والقطاعات الفرعية . قطاع المذيبات عموما باالستخدام االنبعاثي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتسم .286
الرئيسية للمذيبات ھي القطاع الفرعي الطبي فضال عن القطاعات الفرعية للمعادن، واإللكترونيات، وإلكترونيات تحديد 

في قطاع المذيبات في الصين بمقدار  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرووقدر استھالك . الدقة، والمذيبات المستحضرة
من قدرات طنا  187( يطن متر 1 700وقد استھلكت استخدامات التنظيف الطبية نحو . 2009طنا متريا في  4 394

في المائة من  39وھو مايمثل في حدود  2009في  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) استنفاد األوزون
. ات نقل الدممجموعوتشمل المنتجات الرئيسية التي تصنع السرنجات وأدوات اإلدخال و. مل للقطاعاالستھالك الشا

ومن السمات الشائعة وصف األجھزة المصنعة بأنھا . والقسطرات وغير ذلك من المواد الصحية بزلأدوات الومختلف 
ويتعين . الحتكاك وخفض آالم المريضعولجت بالسيلكون أي أنھا مغطاة بطبقة رقيقة من زيت السليكون للحد من ا

تنظيف األدوات المستخدمة في ھذه العملية بانتظام وھي العملية التي تستخدم فيھا المذيبات المحتوية على 
الصغيرة والمتوسطة الحجم  منشآتويتألف القطاع الفرعي من عدد كبير من ال. )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

تكنولوجيات بديلة، وكانت أھمية القطاع الفرعي لصحة اإلنسان والھيكل المعروف  تتضاءل فيھا فرص الحصول على
األسباب التي دعت الصين إلى أن تسند أولوية لھذا ھي للقطاع الفرعي، وحاجة المشاركين في القطاع الفرعي للدعم 

 .في الصين ونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكرب المعتمدة علىالقطاع الفرعي في عملية إزالة المذيبات 

  خلفية المنشأة

، والتخضع ألي ملكية 1987عام ) يانغ كندليازھ(يانغ كندلي المحدودة لألجھزة الطبية اأنشئت شركة زھ .287
يانغ كندلي متخصصة في اوشركة زھ. منشآتخارج الصين وھي فرع من مجموعة شنغھاي كندلي المحدودة لتنمية  ال

 .ص منھا بعد االستعمال وخاصة اإلبر التي يجري التخلص منھا بعد االستعمالتصنيع األجھزة الطبية التي يجري التخل
ولدى المنشأة خط إنتاج كامل الميكنة ابتداء من عمليات الوصالت الشعرية، والسحب والتجليخ والتجميع الخاصة باإلبر 

في المائة من  45كل نحو ، كانت المنشأة تش2009وفي عام . إبرة لمختلف األغراض بليون 10.5بطاقة سنوية تبلغ 
 .اإلنتاج الوطني من ھذه المنتجات

تنظيما في القطاع الفرعي حيث تتمتع بوضع  منشآتويشير مقترح المشروع إلى أن ھذه المنشأة من أفضل ال .288
القطاع ولھذه المنشأة خبرات في تنفيذ إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وكانت في الواقع أول منشأة في . تقني ومالي سليم

وسوف تتيح سمعة ھذه المنشأة الطيبة وصالتھا باتحاد الصناعات توفير الدعم .113- الفرعي تزيل الكلوروفلوروكربون
 .في وقت الحق لنشر الخبرات في ھذا القطاع الفرعي
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 اختيار التكنولوجيا .289

ويتعين تنظيف . وبصل واألنبنمثل اإلبر الطبية بطبقة من زيت السليكون على ال بزليتعين تكسية أدوات ال .290
ھو  113-أدوات استخدام الزيت بصورة منتظمة ويستخدم لھذا الغرض مذيب، وفي األصل كان الكلوروفلوروكربون

الذي استبدل بعد فترة قصيرة  3000-ولدى االستعاضة عن ھذه المادة، أدخل أوال المذيب سيلوكسان . المذيب المختار
في المائة من  65ن في الصين، وتحتوي ھذه المادة األخيرة على ج، وقد استنبط االثنا3000-بالسيلوكسان 

وھذا المذيب ھو حاليا األوسع استخداما في صناعة األجھزة الطبية في ). ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
، وھو مذيب يحتوي على mfc 365-وبحثت الشركة في عدد من البدائل من بينھا الھيدروفلوروكربون.الصين

وھذا األخير ليس ھو المذيب األقل قدرة . 6-والسيلوكسان 4310-والھيدروفلوروكربون mfc 365-وكربونالھيدروفلور
كذلك . مردودية للتكاليف )ج(3000-بدائل السيلوكسانبل ھو أكبر  20يث تقل قيمته عن على االحترار العالمي فحسب ح

استحدث في شركة بيجين البتكارات تكنولوجيا الذي  المخفِّفعبارة عن زيت السيليكون الطبي  6-فإن السيلوكسان
وتتمثل جوانب القصور فيه في أنه ينطوي على قدر من القابلية لالشتعال ونقطة غليان مرتفعة مما يجعله أقل . الفضاء

ي ھو والبديل الممكن التال. للكيلوغرام ةأمريكي اتدوالر 6.20والتكلفة مواتية حيث تبلغ . تطيرا من التكنولوجيا الحالية
دوالرا أمريكيا  70أما أكثر األنواع تكلفة فتبلغ . دوالرا أمريكيا للكيلوغرام 12عند مستوى  3000- السيلوكسان
عبارة عن خليط تتوافر مكوناته بسھولة في السوق بتكاليف  6-وأبلغ مقترح المشروع أن السيلوكسان. للكيلوغرام

مما يجعله مفيدا من حيث  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون وتنطوي ھذه المادة على نقطة غليان أعلى من.مواتية
وخواص المذيب وثباته الكيميائي .يب يتمثل في الطاقة التي يحتاجھا لتجفيف اإلبرعاستھالك المذيب إالّ أنه ينطوي على 

 .باعتباره أنسب بديل للقطاع الفرعي للمذيبات الطبية 6- وقد اختارت الصين السيلوكسان. جيدان

خط إنتاج مثل خطوط تجميع اإلبر وأدوات التنظيف  29لك شركة زھيجانغ كندلي المذيبات في وتستھ .291
-الھيدروكلوروفلوروكربونوفي حين أن استھالك . ات فوق السمعية لألدوات قبل استخدام زيت السيليكونجومبال

الكبير والحاجة إلى ھذه المادة  كيلوغرام لكل مليون إبرة، فإن حجم اإلنتاج 66إلى  38ضئيل نسبيا في حدود  )ب(141
وعلى ذلك فإن استھالك  المذيب الفعلي من . امتري اطن 167.97لتنظيف األدوات يصل بجميع االستھالك إلى 

في المائة نتيجة للمكون  50أعلى بنسبة  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونج المحتوي على 3000- السيلوكسان
ويستھلك ھذان . خط تجميع واحد لإلبر وخط تنظيف لألدوات للمشروع التدليليوقد ثم اختيار . اإلضافي من المذيب
 ).استنفاد األوزونمن قدرات  انطنأ 3.06( يامتر اطن 27.82الخطان ما مجموعه 

ليان أعلى، وبعض القابلية لالشتعال، يتعين إجراء تعديالت في خطوط غله نقطة  6ونظرا ألن السيلوكسان .292
وتتعلق األنشطة األخرى بإدارة زيت السيليكون، وتقييم تأثير استخدامه، . لتعديالت في العمليةاإلنتاج، وإجراء بعض ا

العقاقير باإلضافة إلى التدريب والمساعدة  وافقالبيولوجي وت وافقالت التأكد منوأخيرا . وتقييم جودة تنظيف األدوات
ر يبختتفجير، باإلضافة إلى مجفف بالھواء الساخن، لوسوف تتضمن التغييرات تركيب مروحة مانعة لل. التقنية الالزمين

 .المذيبات، وبعض التغييرات األخرى في عملية اإلنتاج ذاتھا

، إذ )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي الوقت الحاضر عن  6-لسيلوكسانل التشغيليةتكاليف الوتزيد  .293
عالوة على ذلك يفترض حدوث زيادة كبيرة في ھدر و. للكيلوغرام ةأمريكيات دوالر 3.55السائل بمقدار  تتزايد تكلفة

وأخيرا فإن بعض التكاليف األخرى ترتبط بالزيادة في الحمولة . خالل فترة التطبيقعند حساب التكلفة التشغيلية اإلبر 
 .لالالزم لتبخير المذيب الجديد عند درجة غليان أق الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية وخاصة سخان الھواء الحار

 .للمشروع عرضا عاما للتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية 1ويتضمن الجدول  .294
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 عرض عام لتكاليف المشروع التدليلي -1الجدول 
 

  التكاليف الرأسمالية  اإلضافية

 البند
  التكلفة

 )بالدوالرات األمريكية( 
 60 946 التعديالت في خط تجميع اإلبر

 8 875 العملية  التعديالت على
 20 488 )الخالط والسالمة ومقياس اللزوجة(إدارة سائل السيليكون 

استرجاع المذيب والمعدات فوق (التعديالت في خط مناولة السيليكون 
 )الموجة السمعية للتعديالت وغير ذلك

805 106 

 38 923 )العقاقير والتقييم وافقالبيولوجي وت وافقاختبار البزل، والت(تقييم األداء 

 84 009 )الخبراء والمساعدة التقنية والوثائق وغير ذلك(غير ذلك 
 320 046 اإلضافية المجموع الفرعي للتكاليف الرأسمالية

 32 004 %)10(الطوارئ غير المنظورة 

 352 050 مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 تكاليف التشغيل اإلضافية

 ]أ/ يكيبالدوالر األمر[الفرق  البند

 32 660 )إنتاج اإلبر(المذيبات 

 29 926 )خالل فترة التطبيق(ھدر اإلبر 
 119 280 )تنظيف األدوات(المذيبات 

 23 750 زيادة الحمولة الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية
 205 616 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية

 تكاليف اإلضافيةال

 557 666 مجموع التكاليف اإلضافية

. وسوف ينفذ المشروع بواسطة اليوئنديبي بمساعدة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة .295
وسيستغرق التنفيذ ما . وحكومة اليابان ھي الوكالة المتعاونة الثنائية، وسوف تنفذ مكون تكاليف التشغيل اإلضافية

 .راشھ 15شھرا حيث يبدأ اإلنتاج التجاري بعد  18مجموعه 

 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
  

  التعليقات
  

من المعلومات بشأن حجم قطاع المذيبات والخطوات المتوخاة لخفض االستھالك في  امزيدطلبت األمانة  .296
المواد ستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة ئنديبي في رده إلى تقديم موجز االوأشار اليو. القطاع

في المائة  8ا للمعلومات المقدمة من اليوئنديبي، يفترض أن قطاع المذيبات يسھم بنسبة ، ووفقالھيدروكلوروفلوروكربونية
استنفاد من قدرات طنا  39في ھدف اإلزالة الشاملة في المرحلة األولى من خطة اإلدارة المشار إليھا أعاله والبالغة نحو 

وأبلغ اليوئنديبي بأن اإلزالة . ستنفاد األوزونامن قدرات  انطنأ 3.1ويقترح المشروع التدليلي إزالة نحو . األوزون
 .والستين للجنة التنفيذية رابعالمتبقية سوف تعالج من خالل خطة قطاع المذيبات التي من المقرر تقديمھا إلى االجتماع ال

وأبلغ اليوئنديبي أن القطاع  وطلبت معلومات أخرى عن قطاع المذيبات والقطاع الفرعي المستھدف ھنا، .297
ولذا قررت حكومة . للمعدات الطبية قد شھد معدل نمو شديد االرتفاع، وھو بالغ األھمية من منظور صحة البشر الفرعي

ھذا القطاع الفرعي موجھة نحو  منشآتوثمة ميزة أخرى تتمثل في أن  .الصين إسناد أولوية للقطاع للعمل في وقت مبكر
كذلك فإن ھذا القطاع الفرعي يتمتع . لمتعلقة باألجھزة الطبيةعمليات تعتمد على االمتثال نتيجة لتعرضھا للمعايير ا

في القطاع الفرعي وإن كان حجم العمليات قد يتباين بدرجة  منشآتبالتماثل الشديد في عملية التكنولوجيا عبر كافة ال
بيق بالنسبة لجميع ، تنخفض حواجز التطمنشآتولذا فإنه بمجرد استخدام تكنولوجيا بديلة معينة بواسطة إحدى ال. كبيرة

ألغراض االستخدامات  منشآتفإن الموافقة على ھذه التكنولوجيا واعتمادھا في إحدى ال. وأخيرا. األخرى منشآتال
 .األخرى منشآتالمقترحة، سوف يقلالن من تكاليف الموافقات على ھذه التكنولوجيا واعتمادھا في ال
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 منشآتجيا في كافة أنحاء القطاع، أبلغ اليوئنديبي بأن جميع الوردا على سؤال لألمانة عن قابلية تطبيق التكنولو .298
في ھذا القطاع الفرعي في الصين تنتج نفس النوع من أدوات البزل  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالتي تستھلك 

بيق النتيجة وعلى ذلك فإنه يمكن تط. بنفس النوع من زيت السيليكون ونفس عملية تكسية الزيت وتستخدم نفس التطبيقات
 .لتطبيق الشامللوالواقع أن التكنولوجيا البديلة قد استحدثت استنادا إلى إمكانياتھا . على جميع أنواع أدوات البزل

 365-الذي يحتوي على الھيدروفلوروكربون 3000- وقد أشار مقترح المشروع إلى مذيب بديل ھو السيلوكسان .299
mfc .لتي استخدم فيھا ھذا المذيب بواسطة الشركة وما إذا كان ھذا المذيب وطلبت األمانة توضيحات عن طول الفترة ا

كتكنولوجيا، فإنه لم يقبل  3000- السيلوكسان رغم استحداثوأبلغت الوكالة أنه . قد أدخل في وقت الحق، ومتى حدث ذلك
في استخدام  منشآتال ولذا بدأت. 113-ن األسعار كانت أعلى بكثير من الكلوروفلوروكربونألمن جانب القطاع الفرعي 

وبدأت في استخدام  2005آب / في أغسطس 3000-وأجرت الشركة تجارب على السيلوكسان .ج3000- السيلوكسان
قد  3000-والسبب الذي ذكر ھو أن السيلوكسان. فصاعدا 2005تشرين األول / ج اعتبارا من أكتوبر3000- السيلوكسان

 .أدى إلى ارتفاع شديد في التكاليف

بعض التعديالت  تمانة عددا من تفاصيل التكاليف بشأن تكاليف مجفف الھواء الساخن وما إذا كانوطلبت األ .300
للعقاقير  وافقكما تساءلت عن الحاجة إلى إجراء اختبار ت. ضرورية في الناقل باإلضافة إلى عدد من البنود األخرى

الفرعي بصورة كافية بالتكاليف المقدمة في  ومايتصل بذلك من تكاليف، وما إذا كان يمكن نشر المعلومات في القطاع
 .وقدمت الوكالة ردودا مقنعة بشأن جميع المسائل المثارة. مقترح المشروع

ولم يعالج أي منھا  عاما، 15مشروعين منذ نحو ل بالنسبةإالّ  ة بھذا القطاع الفرعيولم يكن لدى األمانة خبر .301
فھم أعمق ب تزويدھاوعلى ذلك حددت وتعاقدت مع خبير خارجي ل .نفس المسائل التي تناولھا مقترح المشروع الحالي

الخبير أن الحل   ىرأو. ، وتكاليف التشغيلوقام الخبير بتقييم مقترح المشروع، وبنود التكاليف.ھيكل التكاليفإضافي ل
ونظرا لضيق  .المقدم يحقق مردودية التكاليف وخاصة من حيث تكاليف التشغيل، وأنه يبدو أن خطوات التحويل معقولة

بشأن التكوين الدقيق للعملية، فقد أعربت األمانة عن قبولھا  الوقت ومحدودية المعارف فيما يتجاوز مقترح المشروع 
 .اإلضافية على النحو المقترحالتكاليف 

  التوصية

ى أساس أن قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة على المشروع بمستوى التكلفة المبينة أدناه عل .302
    :األھلية والتكاليف المقدمة في ھذه الوثيقة التشكل سابقة لھذا القطاع

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
)بالدوالر األمريكي( 

  تكاليف دعم الوكالة
 )بالدوالر األمريكي(

 الوكالة المنفذة

مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على  )أ(
إلى تكنولوجيا  )ب(141-بونالھيدروكلوروفلوروكر

االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة  األجھزة 
 يانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبيةاالطبية في شركة زھ

 اليوئنديبي 26 404  352 051

مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على  )ب(
إلى تكنولوجيا  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

اليزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة  األجھزة ا
 انغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبيةايالطبية في شركة زھ

  اليابان 26 730 205 616

  

_ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوآول مونتريال
  .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوآـول مونتريــال 
  الســتون و لثالثااالجتمـــاع 
  2011 نيسان/أبريل  8 - 4 مونتريال،

 
  
  
 

  ةــإضاف

  الصين: وعاتمقترحات مشر
  :تصدر هذه الوثيقة لألغراض التالية  

  
 :ورقتي تقييم المشروعات الخاصتين بهمااستبدال ين التاليين ومعلومات إلى مقترحي المشروع إضافة •
  
واء          • ف اله د وتكيي اعي التبري ي قط ة ف واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إلزال ة قطاعي خط

  )2015واالمتثال عام  2013المرحلة األولى لعام (الصناعيين والتجاريين 
 اليوئنديبي

 اليونيدو  في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 22-نإدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربوخطة  •
 
 :مكررا 33الفقرة  إضافة •
 

قدمت الوآالة الرئيسية، اليوئنديبي، إلى األمانة مشروع اتفاق للخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد   مكررا 33
مشروع االتفاق على النحو وقد أرفق . الهيدروآلوروفلوروآربونية في الصين يتوقع أن يشمل القطاعات ذات الصلة
  .المقدم به إلى األمانة لعلم اللجنة التنفيذية وليشكل أساسا للمناقشة بشأن إبرام اتفاق
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  متعددة السنوات مشروعات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوآالة عنوان المشروع: أوال

  دخطة قطاعية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع التبري

 )المرحلة األولى(وتكييف الهواء الصناعي والتجاري 

 اليوئنديبي

 
 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا
مكافحة  الرغاوي االيروسول يةالمادة الكيميائ

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 التصنيع
استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استهالك 
القطاع

  خدمة تصنيع  
 6.0    2.0 4.0    123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 6.1    6.1     124-الهيدروآلوروفلوروآربون
          133-الهيدروآلوروفلوروآربون

 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-وروفلوروآربونالهيدروآل
          142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1.0   1.0      ج أ225-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.0   0.0      ج ب225-الهيدروآلوروفلوروآربون

 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك : رابعا
 غير معروف نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستهالك المؤهل للتمويل 
  :الباقي 1.7 :بالفعل ووفق عليه

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليوئنديبي
المستنفدة 
لألوزون 

باألطنان من (
قدرات استنفاد 

  )األوزون

98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 54.4 0.0 0.0 0.0 0.0 548.0 

التمويل 
بالدوالرات (
 )ألمريكيةا

400 800 24 400 800 24 400 800 24400 800 24400 800 24000 778 13 0 0 0 0 000 780 137 

 

  المجموع  2016 2015 2014 2013 2012 2011   بيانات المشروع: سادسا
-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح حدود االستهالك بموجب بروتوآول مونتريال

10%  
-ألساسخط ا

10% 
 غير متاح

باألطنان من قدرات استنفاد (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزون

 غير متاح 17 190.0 17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير متاح غير متاح

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 )بالدوالرات األمريكية(

 فيلاتك اليوئنديبي
  المشروع

000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 780 12 000 780 137 

  10 333 958500 500 1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000 تكاليف الدعم

 137 780 000 12 780 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000)بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  10 333 958500 500 1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000  1 875 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

 148 113 500 13 738 500 26 875 000 26 875 000 26 875 000 26 875 000 26 875 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا
 )بالدوالرات األمريكية(  تكاليف الدعم )بالدوالرات األمريكية(  األموال المطلوبة الوآالة
 1 875 000 25 000 000 اليوئنديبي

 

 حسب المبين أعاله) 2011(لشريحة األولى الموافقة على تمويل ا :التمويل المطلوب
 للنظر فيها إفراديا :توصية األمانة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1 
 
 

3 

 :مكررا 202الفقرة  تضاف •
  مؤشر المناخ

أجري حساب لألثر الواقع على المناخ من خالل المكونات االستثمارية للمرحلة األولى من   مكررا 202
التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري،  زالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاعخطة إدارة إ

  .9وترد النتيجة في الجدول . وذلك باستخدام مؤشر الصندوق المتعدد األطراف لتأثير المناخ

  في قطاع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاريمؤشر المناخ :  9الجدول 
  المجموع    المدخالت

              عام
   الصين  ]- [  البلد
  خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ]-[  )االسم، الموقع(ات الشرآة بيان

تجميع مصانع تكييف   ]قائمة[  اختر نوع النظام
  الهواء

تجميع مصانع تكييف   تجاري تجميد في الموقع
  الهواء

    

              معلومات عامة عن التبريد
-روفلوروآربونهيدروآلو  ]- [  الهيدروآلوروفلوروآربون المستبدل

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
-هيدروآلوروفلوروآربون

22  
  

  -  - - 23.00 33.77 ]آجم[  آمية غاز التبريد في الوحدة
  245 956  7 692  117 723  6 522  114 019  ]- [  عدد الوحدات
    96.0  96.0  96.0  96.0  ]آيلووات[  قدرة التبريد
              ل الذي يحدث أدنى أثر بيئياختيار البدي

  -  - - - - ]في المائة[ )جميع البلدان(الحصة من الصادرات 
          

              المناخعلى تأثير الحساب  
    أ 134-ر  أ 410-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  ]قائمة[  )يمكن أآثر من غاز واحد(الغاز البديل 

  

  ةمالحظ
  .عن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء اختالفا آبيرا تبعا للحالة عامةمعلومات ليست بالحالة قيد الدراسة و خاصةجميع البيانات المبينة 

، على22-روآربونتحسب المخرجات باعتبارها التأثير المناخي لنظم غازات التبريد خالل فترة صالحيتها مقارنة بالهيدروآلوروفلو: مالحظة  المخرجات
  مختلفة/من الممكن أن توجد مخرجات إضافيةو. أساس الكمية المنتجة خالل سنة واحدة

      

       الصين    البلد
       تحديد التكنولوجيا البديلة ذات الحد األدنى من التأثير المناخي

البدائل لتحديد البديل الذيقائمة 
  يحدث أدنى أثر مناخي

=القائمة مرتبة، األفضل[
النسبة(أعلى القائمة   

المئوية لالنحراف عن
الهيدروآلوروفلوروآربون

[(  

- (أ  600-هيدروآربون
21(%  

-(أ  600-هيدروآربون  %)010(أ  600-هيدروآربون
21(%  

- (أ  600-هيدروآربون
16(%  

  

-(290-هيدروآربون
18(%  

   )%12- ( 290-هيدروآربون %)18- ( 290-هيدروآربون %)6-(290-هيدروآربون

- ( 32-هيدروفلوروآربون
10(%  

-(أ  134-هيدروفلوروآربون  %)3-(أ  134-هيدروفلوروآربون
5(%  

- (أ  134-هيدروفلوروآربون
5(%  

  

أ 134-هيدروفلوروآربون
) -5(%  

ج 407 - هيدرفلوروآربون  %)3-( 32-هيدروفلوروآربون
) -1(%  

ج 407 - هيدرفلوروآربون
) -0(%  

  

407 - هيدرفلوروآربون
  %)1-(ج 

-هيدروآلوروفلوروآربون22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون
22  

  

-هيدروآلوروفلوروآربون
22 

-(أ 410 - هيدرفلوروآربون  %)3-(ج  407 - هيدرفلوروآربون
5(%  

- (أ 410 - هيدرفلوروآربون
5(%  

  

أ410-هيدرفلوروآربون
) -5(%  

       %)5-(أ410-هيدرفلوروآربون

  
  حساب التأثير المناخي

  المجموع          ):للمعلومات فقط(للوحدة، على مدى صالحيتها 
-هيدروآلوروفلوروآربون 22-هيدروآلوروفلوروآربون 22-هيدروآلوروفلوروآربون22-هيدروآلوروفلوروآربون   

22  
  

  86 157 702 738  2 114 526 046  32 050 004 892  20 951 578 333  31 041 593 467  ]ساعة/آيلووات[  استهالك الطاقة
  15 768 243  266 059  7 261 336  1 132 200  7 108 648]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  )المادة(التأثير المناخي المباشر 

التأثير المناخي غير المباشر
  في البلد): الطاقة(

  89 029 625  2 185 010  33 118 338  21 649 964  32 076 313]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
التأثير المناخي غير المباشر

  المتوسط العالمي): الطاقة(
  -  -  -  -  -]آجم من مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

              
        حساب التأثير المناخي للتحويل

    أ 134- ر  أ 410-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون  32-هيدروفلوروآربون    غاز التبريد المختار
- بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 

  )*خط األساس
  )5 391 185(  )53 125.0(  196 363.0  )760 368.0(  )4 774 055.0( ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

  2 677 504  )60 484.0(  1 887 588.0  170 934.0  679 466.0 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  ) **البلد(التأثير غير المباشر 
  -   -   -   -   -  ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[ )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 

  2 677 504  )60 484.0(  1 887 588.0  170 934.0  679 466.0 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  مجموع التأثير غير المباشر
ي أآسيدمجموع مكافئ ثان[  مجموع تأثير غاز التبريد المختار

  ]الكربون
)589 094 4(  )434 589(  951 083 2  )609 113(  )681 713 2(  

              
  290-هيدروآربون  290- هيدروآربون  290-هيدروآربون  290-هيدروآربون    غاز التبريد البديل 

بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 
  )*خط األساس -

  )264 844(  )7 228 183(  )1 127 031(  )7 076 192( ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
مجموع التأثير غير المباشر

  )**البلد(
  )23 959(  151 742  )225 534(  146 968 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[

خارج(جموع التأثير غير المباشر م
  )**البلد

  -   -   -   -  ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[
  )23 959(  151 742  )225 534(  146 968 ]مجموع مكافئ ثاني أآسيد الكربون[  **شر مجموع التأثير غير المبا

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع تأثير غاز التبريد البديل
  ]الكربون

)224 929 6(  )565 352 1(  )441 076 7(  )803 288(  

  .الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة لالنبعاثات المرتبطة بالمواد يختلف التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا: التأثير المباشر* 
ستهالك الطاقة عند توليد االختالف في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربونالمرتبطة با: التأثير غير المباشر** 

  .الكهرباء
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 :207ليقات التالية قبل الفقرة التعتضاف  •
اتخذ الطلب المقدم بخصوص قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري نهجا غير متوائم مع   -1

الحقا ومع أنه لم تقدم في البداية معلومات محددة بشأت الشرآات تقريبا، فقد قدمت . تقييم التكاليف اإلضافية
وأتاح هذا فهما أفضل فيما يتعلق .خصائص عدد من الشرآاتمعلومات عن  2011آذار /مارس 8بحلول 

  .امها الختيار الشرآات للتحويل، وسمح بتحديد نهج لتقدير التكاليفدباألهلية والمعايير الممكن استخ
. فيما يتعلق بالقابلية لإلضافة، حتى بعد تقديم البيانات اإلضافية غير أن الحساب ظل يشوبه الغموض  -2

تكاليف اإلضافية على أساس نهج عام بسبب االفتقار إلى بيانات محددة عن المنشآت، وهو أمر وتعين تقييم ال
يسبب مشكلة في ذاته ألن قابلية اإلضافة في إطار الصندوق المتعدد األطراف تدخل في االعتبار نوع المعدات 

إذ يمكن،على سبيل المثال، . م استبدالهاالمتوافرة بالفعل في المنشأة المعنية وما إذا آان يمكن إعادة تهيئتها أو يلز
ورغم ذلك،  .أن تكون الفروق في التكلفة آبيرة للغاية بين االستعاضة عن المعدات بغيرها وبين تحديث المعدات

  .حاولت األمانة أيضا أن تحرز بعض التقدم فيما يتعلق بحساب التكلفة اإلضافية
  م القيام بها، واألهلية لذلكتحديد أعداد عمليات تحويل مصنعي المعدات الالز

تستخدم األمانة المعلومات المقدمة من اليوئنديبي إلعادة تقدير عدد عمليات التحويل التي سيتعين   -3
ومن غير الواضح إلى أي مدى يمثل اختيار هذه الشرآات الهيكل العام . إجراؤها بموجب الخطة القطاعية

 159فيها ) في المائة من مجموع القطاع 5(شرآة  48عددها وتتعلق المعلومات المذآورة بشرآات . للقطاع
في المائة من  40حوالي ( 2008طنا متريا من غاز التبريد في عام  15 480خطا لإلنتاج وتمثل استهالآا قدره 

من غاز التبريد في العام، وأآبرها ) 2(وآانت أصغر الشرآات في القائمة تستهلك طنين ). استهالك القطاع
ولم تقدم أي معلومات عما إذا آان استهالك غاز التبريد المذآور هو في الواقع . طن 2 400

؛ غير أن هذا ليست له أهمية حقيقية للتقدير نظرا الستخدام المعلومات المقدمة 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
وال ل بصفة أعم؛ من عينة من الشرآات، بصفة خاصة، في تقدير أحجام خطوط اإلنتاج واألهلية العادية للتموي

ستقوم باستبدال خطوط المنشآت الواردة في المعلومات المقدمة  تآان يؤثر آثيرا في تقدير التكاليف ما إذا
ومن . وينطبق اعتبار مماثل على المنتجات التي يجري تصنيعها. إنتاجها أم أنه سيلزم تحديد شرآات غيرها

غراض التقييم أو أي مجموعة فرعية منها ال تمثل على وجه الشرآات التي اختارتها األمانة ألتكون الممكن أن 
الدقة ترآيز القطاع الفرعي المقترح في طلب الخطة القطاعية المقدم؛ ومع ذلك فإن الطلب لم يشمل أي حجج 
مقنعة للداللة على أنه ال يمكن تغيير هذا الترآيز، آما أنه ليس من الضروري أن تكون الشرآات التي 

مانة آأساس للتقييم هي التي تتلقى المساعدة؛ بل هي مجرد بيان لوجود شرآات من هذا القبيل في استخدمتها األ
قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، ومن الممكن اختيار شرآات أخرى مماثلة بدال منها خالل 

على استخدام ولذلك فإن األمانة عالجت استهالك غاز التبريد حسب الشرآات آمؤشر . التنفيذ
  .في الخطوط المعتادة بهذه الشرآات 22-الهيدروآلوروفلوروآربون

ومن هذه . 22-من الهيدروآلوروفلوروآربون امتري اطن 8 450ترمي الخطة القطاعية إلى إزالة   -4
طنا  167مسؤولة عن  5وفقا للمقترح، ستكون المنشآت المملوآة لبلدان غير عاملة بموجب المادة الكمية، 

وأتاحت آخر معلومات قدمها . طنا أخرى عن طريق المشروعات التدليلية 312يا، بينما تمت بالفعل إزالة متر
رنة بشرآات سبق لها تلقي التمويل تاليوئنديبي أيضا بعض الفهم لمستوى االستهالك وعدد خطوط اإلنتاج المق
متعدد األطراف سيدفع تكلفة تكنولوجيا ألغراض إزالة الكلوروفلوروآربون؛ وآان المفهوم آنذاك أن الصندوق ال

التصنيع المتطورة المرنة لقطاع التبريد التجاري والصناعي، مما يتيح لهذا القطاع أن يتحول عن استخدام 
الكلوروفلوروآربون إلى الهيدروآلوروفلوروآربون، وفي خطوة تالية، بدون تكلفة إضافية إلى تكنولوجيات 

وأشارت ". التي سبق تمويلها"هنا بعبارة  آتويشار إلى هذه المنش. رهاغير مستنفدة لألوزون بعد تواف
  .شرآات من القائمة هي منشآت سبق تمويلها 5المعلومات المقدمة إلى أن 

-معلومات تقطع الصلة جزئيا بين استهالك الهيدروآلوروفلوروآربونمن قبل وآانت األمانة قد تلقت   -5
لى أن إ، مما يشير 12-بين مشروع التحول عن الكلوروفلوروآربونلها وفي المنشآت التي سبق تموي اليوم 22

يخلو اآلن من المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  12التصنيع السابق لسلع محتوية على الكلوروفلوروآربون 
وليس . خطوط إنتاج أخرىفي يتعلق فقط بتصنيع منتجات أخرى،  22-وأن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

غير أنه يحق للصندوق المتعدد األطراف أن يتوقع أن تقلل . األمانة أي وسيلة لتقييم صحة هذا االدعاء لدى
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الخبرة والقدرة التصنيعية غير المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون لدى هذه الشرآات بشكل آبير من 
مانة في افتراض خصم للكمية ولذلك فبدال من الحصول على معلومات أخرى، نظرت األ. حاجتها إلى الدعم

ولم تكن األمانة في موقف يتيح لها . في المائة على أساس آل شرآة على حدة 50المؤهلة لهذه الشرآات بنسبة 
تجنب استخدام المواد في أغراض التقدير الكمي لدرجة استخدام هذه الشرآات للدعم السابق تلقيه 

تجاتها أو في تحقيق نموها مؤخرا، وآال هذين السببين من الهيدروآلوروفلوروآربونية في حصة أآبر من من
  .شأنه أن يخفض العبء الواقع على عاتق الصندوق المتعدد األطراف خفضا آبيرا

وتبين . وحددت األمانة متوسطا الستهالك خطوط اإلنتاج بكل منشأة، ورتبت هذه المنشآت وفقا لذلك  -6
دودة من شرآات قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي منشآت في العينة المح 9خط إنتاج في  30 أن

في المائة من استهالك المنشآت  35المقدمة لألمانة تكفي لتناول استهالك القطاع، على افتراض أن  والتجاري
وستعالج خطوط اإلنتاج . ستجري إزالتها دون توفير تمويل) طنا 242يبلغ (األصغر حجما التي سبق تمويلها 

وقد تكون عدة منشآت من المذآورة . طنا من استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 7 736هذه  30الـ
وتبلغ آمية . مؤهلة جزئيا فقط نظرا ألنه سبق تمويلها، آما أن عددا منها مؤهل جزئيا فقط ألن بها ملكية أجنبية

في المائة من االستهالك الذي  10.75طنا أو نسبة قدرها  857االستهالك غير المؤهل المرتبط بملكية أجنبية 
  .تتعين إزالته

  تكاليف تحويل الكباسات واألهلية لذلك
يبدو أن تحويل مصّنعي الكباسات ضروري لكفالة توفير المكونات والتكنولوجيا الالزمة لتحويل   -7

بيئيا لكل  ، الذي أدرج في الخطة القطاعية باعتباره من البدائل األرحم32- القطاع إلى الهيدروفلوروآربون
لتمويل  ويبدو أن البديل الوحيد. أ 410- نوالهيدروفلوروآربو 22- من الهيدروآلوروفلوروآربون

أ هو االعتماد في  410- مشروعات تحويل الكباسات التي تستخدم تكنولوجيا غير الهيدروفلوروآربون
نتج آباسات على منشآت تصنيع الكباسات الحالية، التي ت 2015أهداف الخفض األولى حتى عام 

  .أ 410- للهيدروفلوروآربون
وأجرت األمانة قدر اإلمكان تقييما لتكلفة التحويل لعمليات تحويل الكباسات  ويتمثل التحدي الرئيسي   -8

في انعدام أي بيانات عن خط األساس الحالي في الشرآات، فليس من الواضح من االقتراح، على سبيل المثال، 
في المستقبل يقومون حاليا بإنتاج آباسات  32-اللولبية للهيدروفلوروآربونسات لكبالما إذا آان المصّنعون 

لولبية ولن يحتاجوا إال لتعديل إنتاجهم وفقا لبارامترات جديدة، أم أنهم حاليا يصنعون نوعا مختلفا تماما من 
فقائمة البنود التي يتعين  . الكباسات وربما تستخدم فيه عمليةتصنيع شديدة االختالف، آالكباسات التبادلية مثال

إما إلى قيام منشآت جديدة أو إلى تحويل جهة تصنيع تقوم بإنتاج أنواع أخرى من بقوة اإلمداد بها تشير 
  .الكباسات التي لن يمكن لها استخدام أجزاء آبيرة من المعدات الحالية ألغراض التصنيع المحّول

الر أمريكي لتحويل الكباسات اللولبية إلى حد آبير مع مليون دو 14.6وتتفق التكلفة المطلوبة وقدرها   -9
مع مسؤول تنفيذي بإحدى شرآات تصنيع  2009نيسان /التكاليف التي قدمت في مقابلة تم نشرها في أبريل

مليون  15تزعم أنه يلزم استثمارات بمبلغ الكباسات اللولبية المدرجة في القائمة التي قدمها اليوئنديبي، وهي 
  .كي إلقامة خط إنتاج جديد للكباسات اللولبية، بما في ذلك معدات التصنيع والتجميع واالختباردوالر أمري

ونظرا لالفتقار إلى البيانات المتعلقة بخط األساس، لم يكن في اإلمكان القيام بتقييم تقني للتكاليف   -10
ونظرا لشدة . 32- هيدروفلوروآربوناإلضافية لتحديث جهات تصنيع الكباسات اللولبية الحالية إلى تكنولوجيا ال

وبدال من هذه . تعقيد عملية تصميم الكباسات اللولبية وتصنيعها، يبدو أن هذا التحديث هو أرجح السيناريوهات
البيانات، قامت األمانة بتقييم مستوى التحديث التقني الذي سيجري في حالة تحويل إحدى جهات تصنيع 

على نطاق واسع فما زال يجري تصنيع الكباسات التبادلية . باسات اللولبيةالكباسات التبادلية إلى تصنيع الك
وهي تتسم بخصائص لألداء أدنى من . لتطبيقات تكييف الهواء الكبيرة، باستخدام تكنولوجيا تصنيع أبسط نسبيا

لية في معدات ومن المحتمل أن تحل الكباسات اللولبية بدرجة متزايدة محل الكباسات التباد. الكباسات اللولبية
تكييف الهواء الكبيرة ألن إنتاج الكباسات اللولبية بعد إتقان التكنولوجيا الالزمة يصبح أآثر جدوى من حيث 

وبالتالي فإن أي تحويل . اءالتكلفة ويؤدي إلى آباسات أصغر حجما وأآثر هدوءا وآفاءة لتطبيقات تكييف الهو
وترى األمانة لذلك مبررا آافيا . آبير للغاية من التحديث التقني ا القبيل سوف يزود الجهة المستفيدة بقدرمن هذ

  .في المائة 50بنسبة  األهلية ، بسبب التحديث التقني، خفضه ينبغيالفتراض أن
. والحظت األمانة أن القائمة المقدمة من اليوئنديبي تتضمن جهتين لتصنيع الكباسات اللولبية  -11

. ي تصنيع هذه الكباسات بالقائمة إلدراك مدى أهلية هؤالء المصَنعينواستخدمت البيانات الواردة من جهت
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في المائة لبلدان غير عاملة بالمادة  55.5وتوجد بجهتي التصنيع المذآورتين نسبة ملكية قدرها، في المتوسط، 
5.  

بية، بدا أن وعلى غرار الحالة في إنتاج الكباسات اللول. وأجري أيضا تقييم إلنتاج الكباسات التبادلية  -12
واالفتراضات . المعدات المطلوبة تشير إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة أآثر مما تشير إلى تحويل خطوط قائمة

المعقولة بشأن معدات خط األساس الموجودة من شأنها أن تخفض مستوى التكاليف لما يعّد، في مجموعه، 
ونظرا للطابع العام للبيانات المقدمة، لم تتمكن األمانة . تغييرات ثانوية نسبيا في معدات اإلنتاج الالزمة للتحويل

مليون  1.55وبدا في أثناء ذلك أن بنودا ال يقل مجموع تكلفتها عن . إال من إجراء استعراض عام إلى حد ما
أجرت ولم تكن األمانة قد . مليون دوالر أمريكي 1.94دوالر أمريكي غير مؤهلة، مما يقلل التكلفة المؤهلة إلى 

يدا من المناقشة لهذه التخفيضات مع اليوئنديبي ألنها تعتمد على افتراضات متعلقة بمعدات خط األساس التي مز
  .من المعقول توقع توافرها، ولم يكن اليوئنديبي في موقف يتيح له تقديم معلومات خاصة بخط األساس

ت التبادلية في القائمة التي قدمها ونظرت األمانة في الملكية األجنبية لدى مختلف جهات تصنيع الكباسا  -13
وآانت توجد أربع منشآت تقوم، في جملة أمور، بتصنيع الكباسات، باإلضافة إلى جهتي تصنيع . اليوئنديبي

الكباسات اللولبية السالف ذآرهما ومنشأة واحدة سبق لها أن تلقت تمويال لتحويل إنتاجها من الكباسات في إطار 
في المائة من رأسمالها المسجل  55.8لشرآات األربع، بلغت حصة الملكية األجنبية وبين هذه ا. مشروع تدليلي

  .اإلجمالي
  .أدناه مجموع تكلفة عمليات تحويل الكباسات وفقا لحسابات األمانة 10ويرد في الجدول   -14

  تكاليف عمليات تحويل الكباسات -10الجدول 
 )بالدوالر األمريكي(باقي التكلفة  )كيبالدوالر األمري(الخصم  )في المائة(الخصم  الكباس
 اللولبي

 14 600 000 المطلوب
 7 300 000 7 300 000 في المائة 50 التحديث التقني
 3 255 800 4 044 200 في المائة 55.40 الملكية األجنبية

 التبادلي
 3 490 000 المطلوب

 1 940 000 1 550 000 غير مؤهل 
 857 5200821480المائةفي  55.80 الملكية األجنبية

 4 113 280 مجموع تمويل تحويل الكباسات
  

  تحديد التكلفة الرأسمالية اإلضافية
بارها الزمة لعملية اقتضى االفتقار إلى بيانات خط األساس والنهج الذي اتبع في طلب المعدات باعت  -15

ف التي جرى التفاوض بشأنها مؤخرا في لمنشأة جديدة من األمانة أن تنظر في مستويات التكالي تحويل آبيرة
ذج عمليات التحويل في إندونيسيا باعتبارها من البلدان المقدمة وباستخدام نمو. نفس القطاع في بلدان أخرى

دوالر  400 000 تبلغلخطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، افُتِرض أن تكاليف خط التصنيع 
وأضيف إليها مبلغ . 32-أ والهيدروفلوروآربون 410-إلى الهيدروفلوروآربونأمريكي لكل من التحويالت 

، وفي آلتا 32-دوالر أمريكي آخر للتكاليف المتعلقة بالسالمة في حالة استخدام الهيدروفلوروآربون 180 000
ارية لكال نيع المبادالت الحرصإعادة تجهيز توتشمل تكاليف التحويل . في المائة للطوارئ 10الحالتين نسبة 

التكلفة تحت هذه الظروف حتى بالنسبة لعمليات التحويل إلى  جدوىالبديلين، وهو أمر يتسم ب
وتشمل التكاليف المرتبطة بالسالمة . أ ألنه يمكن خفض تكاليف التشغيل اإلضافية 410- الهيدروفلوروآربون

  .بالسالمةآال من التغييرات في مرفق التصنيع وأعمال التطوير اإلضافية المرتبطة 
  .حساب تكلفة التشغيل اإلضافية

وفي تقييم تكلفة التشغيل اإلضافية المطلوبة، قسمت األمانة التكاليف المطلوبة أصال للوحدة بقيمة   -16
يتم االستعاضة  22- الشحنة في الوحدات، فتوصلت إلى التكاليف لكل آيلوجرام من الهيدروآلوروفلوروآربون

  .بين جميع القطاعات الفرعيةعنه، وحسبت متوسط التكاليف 
وفيما يتعلق بتكلفة الكباسات، آانت األمانة قد قامت بتقريبها على أساس تكلفة تمويل تحويل عمليات   -17

واستنادا إلى قدرة اإلنتاج التي قدمها اليوئنديبي في طلبه وإلى افتراض أن . تصنيع الكباسات اللولبية في الصين
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وهو أدنى متوسط للشحن في (آيلوجرامات من غاز التبريد  9ات اللولبية يستخدم الكباس الواحد من هذه الكباس
تصل تكلفة تحويل عملية تصنيع الكباسات الستبدال ) أي قطاع فرعي قدمه اليوئنديبي في مقترح مشروعه

- دوالرات أمريكي لكباس الهيدروفلوروآربون 3.62إلى  22- آيلوجرام الواحد من الهيدروآلوروفلوروآربون
وتستبعد هذه . أ فقد افتِرض أن القيمة تقل عن ذلك بمقدار الثلث 141-، أما بالنسبة للهيدروفلوروآربون32

تكاليف بناء على وأجري تعديل على قيمة تكلفة التشغيل اإلضافية . االفتراضات تلقائيا تكاليف زيت التبريد
  .الل هذا المشروعالممولة بالفعل من خالكباسات 

لق بتمويل تكلفة الكباسات، تود األمانة توضيح أنها نظرت في أن تقترح عدم تقديم أي تمويل وفيما يتع  -18
لتكلفة التشغيل اإلضافية للكباسات، على أساس أن المساعدة تقدم من خالل هذا المشروع لجهات تصنيع 

لتحويل إلى تكنولوجيات الكباسات، وأنه قد تم بالفعل تقديم مساعدة آبيرة في الماضي لجهات تصنيع الكباسات ل
. في قطاع التبريد التجاري والصناعي 12-مواد غير مستنفدة لألوزون من خالل إزالة الكلوروفلوروآربون

ومن ناحية أخرى، آان من الضروري أن تأخذ األمانة بعين االعتبار المعلومات التي قدمها اليوئنديبي بأن 
الة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مختلفة عن المستهدفة في المنتجات ومرافق اإلنتاج المستهدفة في خطة إز

  .إطار مشروع إزالة الكلوروفلوروآربون
األخرى بسبب تحويل تصنيع مبادالت الحرارة، زادت األمانة  توبناء على الوفورات في القطاعا  -19

ولم . 22-آلوروفلوروآربوندوالرين أمريكيين للكيلوجرام المزال من الهيدرو 2.00الوفورات المفترضة إلى 
أهليتها ليست واضحة، ومن ثم فقد استبعدت التكاليف آما أن يكن من الواضح ضرورة زيادة تكلفة العمالة 

استعراضا عاما للطلب األصلي المقدم بخصوص تكاليف التشغيل اإلضافية  11ويقدم الجدول . المتعلقة بهما
  .ت به األمانةوالحساب البديل الذي قام) بعد حساب المتوسط(

  حساب تكلفة التشغيل اإلضافية -11الجدول 

 )الكيلوجرام/بالدوالر األمريكي(المطلوب  البند
بالدوالر (حساب األمانة 

 )الكيلوجرام/األمريكي

 غاز التبريد
-هيدروفلوروآربون

32 
-هيدروفلوروآربون

 أ 410
-هيدروفلوروآربون

32 
-هيدروفلوروآربون

 أ 410
 2.41 3.62 5.43 7.81 الكباس

 0.84 0.84 1 0.84 زيت الكباس
 0 2.26 0 2.26 أجهزة السالمة الكهربائية

 2- 2- 1.37- 1.16- التكثيف/التغييرات في تكاليف جهاز التبخير
 0.5 0.5 0.56 0.48 المستلزمات اإلضافية/األنابيب

 2.8 0.24 - 2.82 0.24- غاز التبريد
 0 0.320.370العمالة

لكل آيلوجرام /الر أمريكيدو(المجموع 
 4.55 4.98 6.30  6.30 *هيدروآلوروفلوروآربون يجري استبداله

  .دوالرات أمريكية للكيلوجرام 6.30العتبة في الواليات المتحدة هي * 

  التكاليف األخرى

فة في مقترح النسبة المئوية لهذه التكلحددت األمانة لحساب تكلفة وحدة إدارة المشروعات وتقييم التكنولجيا   -20
. في المائة من مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية 9.35المشروع األصلي، بواقع 

  .واستخِدمت نفس النسبة في حساب التكاليف اإلجمالية لإلزالة في القطاع

  تقدير تكاليف القطاع

الحظت األمانة أنه تم، في الماضي، تقديم التمويل للتحول إلى التكنولوجيا غير المعتمدة على المواد المستنفدة   -21
لعدة شرآات مشارآة في المشروع؛ غير أن اليوئنديبي وحكومة الصين أصرا على أن التمويل آان يتعلق  لألوزون

ولذلك فقد أعدت األمانة تقديرين  .لتالي تقييم مدى أهلية تلك المنشآتوال يمكن لألمانة با. بمرافق إنتاج وبمنتجات مختلفة
ن واآلخر بافتراض أن هذه المنشآت ل للتكاليف، أحدهما بافتراض األهلية الكاملة للمنشآت التي سبق تمويلها لتلقي الدعم،

عزى إلى مزيج من الملكية األجنبية ويتفاوت التخفيض في األهلية الذي ي. في المائة من إنتاجها 50تكون مؤهلة ألآثر من 
أدناه  12ويعرض الجدول . في المائة 22.93في المائة و 10.75بين في هاتين الحالتين والمنشآت التي سبق تمويلها 

  .التكاليف اإلجمالية لكلتا الحالتين
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  التكاليف اإلجمالية -12الجدول 
  مؤهلة تأهيال آامال الحاالت

 )دوالر أمريكي(
  مؤهلة جزئيا

 )دوالر أمريكي(
  الطلب األصلي

 )دوالر أمريكي(
 المجموع تكلفة التشغيل اإلضافية

 ال يوجد في المائة 22.93 في المائة 10.75 آجم/التكاليف األطنان المادة
  أ 410-هيدروفلوروآربون
 49 840 000 16 998 800 16 998 800 4.55 3 736 أ 134-هيدروفلوروآربون
 19 920 000 19 920 000 4.98 4 000 32-هيدروفلوروآربون

 ال يوجد 4 113 280 - 4 113 280- تصويب لتمويل خطوط الكباسات

عدد الخطوط  المادة
    -           الخط/التكاليف المحولة

 107 940 000 6 600 000 6 600 000 440 000 15 أ 410-هيدروفلوروآربون
 10 846 000 10 846 000 638 000 17 32-هيدروفلوروآربون

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافيةوتكاليف التشغيل 
 157 780 000 50 251 520 50 251 520 اإلضافية

 115 940 000 38 728 800 44 849 500 الجزء المؤهل
 10 060 000 4 113 280 4 113 280 التمويل لتحويل الكباسات

 11 780 000 5 082 700 5 082 700 تمويل وحدة إدارة المشروعات والمساعدة التقنية
 137 780 000 47 924 780 54 045 480 )بالدوالر األمريكي(المجموع 

 17.28 6.01 6.78 )آيلوجرام/دوالر أمريكي) (طنا 7 971(جدوى التكاليف 

 :بما يلي 207الفقرة يستعاض عن  •

  ـةالتوصيـ

ويل ألنه ليس من الممكن تحديد التكلفة ال يمكن لألمانة في الوقت الحالي التوصية بمستوى للتم  -208
غير أنه، استنادا إلى االعتبارات الواردة أعاله وإلى تجربة األمانة الطويلة يمكن . اإلضافية بالدقة المطلوبة

 12افتراض أن مستوى التكلفة اإلضافية سيكون بين البديلين اللذين تم حسابهما على النحو المبين في الجدول 
  .أعاله
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  مشروعات متعددة السنوات -قييم المشروعورقة ت

 الصين
 الوآالة عنوان المشروع: أوال

 اليونيدو في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف 22- خطة قطاعية إلزالة الهيدروآلوروفلوروآربون

 
 )من أطنان قدرات استنفاد األوزون(  18 602.7 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 

 2009 : السنة  )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري  :ثالثا
مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية

 الحرائق
عامل  المذيبات التبريد

 التصنيع
استخدام 
 المختبرات

مجموع 
استهالك 
القطاع

  خدمة تصنيع  
 6.0    2.0 4.0    123-الهيدروآلوروفلوروآربون

 6.1    6.1     124-الهيدروآلوروفلوروآربون
          133-الهيدروآلوروفلوروآربون
 5 535.7   465.9    5 056.8  )ب(141-الهيدروآلوروفلوروآربون
          142-الهيدروآلوروفلوروآربون
 1 417.7    349.8 2.0  1 066.0  )ب(142-الهيدروآلوروفلوروآربون

 11 030.8    3 456.2 6 221.6  1 353.0  22-وآلوروفلوروآربونالهيدر
 1.0   1.0      ج أ225-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.0   0.0      ج ب225-الهيدروآلوروفلوروآربون

 

 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(بيانات االستهالك : رابعا
 غير معروف للخفض التجميعى المستدامنقطة البداية  سيحدد  2010  - 2009خط األساس 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(اإلستهالك المؤهل للتمويل 
  :الباقي 1.7 :ووفق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال: خامسا

إزالة المواد  اليونيدو
المستنفدة 
لألوزون 

 باألطنان من(
قدرات استنفاد 

  )األوزون

104.4 104.4 69.6 69.6 174.0 64.8     586.8 

التمويل 
بالدوالرات (

 )األمريكية

000 250 32 000 250 32 000 500 21000 500 21000 750 53750 019 20     750 269 181 

 

  المجموع  2016 2015 2011201220132014   بيانات المشروع: سادسا
-خط األساس خط األساس خط األساس غير متاح غير متاح تهالك بموجب بروتوآول مونتريالحدود االس

10%  
-خط األساس

10% 
 

باألطنان من قدرات استنفاد (الحد األقصى لالستهالك المسموح به 
 )األوزون

  17 190.0 17 190.0 19 100.0 19 100.0 غير متاح غير متاح

مبدأ تكاليف المشروع المطلوبة من حيث ال
 )بالدوالرات األمريكية(

تكلفة اليونيدو
  المشروع

000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 623 18 023 623 168 

  12 646 1727 396 727 2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000 تكاليف الدعم

 168 623 023 18 623 023 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000)بالدوالرات األمريكية(مبدأ مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث ال
  12 646 1727 396 727 2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000  2 250 000 )بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ 

 181 269 750 20 019 750 32 250 000 32 250 000 32 250 000 32 250 000 32 250 000 )بالدوالرات األمريكية(المطلوبة من حيث المبدأ  مجموع األموال
 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا
 )بالدوالرات األمريكية(  تكاليف الدعم )بالدوالرات األمريكية(  األموال المطلوبة الوآالة
 2 250 000 30 000 000 اليونيدو

 

 حسب المبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :التمويل المطلوب
 للنظر فيها إفراديا :توصية األمانة
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 :بما يلي 269الفقرة يستعاض عن  •

ولى من خطة وأجري حساب للتأثير الواقع على المناخ من خالل المكونات االستثمارية للمرحلة األ  -269
إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع أجهزة تكييف هواء الغرف في الصين، وذلك باستخدام 

  .13وترد نتيجة هذا الحساب في الجدول . مؤشر الصندوق المتعدد األطراف للتأثير المناخي
  

  المجموع      الغرفالحسابات المناخية لقطاع أجهزة تكييف هواء :  13الجدول   المدخالت
          عام
    الصين  ]- [  البلد

    المرحلة األولى الغرفهواء أجهزة تكييف قطاع   ]- [  )االسم، الموقع(بيانات الشرآة 
    تجميع أجهزة تكييف الهواء في الموقع  ]قائمة[  اختر نوع النظام

       
          معلومات عامة عن التبريد

    22-هيدروآلوروفلوروآربون ]-[ هلامستبدين اذي يتعالهيدروآلوروفلوروآربون ال

    1.20  1.20 ]آجم[  آمية غاز التبريد في الوحدة
  7 500 000  2 500 000  5 000 000  ]- [  عدد الوحدات
    3.5  3.5  ]آيلووات[  قدرة التبريد

       اختيار البديل الذي يحدث أدنى أثر بيئي

        ]ئةفي الما[  )جميع البلدان(الحصة من الصادرات 
        

        حساب  تأثير المناخ
    أ 410-هيدروفلوروآربون  290-هيدروآربون  ]قائمة[  )يمكن أآثر من غاز واحد(الغاز البديل 

          

  مالحظة

  .آبيرا تبعا للحالةعن أداء أحد البدائل، ويمكن أن يختلف األداء اختالفا  عامةمعلومات ليست بالحالة قيد الدراسة و خاصةجميع البيانات المبينة 
ومن الممكن أن. ، على أساس الكمية المنتجة خالل سنة واحدة22-تحسب المخرجات باعتبارها التأثير المناخي لنظم غازات التبريد خالل فترة صالحيتها مقارنة بالهيدروآلوروفلوروآربون: مالحظة  المخرجات

  مختلفة/ توجد مخرجات إضافية
  

  

    الصين   البلد
    التكنولوجيا البديلة ذات الحد األدنى من التأثير المناخيتحديد 
أعلى= القائمة مرتبة، األفضل[  البدائل لتحديد البديل الذي يحدث أدنى أثر مناخيقائمة 

النسبة المئوية لالنحراف(القائمة   
  )]عن الهيدروآلوروفلوروآربون

    %)28(أ  600-هيدروآربون  %)28-(أ  600-هيدروآربون
    %)24- ( 290 -هيدروآربون  %)24- ( 290 -يدروآربونه

    %)7-(أ  134-هيدروفلوروآربون  %)7-(أ  134-هيدروفلوروآربون
    %)1-(ج  407- هيدرفلوروآربون  %)1-(ج  407-هيدرفلوروآربون

    22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون
    %)5(أ 410 - لوروآربونهيدرف  %)5(أ 410 - هيدرفلوروآربون

      
    حساب التأثير المناخي

  المجموع     ):للمعلومات فقط(للوحدة، على مدى صالحيتها 
    22-هيدروآلوروفلوروآربون  22-هيدروآلوروفلوروآربون    

  75 167 799 765  25 055 933 255  50 111 866 510  ]ساعة/آيلووات[  استهالك الطاقة
آجم من مكافئ ثاني أآسيد[  )المادة(لمباشر التأثير المناخي ا

  ]الكربون
200 964 15  100 982 7  300 946 23  

آجم من مكافئ ثاني أآسيد[ في البلد):الطاقة(التأثير المناخي غير المباشر 
  ]الكربون

262 782 51  131 891 25  393 673 77  
جم من مكافئ ثاني أآسيدآ[  المتوسط العالمي): الطاقة(التأثير المناخي غير المباشر 

  ]الكربون
-  -  -  

  
        حساب التأثير المناخي للتحويل

    أ 410-هيدروفلوروآربون  290- هيدروآربون    غاز التبريد المختار
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  )*خط األساس- بعد التحويل(مجموع التأثير المباشر 

  ]الكربون
)312 .891 15(  854.0 215  )0458 675 15(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  ) **البلد(التأثير غير المباشر 
  ]الكربون

)818.0 567(  492.0 463 1  674 895  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
 -   -   -  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع التأثير غير المباشر
  ]الكربون

)818.0 567(  492.0 463 1  674 895  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  ***مجموع تأثير غاز التبريد المختار

  ]الكربون
)130 459 16(  346 679 1  )784 779 14(  

    
  290-هيدروآربون  أ 410-آربونفلوروهيدرو    غاز التبريد البديل 

دمجموع مكافئ ثاني أآسي[  )*خط األساس - بعد التحويل (مجموع التأثير المباشر 
  ]الكربون

707 431  )656 945 7(  
مجموع مكافئ ثاني أآسيد[ )**البلد(مجموع التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
985 926 2  )909 283(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[ )**خارج البلد(جموع التأثير غير المباشر م
  ]الكربون

 -   -  
سيدمجموع مكافئ ثاني أآ[  **مجموع التأثير غير المباشر 

  ]الكربون
985 926 2  )909 283(  

مجموع مكافئ ثاني أآسيد[  مجموع تأثير غاز التبريد البديل
  ]الكربون

692 358 3  )565 229 8(  

  .يختلف التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة لالنبعاثات المرتبطة بالمواد: التأثير المباشر* 
المرتبطة باستهالك الطاقة عند  االختالف في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الهيدروآلوروفلوروآربون بالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون: لتأثير غير المباشرا** 

  .توليد الكهرباء
  .161- التحويل إلى ر وال يمكن بيان تأثير. 161-اختارت الصين أيضا أن تحّول بعض الوحدات إلى غاز ر***
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 :274التعليقات التالية قبل الفقرة  تضاف •

مع متطلبات  غير متوائم اقدم لقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري نهجاتخذ الطلب الم  -1
قدمت بعد فقد ، لشرآات بشكل أساسي في البدايةا عنمعلومات محددة  ورغم غياب أي. قييم التكاليف اإلضافيةت

هذا  أتاحوقد . 2011 شباط/فبراير 18 بحلولوالمسائل التقنية  اتمعلومات عن عدد من خصائص الشرآذلك 
 .نهج لتقدير التكاليف بوضعسمح الممكنة الختيار الشرآات للتحويل، وهلية والمعايير األ بشأنأفضل  افهم

بيانات البعد توفير  حتى اغامض الطلب المقدم ، ظلقابلية اإلضافةحساب بفيما يتعلق ومع ذلك،   -2
، عن المنشآتتقييم التكاليف اإلضافية على أساس نهج عام لعدم وجود بيانات محددة إجراء ن تعّيو. ضافيةاإل

االعتبار ما  بعينأخذ تفي الصندوق متعدد األطراف  وينطوي هذا في حد ذاته على مشكلة ألن قابلية اإلضافة
أن تكون يمكن إذ . استبدالها إعادة تهيئتها أو يلزمإذا آان يمكن ما و المنشأةمعدات في من هو متاح بالفعل 

، حاولت ذلكرغم و. بين تكلفة استبدال المعدات وتحديث المعدات على سبيل المثال ، ،آبيرة جدا الختالفاتا
 .حساب التكاليف اإلضافية فيتقدم بعض الاألمانة العامة أيضا إحراز 

  لذلك ، واألهليةعة للمعداتآات المصّنلشرلتحويالت الالزمة التحديد عدد 

من  جدوىاتباع نهج أآثر يمكن وقد استخدمت األمانة المعلومات التي قدمتها اليونيدو لتقييم ما إذا آان   -3
التمويل الملكية األجنبية  يتمثل فيويبدو أن التأثير الرئيسي . اقترحته اليونيدو الذيمن  لإلزالةحيث التكلفة 

تي يجري لات منشآ، سيكون من الممكن تحديد الفي المائة 9.6ملكية األجانب  أن متوسط  ومع أن. تنشآللم
وما يستتبعه ذلك من في المائة في المتوسط،  39.7أجنبية قدرها ملكية  إلىبطريقة من شأنها أن تؤدي  هاتحويل

من المرجح أن يكون من و .التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافيةفي مستوى مقابل خفض 
قد يكون من الممكن تحقيق  ه، إال أنلى هذا الحد األقصىإ الوصولحكومة الصين  منتوقع أن ُيغير الواقعي 
في المائة من  20في المائة و  10 آال من الحصةاستخدمت األمانة العامة وقد . المائة في 20حصة بنسبة 

 .بعد ذلك تقييمللالملكية األجنبية آأساس 

  لذلك واألهلية الكباساتتحويل ليف تكا
تحويل الالزمة للضروريا لضمان توافر العناصر والتكنولوجيا  ة للكباساتمصنعال الجهاتتحويل يبدو   -4

آل من  منبيئيا  أرحمفي الخطة القطاعية آبديل  جري أدذ، ال290 - الهيدروآربونإلى 
البديل الوحيد لتمويل مشاريع آما يبدو أن  .أ 410 -آربونوالهيدروفلورو 22-وآربونفلوروالهيدروآلور

خفض الأهداف في تحقيق االعتماد  هو أ 410 -تكنولوجيا غير الهيدروفلوروآربون  إلى الكباساتتحويل 
 - الهيدروفلوروآربون  آباسات لغازالقائمة ، التي تنتج  الكباساتعلى مرافق تصنيع  2015األولى حتى عام 

 .أ 410
عدم  فيالتحدي الرئيسي وتمثل . لكباساتاتحويل تكلفة ل اتقييمممكن ال إلى القدر األمانة وقد أجرت  -5

فليس من الواضح من االقتراح، على سبيل المثال، ما ؛ لي في الشرآاتوجود أية بيانات عن خط األساس الحا
إنتاج آباسات مماثلة إذا آان المصّنعون للكباسات المستخدمة للتكنولوجيات البديلة في المستقبل يقومون حاليا ب

ولن يحتاجوا إال لتعديل إنتاجهم وفقا لبارامترات جديدة، أم أنهم حاليا يصنعون نوعا مختلفا تماما من الكباسات 
وتشير قائمة البنود التي يتعين اإلمداد بها إما إلى قيام منشآت .  وربما تستخدم فيه عمليةتصنيع شديدة االختالف

نيع تقوم بإنتاج أنواع أخرى من الكباسات التي لن يمكن لها استخدام أجزاء آبيرة جديدة أو إلى تحويل جهة تص
  .من المعدات الحالية ألغراض التصنيع المحّول

الغرف  هواءتكييف لوحدات  الكباساتمن  2008وفقا لوثيقة المشروع ، آان إجمالي اإلنتاج في عام و  -6
 5غير عاملة بموجب المادة لبدان بالكامل  لمملوآةاالشرآات المصنعة  توفرو. 79 000 000في الصين 

 في المنشآت 5غير العاملة بالمادة البلدان حصة ملكية وإذا أضيفت إليها  الكباسات،في المائة من  43حوالي 
غير  التكنولوجياتت حصة وآان. مملوآا ألجانب الكباساتنتاج إلمائة من في ا 63حوالى  يكون، الستة المتبقية

، آباسات التبريد وتكييف الهواءسوق في المائة من  18 تمثل وآربونيةفلوروالهيدروآلور على الموادالمعتمدة 
 .في المائة تقريبا 18تبلغ حصة التصدير أيضا آما أن 

تحويل وحدات  الهيدروآلوروفلوروآربونية، ُيعتزمخالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد و  -7
 - الهيدروفلوروآربون إلى  وحدة 2 476 000هزة التبريد وتكييف الهواء البالغ عددها أجاإلنتاج السنوي من 
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قدرة تبلغ  أقصاهبحد هذا يؤدي إلى تمويل ممكن ف، الملكية األجنبية في هذا القطاعوبالنظر إلى حصة . أ 410
 لىإ 920 073وتبلغ  290 - الهيدروآربونتكنولوجيا ى لإسنة من الكباسات في ال 2 007 364

ه ومن الواضح أن. مليون وحدة سنويا 1.7لقدرة فهي التحويالت المطلوبة أما . أ 410 - آربونالهيدروفلورو
وحدة في السنة آمية تحويل الكباسات  780 000يتجاوز هذا بمقدار ،  أ 410 -آربونللهيدروفلورو بالنسبة

باستخدام التمويل و .وآلوروفلوروآربونيةها من خطة إدارة إزالة الموادالهيدركاملباألولى المؤهلة للمرحلة 
أ مقصورا  410- تعتمد على الهيدروفلوروآربونجهات تصنيع الكباسات التي تمويل يكون ، أساسآالمطلوب 

 - الكباسات التي تعمل بالهيدروآربونتصنيع أما في حالة القائمين ب . دوالر أمريكي 1 109 500مبلغ على 
، واحد خطتحويل  وفي حالة. دوالرا أمريكيا 2 980 575، أي وى المطلوبمنح التمويل على المستفسُي، 290
 األولىالمؤهلة للمرحلة  290-الكباسات الموجهة الستخدام الهيدروآربوننتاج إفي المائة من  85 نسبة آانت
ة مؤهلال الكباساتنتاج إفي المائة من  15حوالي دون تمويل سوى  لن يبقىوبالتالي ، . على تمويل حصلست

 الكباسات الستخدامإنتاج ، وال يبقى أي من لمرحلة األولىل الضرورية 290 - العاملة بالهيدروآربون
 اهتي اقترحتال الكباساتنتاج إتكاليف تحويل  تقييمولم يتسن . أ المؤهل دون تمويل 410 - الهيدروفلوروآربون

التعديالت إجراء المستوى المطلوب ، مع بذلك ل، وقبلت نظرا لعدم وجود بيانات خط األساساليونيدو بالتفصيل 
في اقتراح للكباسات اإلجمالية للتحويالت المتوخاة  وعليه، تبلغ التكاليف. موضحال على النحواألهلية الخاصة ب

 .دوالرا أمريكيا 4 090 074األمانة 
  تحديد التكلفة الرأسمالية اإلضافية

لذي اتبع في طلب المعدات باعتبارها الزمة لعملية اقتضى االفتقار إلى بيانات خط األساس والنهج ا  -8
يمكن التحقق  ماألساس التي لخط افتراضات بشأن معدات  تحويل آبيرة أو لمنشأة جديدة من األمانة أن تضع

 التمويل سوفشير إلى أن يومع ذلك، فإن مجموع التمويل المقترح . من الجهة المناظرةبيانات ها بمقابلتها بالمن
إلى أن  ةراشاإلاألمانة تود  غير أن. وفورات الحجم بشكل آامل في حالة استخدام لتحويلعمليات ال يكون آافيا
  .أدناه 14التكاليف المقترحة في الجدول  ويرد بيان. قدر من عدم اليقين ال يمكن تجنبهيتسم بهذا النهج 

  إلى البديلين المختلفين التكاليف الرأسمالية اإلضافية المقترحة من األمانة للتحويل - 14الجدول 
/  290-تكلفة التحويل إلى الهيدروآربون المعدات

بالدوالر ( 161- الهيدروفلوروآربون
 )األمريكي

تكلفة التحويل إلى 
بالدوالر (أ  410- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي
 الطلب األصلي تقييم األمانة الطلب األصلي تقييم األمانة

ا إلى مضادة تعديل خطوط التجميع وتحويله
 لم ُيطلب 117 000 15 000 لالنفجار

 30 000 صهريج غاز التبريد
000 97 

000 30 000 30 
 )3( 34 500 )1( 11 500 15 000 )العدد بين قوسين(مضخة النقل 

 4 000 4 000 4 000 أنبوب غاز التبريد
 28 000 28 000 )4( 80 000 )2( 40 000 )العدد بين قوسين(أجهزة اآتشاف التسرب 

تحويل نظام اختبار تسرب الهيليوم 
جهاز التحكم في إحكام )/290- هيدروآربون(

- هيدروفلوروآربون(الدائرة ومولد النيتروجين 
410( 

000 32 000 32 050 18 050 38 

 )2( 51 800 25 900 )2(000100)1(00050)العدد بين قوسين(آالت الشحن 
 75 000 7 500 لم ُيطلب مضخة تفريغ

 )4( 80 000 )4( 20 000 )العدد بين قوسين(نظام تهوية 

 لم ُيطلب
 140 000 100 000 نظام السالمة

العدد (آلة إحكام الختم بالموجات فوق الصوتية 
 )2( 60 000 )1( 30 000 )بين قوسين

 85 000 30 000 نظام اختبار الوظائف
 867 700 0 868 300 434 150 تحويل مبادالات الحرارة

 159 000 10 000 اختبار األداء لم ُيطلب 20 000 5 000 ألغراض الوقاية من االنفجارتحويل المعمل 
 60 000 60 000 80 000 60 000 وحدة االختبار

مجهزة للوقاية من االنفجار (محطات االسترداد 
 6 000 500 )2( 10 000 )1( 5 000 )الكمية بين قوسين) (290- الستخدام غاز ر

 لم ُيطلب 591 750 *0 أدوات ترآيب الخدمة
 1 108 750 185 450 2 520 050 850 150 المجموع الفرعي

 83 156 13 909 189 004 63 761 في المائة 7.5ب يالتسليم والتأمين والترآ
 100 000 19 936 270 905 31 391 في المائة 10طوارئ 
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/  290-تكلفة التحويل إلى الهيدروآربون المعدات
بالدوالر ( 161- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي

تكلفة التحويل إلى 
بالدوالر (أ  410- الهيدروفلوروآربون

 )األمريكي
هندسة المصانع وإعادة تصميم المنتجات 

 30 000 30 000 100 000 60 000 ب واالختباراتوالتجار

 20 000 20 000 120 000 20 000 تدريب األفراد
 1 341 906 269 3295 199 1959 085 302 إجمالي التمويل

تكاليف على أساس وذلك بحساب الدوالر أمريكي  13 018 500ماليها ترآيب الخدمة على أساس آل منشأة على حدة بتكلفة إجاستعيض عن طلب أدوات * 
  .وطني في إطار عنصر التقييم التقني

  

  حساب تكلفة التشغيل اإلضافية
  .استخدمت األمانة في حسابها عددا من االفتراضات المختلفة عن افتراضات اليونيدو  -9

فارق في تكلفة لى إ أ410 -آربون لهيدروفلورول تكاليف التشغيل اإلضافيةواستند حساب   )أ(
المستوى المستخدم  تم تصحيح القيمة باستخدامو. وحدةللأمريكية  دوالرات 6.00يبلغ التبريد 

 دوالرا أمريكيا 2.82 خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وهوفي 
 .وحدةلل ةأمريكي اتدوالر 3.38/ للكيلوغرام

مارآة وصل موهما ، 290 - الهيدروآربونحساب بندين محددين في وتساءلت األمانة عن   ) ب(
 دوالرات أمريكية 4.70 ثمنهتسرب الكشف جهاز لو دوالرا أمريكيا 2.60لورآينج مقابل 

، وعلقت الموصللحصول على تعليقات من اليونيدو فيما يتعلق بتكلفة اوطلبت األمانة . حدةولل
ة بالنظر إلى الكمية اإلجمالير المرجح أن تستمر لفترة طويلة، بأن هذه التكلفة يبدو من غي

أن موصالت باليونيدو وأفادت . حلول أخرى استخِدمتواضح إذا الر وفالللوحدات وإمكانية 
، وأنه نتاج للمرحلة األولى صغيرة نسبياأن آمية اإلهي الحل العملي الوحيد، ولورآينج 

. خفض بشكل آبير من تكلفة المنتجاتيان  من شأنهمستوى لوصول إلى اسيكون من الصعب 
بشأن هذه المسألة، ولكن األمانة من التباحث ثانية  جولةة واليونيدو في األمانولم تدخل 

جزئيا بدعم من الصندوق المتعدد (تحويلها بالفعل التي تم القدرة أنه بإدراج  تالحظ
 ن موصلييمال 10ن وحدة سنويا، مما يتطلب أآثر من ييمال 5.6، سيتم بناء حوالي )األطراف

وآان . تحقيق وفورات معهفترض ُياألمر الذي ، آبيرةألمانة لهذه الكمية  بدوتو. ةسنفي ال
اليونيدو نفس  واتبعت فيه، لذلكجدا  مماثالتسرب التكاليف آاشف  بشأنمع اليونيدو  النقاش
وقررت األمانة أن نفترض . لتحقيق وفورات الحجم مما يكفيرة صغأكميات أن ال، أي المنطق

في المائة، نظرا لحجم  50بنسبة  ينالمكونين هذأنه يمكن تخفيض تكاليف إنتاج آل من 
 اإلنتاج الكبير؛

في حالة الحرارة وفورات بسبب تحويل مبادل بعض الأيضا تكلفة التشغيل اإلضافية وشملت   ) ج(
في حالة اإلنتاج المعتمد على ، ولكن ليس 290 -المعتمد على الهيدروآربونإلنتاج ا

  .أ410 -آربون الهيدرو
في حالة في المائة  45.0بلغت  الكباساليونيدو أن تكلفة  بينت، ليف التشغيل اإلضافيةتكافي حساب و  -10

تصحيح الفرق مع ( أ410 -آربونالهيدروفي المائة لتكنولوجيا  50.9 وبلغت 290 -آربونالهيدروتكنولوجيا 
 قصىد األقد جعل الح 60/44ر قرموآان ال). تسربالآشف أجهزة ولورآينج، موصالت و، لغازات التبريد

لكل آيلوغرام من  دوالرات أمريكية 6.30قطاع تكييف الهواء لتكلفة التشغيل اإلضافية في 
) أ410 - الهيدروفلوروآربون (لتمويل الكامل نظرا لو. استبدالهيجري  22 - وآربونفلوروالهيدروآلور

من المرحلة األولى  في تجميع الكباسامن تحويل ) 290 -الهيدروآربون(في المائة من  84.7بنسبة التمويل و
في ت األمانة تمويل مصنعي ضاغط في االعتبار دخلأفقد ، مشروعات تحويل أجهزة تكييف هواء الغرف

تكلفة التشغيل ، خفضت وبناء على ذلك. آل من هذه الكباسات من تكلفة التشغيل اإلضافية ةإزالة حصب الحساب
لكل وحدة  دوالرات أمريكية 3.71 و 290 - روآربونللهيد دوالرات أمريكية 4.16إلى  اإلضافية للوحدة 

 3.10و  290 - للهيدروآربونرام جللكيلو دوالرات أمريكية 3.46( أ410 -الهيدروفلوروآربونلتكنولوجيا 
 ).أ410 -آربون الهيدروفلورورام لتكنولوجيا جللكيلو دوالر أمريكي

ستخدام با، والسماح ةيتحويل المبادالت الحراربتجهيز المن إعادة  الفوائد المتأتيةنظرت األمانة في و  -11
ر حجم المبادالت الحرارية يصغتأو /لطاقة وفي ار وفالاحتمال تزيد من حراري المبادل للجديدة  اتتصميم
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بالفعل خفضا لتحقيق وفورات في  شملتكلفة التشغيل اإلضافية أن حساب  ورغم. أحدث التقنيات باستخدام
يتأتى تجاوز ما ت، تعتقد األمانة أن درجة الترقية التقنية صنيع المبادالت الحراريةتحويل ت تكاليف النحاس بعد

 التحديثمن في المائة  50افترضت درجة قدرها ، وعليه. حراريةالالتغير في التكلفة المادية للمبادالت  من
أن  تفترضأ فا410 -لتحويالت إلى الهيدروفلوروآربون ا أما في. 290 -الهيدروآربونلتحويالت التقني 

  . للتمويلكون مؤهاليتحويل المبادالت الحرارية لن 
  

  التكاليف األخرى

في المائة من  6.04 بنسبةحساب وحدة إدارة المشروع والمساعدة التقنية  تكاليفاألمانة  تحددو   -12
التكاليف  واستخدمت نفس النسبة في حساب. التكلفة الرأسمالية اإلضافية وتكلفة التشغيل اإلضافيةمجموع 

ترآيب  علىتكاليف تجهيز وتدريب فنيي التبريد  ذلكوأضافت األمانة إلى . قطاعزالة في هذا الاإلجمالية لإل
التكلفة الرأسمالية اإلضافية أصال في  آانت مدرجة، التي 290 -المعتمدة على الهيدروآربونمكيفات الهواء 

على أساس التكلفة بأآملهافي الصين  من التقنيين 5000تدريب  وبافتراض. لمصنعي أجهزة تكييف هواء الغرف
دوالرا  1 315 بقيمة، باإلضافة إلى تكلفة المعدات للشخص الواحد لكل متدرب دوالرا أمريكيا 150بقيمة 

للبالد الملكية حصة  ا، ناقصدوالر أمريكي 7 325 000 يصل إلىقترح ، فإن المبلغ اإلجمالي ا أمريكيا حسبما
  .بند المساعدة التقنيةتحت بذلك األمانة التكاليف المرتبطة  وأوردت. 5المادة جب بمو غير العاملة

  القطاع تكلفةتقدير 

في ستؤخذ مختلفة للملكية األجنبية ال الحصصأن ب، على النحو الوارد أعاله، أن أبلغتألمانة سبق ل  -13
  تكاليف آال البديلين أدناه  15 في الجدولوترد . االعتبار

  التكاليف اإلجمالية لقطاع أجهزة تكييف هواء الغرف -15الجدول 
 المشروع األصلي في المائة 19.7في المائة9.6 الحصة المملوآة ألجانب

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف  عدد التحويالت التكلفة الرأسمالية اإلضافية

 70 399 098 23 876 651 23 876 651 22 290-الهيدروآربون
 15 320 000 2 692 950 2 692 950 10 أ 410-بونالهيدرفلورووآر

 )بالدوالر األمريكي(التكاليف  عدد التحويالت تكلفة التشغيل اإلضافية
 59 560 200 22 460 132 22 460 132 5 402 000 290-الهيدروآربون

 9 196 037 9 196 037 2 476 000 أ 410-الهيدرفلورووآربون
المساعدة التقنية في ترآيب 

290-حدات الهيدروآربونو  ال يوجد 7 325 000 7 325 000 5 000 

 145 279 298 65 550 769 65 550 769 المجموع الفرعي
 ال يوجد 12 900 391  - 6 292 874  - الملكية األجنبية
 13 041 725 4 090 074 4 090 074 تحويل الكباسات

 0 302 000 3 429 9118283536وحدة إدارة المشروع والمساعدة التقنية
 168 623 023 60 169 988 67 176 880 المجموع الكلي

دوالر (جدوى التكاليف 
آجم/أمريكي    7.11 6.36 17.84 

  
 :بما يلي 274يستعاض عن الفقرة • 
 

  التوصية

ية اإلضاف ةفالممكن تحديد التكلغير من  لتمويل ألنلمستوى بوصي أن تال يمكن لألمانة في هذا الوقت . 274
، طويلة عما لألمانة من تجربةعتبارات المذآورة أعاله، فضال ومع ذلك، استنادا إلى اال. الدقة المطلوبةب
  .أعاله 15على النحو المبين في الجدول وارد حسابهما بين البديلين ال يقعاإلضافية س التكلفةن مستوى أفترض ُي
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  األول رفـقالم
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  الصين حكومةاتّفاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ") البلد("  الصين جمھورية ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-

 إلى كمية ثابتة قدرھا") وادّ الم("ألف  - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل في 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015كانون الثاني / يناير  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  17.1901

 .لبروتوكول مونتريال

من  2-1االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على  2-
لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

نة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللج .ألف-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

لحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من ا(ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) د المرفق جيم، المجموعة األولىموا

 ينفي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل المستنفدة لآلزون 
 .من كل من المواد) المتبقياالستھالك المؤھل ( 3.2.4و  3.1.4 ينألفقيا

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا وستوف. لبلدل") األھداف والتمويل("ألف  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3ث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل التمويل، من حي
 ").التمويل

كما يقبل البلد إجراء تحقّق ألف -2سوف يحقق البلد حدود االستھالك لكل من المواد المذكورة في التذييل  4-
الصلة من تحقيق حدود االستھالك على النحو المبيّن في الفقرة مستقّل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ذات 

 .من ھذا االتفاق) ب( 5الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5- في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التن 60قبل  بالشروط التالية فيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني يوما
 :التمويل للموافقة على

والسنوات المعنية ھي جميع . ق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيھا ى السنوات التي وتستثن. الھيدروكلوروفلوروكربونية
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

تنفيذ ارير وخطط شكل تق("ألف -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اقدم تقأن يكون البلد قد   )ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من ") الشرائح

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 

                                                 
)ھـ( 60/44على أساس خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم  1  
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن من 
  صرفت بالكامل؛

ّدم   )د(  د ق د ق ون البل ة أن يك ة التنفيذي ى اللجن ذ  ةخطإل ة الشرائحلتنفي ى ھيئ ذييل  عل شكل ("ألف  -4الت
ى السنة سنة  كل تغطي") الشرائحتنفيذ  طرير وخطاتق ي يُ تقويمية حت ا لب طالت ل الشريحة فيھ تموي

ع  بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ال جمي ى موعد اكتم أو حت
  على ھذه الخطة؛تھا موافقوأن يكون قد حصل على  ،األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

  
وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . بمقتضى ھذا االتفاقسوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه   6-

ً ألدوارھا  ةوتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابق") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  -5التذييـل  وفقا
ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  في الفقرة وسيخضع ھذا الرصد أيضا

 ).ب(5الفرعية 

اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من توافق و 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  وإعادات . ألف-1ھذه المبالغ وفقا

رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، التخصيص المصنّفة كتعديالت 
بصورة إجمالية وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر ). د( 5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

ل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائ 30على 
أما إعادات التخصيص غير . الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد . الغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحةإب

 .األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :يلي لما

د تطرأ   )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب ( ذة المعني المقررين الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .خالل تنفيذ الخطة 49/6و 41/100

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق  9-
برنامج األمم (اليوئنديبي وقد وافت . من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق نيابة عنه التي يُضطلع بھا
 ألمانيا و اليابان  تكما وافق") الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسية تعلى أن  ) المتحدة االنمائي

تحت ) المنفذة المتعاونة الوكاالت(الت المنفذة المتعاونة كون الوكاتعلى أن اليونيدو و اليونيب و البنك الدولي  و
على عمليات التقييم الدوريّة ويُوافق البلد . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق ]إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم 
  .في ھذا االتفاق ع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركةابالت

درجة في الخطة على النحو المفصل في أول ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة الم 10-
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات 

 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت
ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين  وتشمل[ ).ب(

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة . لألنشطة في التنفيذ
وقد أبرمت . من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الشامل –6المنصوص عليھا في قائمة التذييل 
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الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار 
التنفيذية من  وتوافق اللجنة .]ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق

 ةاألفقي وفبالرسوم المبيّنـة في الصف ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 .ألف-2من التذييـل    12.2و  10.2، 8.2، 6.2، 4.2، 2.2

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقا
 ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائهمنقزمني قاً لجدول لتمويل إلى وضعه وفا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
ألف، عن ّكل طن من  -7ر المحّددة في التذييل يدقامالالتمويل بض قيمة أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف تناقش  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونتخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
وبعد . اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  تمويل ھذا االتفاق للتعديل على عناصر خضعتلن  12- 
 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة   ،ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 لة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. ھذا االتفاق لتيسير تنفيذ المتعاونة
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

التالية في نھاية السنة واالتفاق المقترن بھا إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة  ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
إلى ) ھ(و) د(و) ب(و) أ( لفأ-4تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل و. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماال

 .حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك

االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  جميعذ تنف 15-
المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا وكافة المصطلحات . ھذا االتفاق

 .بطريقة مختلفة في االتفاق

  تذييالت
  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 11,706 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,874  األولى جيم  ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربون 
 1,505  األولى جيمب142 –الھيدروكلوروفلوروكربون
 7        األولى جيم123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 7        األولى جيم124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2        األولى جيم225-الھيدروكلوروفلوروكربون

Total 19,100 
)ھـ( 60/44خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم بعبارة عن نقطة االنطالق أساس ان : مالحظة  
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 التفاصيل الصف

1.1 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة

 )أطنان قدرات استھالك األوزون(األولى 
ال ينطبقال ينطبق

 ال ينطبق 17,190 19,100 19,100

1.2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، 

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(المجموعة األولى 
ال ينطبقينطبق ال

 ال ينطبق 17,190 19,100 19,100

2.1 
دوالر) (اليوئنديبي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليوئنديبيتكاليف دعم  2.2

2.3 
دوالر ) (ألمانيا(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( ألمانياتكاليف دعم  2.4

2.5 
دوالر ) (اليابان(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليابانتكاليف دعم  2.6

2.7 
) البنك الدولي(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)دوالر أمريكي(
    

    )دوالر أمريكي( البنك الدوليتكاليف دعم  2.8

2.9 
دوالر ( )اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليونيدوتكاليف دعم  2.10

2.11 
 دوالر) (االيونيب(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة 

)أمريكي
    

    )دوالر أمريكي( اليونيبتكاليف دعم  2.12

    )دوالر أمريكي( اجمالي التمويل المتفق عليه 3.1

    ) دوالر أمريكي(دعم ال تكاليفاجمالي  3.2

    )دوالر أمريكي( المتفق عليھا تكاليفاجمالي ال 3.3

4.1 
 1,367)األوزون استنفاد بقدرات باألطنان(االتفاقھذابمقتضىتحقيقھاعلىالمتفق22‐الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة مجموع 4.1.1
 30  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(الموافقة عليھا  تقالتي سبالتي ستتحقق في المشاريع  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.1.2
 10,309  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 22-الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل  4.1.3

4.2 

 1,670  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب المتفق على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق 141-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.1

4.2.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي اريع 141-إزال ي المش تتحقق ف ي س بب الت ي س ا  تقالت ة عليھ تنفاد(الموافق درات اس ان بق باألطن

  )األوزون
14 

 4,190  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب 141-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.2.3

4.3 

 296  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق ب المتفق على 142-مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.1

4.3.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي اريع 142-إزال ي المش تتحقق ف ي س بب الت ي س ا  تقالت ة عليھ تنفاد(الموافق درات اس ان بق باألطن

  )األوزون
0 

 1,209  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(ب 142-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4.3.3

4.4 

4.4.1 
دروكلوروفلوروكربون دروكلوروفلوروكربون 123-مجموع إزالة الھي دروكلوروفلوروكربون142-والھي ق 225-ب والھي المتف

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق 
0 

4.4.2 
دروكلوروفلوروكربون ة الھي دروكلوروفلوروكربون 123-إزال دروكلوروفلوروكربون 124-والھي ي 225-والھي تحقق ف ي س الت

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(الموافقة عليھا  تقالتي سبالمشاريع 
0 

4.4.3 
دروكلوروفلوروكربون 124-والھيدروكلوروفلوروكربون 123-االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون -والھي

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(  225
16 

 0  
خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم جاءت على أساس  4.4و  1.4بيانات الصفين األفقيين ان : مالحظة

.1.00حد لـ و كل األرقام تقارب أفرب . )ھـ(  60/44  
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
التي السنة  منخير ل االجتماع األسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2المحددة في التذييل تسبق السنة 

  تنفيذ الشرائح طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءالمقدمة سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح   1

ة   )أ( ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس
وينبغي أن يسلط التقرير . المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض

ذلك ع ي الضوء ك ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ل
ن  ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل الخط

ات ذات الصلة ر . المعلوم تمل التقري ي أن يش رات  أيضاوينبغ ات عن أي تغيي ى معلوم خاصة عل
ديمھ ادة تخصيص بخطة الشريحة السابق تق ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ا، كحاالت الت

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ررات حدوثھا دم مب ع السنوات ذات الصلة . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5 المحددة في الفقرة الفرعية
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   )ب( تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب ا) ب(5ألف، كم رر . قمن االتف م تق ا ل وم

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

طلع بھ  )ج( ي سيُض اطات الت ي للنش ذ  اوصف خط ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ف
ار ين االعتب ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن . التج وينبغ

ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املةالمنظ ى الخطة الش رأ عل ذا الوصف . ور أن تط ي أن يغطي ھ نةوينبغ رة  الس ي الفق ددة ف المح

كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا . من االتفاق) د(5الفرعية 
  ھا؛ا لريفسقدم تعلى الخطة الشاملة وأن ي

اتللخطة، تدرج في قاعدة لتقرير والالخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترنت بيان  .عل
وبو ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير  ، كال من السرودكل طلب شريحة ة (والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله) أ(1انظر الفق

ا )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة  رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل ومع أن المعلو. أعاله ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي مات الكمي
ة د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

إلى ) أ(1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  .أعاله) د(1
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل 
     

 

ة   1 ة بمساعدة الوكال ة البيئ اون االقتصادي الخارجي في وزارة حماي ة مكتب التع ستدار عملية الرصد بمعرف
 .المنفذة الرئيسية

واد المسجلة سيخضع االستھالك للرصد والتحديد استنادا إلى بيانات االستيراد   2 والتصدير الرسمية بالنسبة للم
 .في اإلدارات الحكومية المعنية

ى   3 ة عل ات والمعلومات التالي سيتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة بتجميع البيان
 .أساس سنوي واإلبالغ عنھا في المواعيد المستحقة المعنية أو قبلھا

 .ن استھالك المواد التي ستقدم أمانة األوزونالتقارير السنوية ع  )أ(

تقدم   )ب( ي س التقارير السنوية عن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الت
 .للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

تق  4 ا مس ة كيان ة البيئ اون االقتصادي الخارجي في وزارة حماي ة سيستخدم مكتب التع ال ومؤھال إلجراء عملي
 .التقييم النوعي والكمي لألداء المتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .سيكون لكيان التقييم الحق الكامل في النفاذ إلى المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة بتنفيذ االتفاق  5

االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية  سيعد كيان التقييم ويقدم لمكتب التعاون  6
ينات  مشروع تقرير تجميعي في نھاية خطة تنفيذ كل شريحة، يتألف من نتائج التقييم والتوصيات إلدخال تحس

 .وسوف يتضمن مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق. أو إجراء تعديالت إن وجدت

دى إدراج التعليقات والتوضيحات حسب مقتضى الحال من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة ول  7
حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة، تضع وكالة التقييم الصيغة النھائية للتقرير 

 .يئة والوكالة المنفذة الرئيسيةوتقدمه لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية الب

ذة   8 ة المنف دم الوكال يوافق مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة على التقرير النھائي، وتق
 .الرئيسية نفس التقرير إلى االجتماع المعني للجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ والتقارير

  الوكالة المنفذة الرئيسيةدور : ألف -6التذييل 

  :ليي ماع ولةؤمسة ـذة الرئيسيـة المنفـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ي إع  )ب( د ف اعدة البل و المبي ةـر الالحقــيراوالتق ةـذ الشريحـتنفي ةداد خطـمس ى النح ي ـعل ن ف
 ؛ألف-4 لـالتذيي
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د أُكملت   )ج( تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 .ألف-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي يأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعالت  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى النحو المحدد في   )ھ( املة عل ذييل الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش ألف -4الت
ديم على  اإلبالغ متطلباتمل توتش[ .ا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذيةوتقارير إتمام المشروعات تمھيد تق

 ]؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

دت الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ي تعھّ ة الت ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

فافية   )ح( ة ومتسمة بالش ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  المالئم في األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع   )ط(

رة   )ي( ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
تمويل كل وكالة منفذة أو لوالوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

 ثنائية معنية؛

   ؛يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستھالك المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

 ينمن التذييل) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5الفرعية ألف، وفقا لما جاء بالفقرة -1المذكورة في التذييل 
 .ألف-5و  ألف-4

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  

  :كالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عما يليتكون الو  1

ة،     )أ( ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال والرجوع إل
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ب(
      .ألف-4الوارد في التذييل 
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  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
عن كّل  دوالر أمريكي ____التمويل المخّصص بمقدار  من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

ألف لكل -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  من قدرات استنفاد األوزون طن
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في تحققيلم سنة 
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