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 مقترحات مشروع الصين
 

 
 

 :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات وتوصيات اأمانة الصندوق حول مقترحات المشروعات التالية
 ايرصول

 اليونيدو   في الصين(MDIs) في قطاع أجهزة االستنشاق ذات الجرعة المقيسة CFCطة قطاعية إلزالة استهالك الـخ •
 

 رغاوي
 2008 و2007الشراح  (  من قطاع رغاوى البوليوريتان في الصين-11لكلوروفلوروكربونخطة إلزالة ا •

 
 البنك الدولي

 
 الهالون

 البنك الدولي   2008سنوي للعام برنامج : خطة قطاع إلزالة الهالون •
 

 عوامل التصنيع

) المرحلة األولى( لعوامل التصنيع وغير ذلك من االستعماالت غير المبينة CTCازالة انتاج واستهالك الـ •
 2008البرنامج السنوي لعام 

 البنك الدولي

) الثانيةالمرحلة (المبينة  لعوامل التصنيع وغير ذلك من االستعماالت غير CTCازالة انتاج واستهالك الـ •
 2008البرنامج السنوي لعام 

 البنك الدولي

 
 االنتاج

 البنك الدولي 2008البرنامج السنوي لسنة : الخطة القطاعية إلزالة انتاج الكلوروفلوروكربون •
 

 التبريد
)الشريحة الرابعة(خطة اإلزالة التدريجية للكلوروفلوروكربون في قطاع خدمات التبريد  •  اليونيب، اليونيدو واليابـان 

 
  المذيبات

  اليوئنديبي        2008لـ ية  البرنامج السنو:  في قطاع المذيبات في الصينODSازالة الـ    •
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  مشروع غير متعدد السنوات–ورقة تقييم المشروع 

 الصين
المنفذة/الوآالة الثنائية  عنوان المشروع  

 

 

  تم التبليغ عنها ويعالجها المشروع ODSآخر بيانات عن استهالك الـ
  )2005حتى أآتوبر  ،ODP، 2005 طن (7بيانات المادة :  ألف

  )2007حتى أآتوبر  ،ODP، 2006 طن(بيانات قطاعية خاصة بالبرنامج القطري :  باء
ODS تأيروسوال  MDI    

CFC-11   98.9   40.9    
CFC-12 370.0 236.7    

CFC-114      3.3    
    280.9 468.9 المجموع

 
 ODP(  423.2 طن(المؤهل للتمويل  CFCاستهالك الـالمتبقي من 

 

 

 عنوان المشروع
 ODP:(  280.9طن ( في المنشأة ODSاستعمال الـ

 ODP:(  280.9طن ( المطلوب ازالته ODSالـ
 ال ينطبق ):ODPطن (خاله  المطلوب ادODSالـ

 40  ):أشهر(مدة المشروع 
 22,316,189 ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

  ):دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 
 16,717,500  :التكلفة الرأسمالية االضافية 
 556,000 %):10(طوارئ  
 3,502,689 :تكاليف تشغيل اضافية 
 20,776,189 :وعجملة تكلفة المشر 

 100 (%):الملكية المحلية 
  ال شيء (%):مكونة التصدير 
 20,776,189 ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة 
 79.45 ):آغ/دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

 1,558,214 ):دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 
 22,334,403 ):ر أمريكيدوال(اجمالي تكلفة المشروع للصندوق متعدد األطراف 

 نعم ):ال/نعم(حالة التمويل من الجهة النظيرة 
 نعم ):ال/نعم(المعالم المرحلية لرصد المشروع مشمولة 

 
 

 النظر في المشروع منفرداتوصية األمانة 

اع أجهزة االستنشاق ذات الجرعة  في قطCFCخطة قطاعية الزالة استهالك الـ
   في الصين(MDIs)المقيسة 

 اليونيدو

   (SEPA)إدارة الدولة لحماية البيئة  القائمة بالتنسيقالوطنيةوآالة ال
 (SEDA)إدارة الدولة لألغذية والعقاقير 

CFCs 13,123.8  
   

تخصيصات خطة األعمال للسنة الجارية  ODPازالة طن الدوالرات األمريكيةبتمويل 
3,225,000 100.6 
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 وصف المشروع

 طن 280,9لة قدمت اليونيدو خطة قطاعية الزا) الصين(بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية  1-
ODPمن الـ CFC خطة قطاعية للـ( مستعملة في صنع أجهزة االستنشاق ذات الجرعة المقيسةMDI ( كي تنظر
 189 316 22 تكلفة المشروع على نحو ما جرى تقديمه هوومجموع . 53 اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـهافي

وبعد الموافقة على هذا .  دوالر أمريكي لليونيدو714 673 1دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة الوكالة البالغة 
 . مؤهل للتمويل في الصينCFCالمشروع، لن يكون هناك مزيد من استهالك للـ

 خلفية الموضوع

 مستعملة CFCالـ من ODP طن 485,1 على مشروع الزالة 51وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ 2-
وتمت الموافقة على هذا المشروع على أساس أنه من المفهوم أن .  ي الصينفي قطاع األيروسوالت الصيدالنية ف

 في الصين، بما في ذلك القطاع CFCالـلن يوافق على المزيد من تمويل خطط قطاعية جديدة الزالة استهالك 
 ).27/51المقرر  (MDIالفرعي الخاص بالـ

 موجز المشروع

 خط انتاج تنتج 27 في الصين، فيها MDI لصناعة الـ مصنعا38 القطاعية كان هناك MDIوفقا لخطة  3-
ومن ضمن مجموع مصانع .  عنصرا فعاال مختلفا، تشمل ثالثة عقاقير طبية صينية تقليدية25 باستعمال MDIالـ

 ترخيص انتاج مؤهلة للحصول على مساعدة من الصندوق 77 خط انتاج و 22 مصنعا فيها 32الصناعة يوجد 
 .المتعدد األطراف

 : أدناه1 الفرعي قائم على أساس التكاليف المبينة في الجدول MDIن مجموع تكلفة قطاع إ 4-

  الفرعي للصين MDI الـ موجز مجموع تكلفة قطاع– 1الجدول 

 مجموع التكلفة  الوحدات)دوالر أمريكي(التكلفة األحادية بند التكلفة
)دوالر أمريكي(  

 1,100,000 1 1,100,000المساعدة الفنية
لملف التقني للتراخيص التي يجري انتاجها في ا 2006 (*)195,000 36 7,020,000 

 3,485,000 41 85,000(**) 2006الملف التقني للتراخيص التي ال يجري انتاجها 
 5,560,000 1 5,560,000تعديالت مصانع في المرافق الموجودة

 680,000 17 40,000)لكل خط انتاج(احقاق االنتاج 
 412,500 15 27,500)لكل خط االنتاج(مج التدريب برنا

 3,502,689 1 3,502,689تكلفة التشغيل
 556,000 1 556,000الطوارئ
 22,316,189  المجموع

  .تشمل دراسة عملية االنتاج ودراسة الجودة ودراسة فارماكولوجية ودراسة توكسيكولوجية، واختبار خاص لألمان واختبار اكلينيكي  (*)
 دوالر 000 680 وODP طن 100 عن CFCالـ دوالر أمريكي للخطوط التي يزيد فيها استهالك 000 320 1: محسوبة على النحو اآلتي  (**)

 دوالر أمريكي لخطوط االنتاج التي يقل فيها 000 200 و ODP طن 100 و10 بين CFCالـأمريكي لخطوط االنتاج التي يتراوح فيها استهالك 
  .ODP طن 10ن  عCFCالـاستهالك 

 . القطاعية كما قدمتها اليونيدوMDIمرفق بالوثيقة الحالية نسخة من خطة  5-
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  تعليقات وتوصية من األمانة

  تعليقات

 MDIتحليل مرافق انتاج الـ
 : الفرعي، الحظت األمانة ما يليMDIفي استعراض المعلومات المقدمة في قطاع  6-

 266,8 إلى 2004 في ODP طن 152,1تزايد من  قد MDI النتاج الـCFCالـإن استهالك   )أ(
 لمعالجة المرضى الذين MDIإن األطباء قد تزايد استعمالهم اآلن للـ. 2006 في ODPطن 

 ، بدال من العالجات التقليدية؛(COPD)يعانون من الربو واألمراض الرئوية االنسدادية المزمنة 

 وقد تلقت 1والت الصيدالنية في الصين تنتج أيضا األيروسMDIهناك سبعة مصانع تصنع الـ  )ب(
، وذلك للمساعدة CFCالـهذه المصانع تمويال لتحويل خطوط انتاجها إلى مادة دافعة خالية من 

 .MDIولدى هذه المنشآت خطوط انتاج وتراخيص مختلفة للـ. الفنية ولبرامج تدريب

 الماضية كما هو مبين  خالل السنوات الثالثMDIهناك أربعة شركات عبر وطنية أنتجت الـ  )ج(
 :وليس من المطلوب أية تكاليف رأسمالية أو تشغيلية لتحويل هذه المصانع.  أدناه2في الجدول 

 
   من الشركات المتعددة الجنسياتMDI انتاج الـ– 2الجدول 

)آغ( CFC 2006)آغ( CFC 2005)آغ( CFC 2004العنصر الفعالالمنتجاسم الشرآةالرقم
1AstraZeneca Pharmaceutical B04Budesonide  3,262.03,494.0 4,538.0 
1AstraZeneca Pharmaceutical B13Terbutaline sulfate  8,250.07,460.0 8,665.0 
3Beijing Shengdelaibao 

Pharmaceutical  
B15Salbutamol  504.6745.9  

3Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical  

B01Beclometasone dipropionate 270.5180.3  

5GlaxoSmithKline (Tianjin)  B01Beclometasone dipropionate  14,936.7- - 
31Weifang Zhongshi Pharmacy B15Salbutamol 3,150.01,350.0 900.0 

 14,103.0 30,373.813,230.2المجموع

 في مصنعي صناعة خالل السنوات الثالث MDIلم يكن ثمة أي انتاج للـ  )د(
 والمصنع 2(Heilongjiang Tanglong Pharmaceutical) 16المصنع رقم  أي( الماضية

 ؛   (Tianjin Century Pharmaceutical) 29رقم 

  :   أدناه3 فقط كما هو مبين في الجدول 2006 في MDIبدأت ثالثة مصانع صناعة انتاج الـ  )ه(

 

                                                 
 Guiyang، )8رقم  (Guangzhou Dongkang Pharmaceutical، )2رقم  (Beijing Haiderun Pharmaceuticalالمصانع السبعة هي   1

Dechangxiang Pharmaceutical)  9رقم( ،Heilongjiang Tanglong Pharmaceutical)  16رقم( ،Penglai Nuokang Pharmaceutical 
  ).32رقم  (Wuxi Shanhe Group، )28رقم  (Shanghai Pharmaceutical Group، )19 رقم(
  .2004 في MDIs النتاج 16ا الشركة رقم  قد استعملتهCFCالـ كغ من 27,8فقط   2
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  2006 التي بدأت انتاجها فقط في MDI مصانع صناعة الـ– 3الجدول 

 2006قوارير معدنية)آغ (CFC 2006العنصر الفعالالمنتجاسم الشرآةالرقم
2Beijing Haiderun Pharmaceutical  B15Salbutamol  6,424.0 584,000 
2Beijing Haiderun Pharmaceutical  B22Isoprenaline hydrochloride 2,915.0 265,000 
2Beijing Haiderun Pharmaceutical  B23Iprartropium bromide  27.0 2,389 

14Henan Xinxin Pharmaceutical  B11Huashanshen  300.0 30,612 
38Jiangsu Tianji Pharmaceutical  B12Ribavirin spray 4,202.0 466,889 

 1,348,890 13,868.0المجموع

وأعيد وضع . 1992 و1978بينت اليونيدو مع ذلك أن هذه المنشآت الثالث قد أنشئت ما بين 
والمنشأتان . 2005وبدأ من جديد في االنتاج في نهاية  2003مصنع في موقع جديد في 

  ؛  2004األخريان كانتا قد أبلغتا عن االنتاج لديهما قبل عام 

 من مصانع صناعة كانت تنتج من قبل 2006 قد أنتجت للمرة األولى في MDI هناك عدة  )و(
MDIs أدناه4 أخرى كما هو مبين في الجدول :  

  : من مصانع صناعة تم انشاؤها2006 منتجة فقط في MDIs – 4الجدول 
 2006قوارير معدنية)آغ (CFC 2006العنصر الفعالالمنتجاسم الشرآةالرقم

19Penglai Nuokang Pharmaceutical  B14Sodium cromoglicate  50.5 1,996 
19Penglai Nuokang Pharmaceutical  B07Isoprenaline hydrochloride  41.7 1,995 
24Shandong Lunan Beite Pharmaceutical  B25Salbutamol sulfate  100.0 4,464 
24Shandong Lunan Beite Pharmaceutical  B17Salmeterol xinafoate  10.0 3,030 
28Shanghai Pharmaceutical (Group)  B09Ketotifen fumarate  1,271.0 63,234 
28Shanghai Pharmaceutical (Group)  B01Beclomethasone dipropionate 79.0 3,391 
28Shanghai Pharmaceutical (Group) B14Sodium cromoglicate  113.0 5,160 

 83,270 1,665.2المجموع

، فإن التراخيص الخاصة بعناصر فعالة أخرى B25 وB17بينت اليونيدو أنه فيما عدا المنتجين 
  ؛  2000قد أصدرت قبل عام 

 يجري أنتاجها في الوقت الحاضر في الصين MDIs عنصرا فعاال مختلفا في الـ15هناك فقط   )ز(
  : وينبغي أن يالحظ ما يلي3 أدناه5كما هو مبين في الجدول 

 sodium و beclomethasone (B01) ذات الـMDIsإن اجمالي انتاج الـ (1)
cromoglicate (B14)و salbutamol – وكلها على هيئة محلول (B15) ومعلق 
(suspension) (B16) –والـ isoprenaline (B22) من مجموع % 95 يمثل أكثر من

الفعالة األربعة لها دور هام جدا في عالج الربو  وهذه العناصر 2006االنتاج في 
 .COPDوالـ

 ketotifen وisoprenaline hydrochloride (B07) التي تحوي MDIإن الـ (2)
fumarate (B09)و huashanshen (B11)و iprartropium bromide (B23) 

 بلغ ومجموع االنتاج قد. 2006 بدأت انتاجها فقط في salbutamol sulphate (B25)و

                                                 
 كغ؛ وأنتجت 1414 فيها CFCالـ وبلغ مجموع استهالك 1997 قد أنتجت في iprartropium MDI (B23) 000 100قالت اليونيدو أن   3
؛ وجرت الموافقة على الترخيص (MDI 000 16) 2003 وفي (MDI 000 32) 2001 في huashanshen MDI (B11)و

؛ أما 2004، غير أنه ال توجد معلومات عن مستويات االنتاج السابقة لعام 1995 فيketotifen fumarate MDI (B09)للـ
  .  فهو تطبيق قد استجدت الموافقة عليهsalbutamol sulphate MDI (B25)الـ
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102 695 MDI الـ وبلغ مجموع استهالكCFC 1739,7000 975مطلوب مبلغ .   كغ 
 ؛MDIدوالر أمريكي للملفات التقنية لتسجيل هذه الـ

 كعنصر salmeterol xinafoate (B17) ذات MDIوهناك كميات صغيرة جدا من الـ (3)
)  كغ33,6 فيها CFCالـ يبلغ مجموع استهالك MDI 2240 (2004فعال، أنتجت في 

 ). كغ10 فيها CFCالـ يبلغ مجموع استهالك MDI 3030 (2006وفي 

  : التي تصنع في الوقت الحاضر في الصينMDI العناصر الفعالة في الـ– 5الجدول 
 CFCنسبة مئوية من الـ  2006قوارير معدنية )آغ( CFC 2006 العنصر الفعال

Salmeterol xinafoate (B17) 10.03,0300.004% 
Iprartropium bromide (B23) 27.02,3890.010% 
Isoprenaline hydrochloride (B07) 41.71,9950.016% 
Dimethicone (B05) 70.02,7780.026% 
Salbutamol sulfate (B25) 100.04,4640.037% 
Zhichuanling (B24) 130.810,9000.049% 
Huashanshen (B11) 300.030,6120.112% 
Ketotifen fumarate (B09) 1,271.063,2340.476% 
Budesonide (B04) 3,499.078,8081.311% 
Ribavirin (B12) 7,395.0679,7562.772% 
Sodium cromoglicate (B14) 7,541.5443,7242.827% 
Beclomethasone dipropionate (B01) 23,048.0993,5898.639% 
Isoprenaline hydrochloride (B22) 47,324.03,795,73617.737% 
Salbutamol (suspension) (B16) 85,396.24,919,96832.007% 
Salbutamol (solution) (B15) 90,650.06,840,88733.976% 

 %266,804.217,871,870100.000المجموع
 

   لالستعماالت الجوهريةCFCاعفاءات الـ
 MDI أمورا منها أن البلدان التي لديها مصانع لصناعة الـ34/51ية بموجب مقررها طلبت اللجنة التنفيذ 7-

ينبغي اخطارها بالموعد الذي تبدأ عنده النظر في الحاجة إلى اعفاءات لالستعماالت الجوهرية بعد تاريخ االزالة 
 لتقديمها إلى 2007بدأ في ، وأن اعداد ترشيحات العفاءات االستعماالت الجوهرية يمكن أن ي2010المحدد له عام 

وطبقا القتراح المشروع، إن حكومة الصين قد أصدرت حصصا النتاج . 2008األطراف كي تنظر فيها في 
، بينما االستهالك الجاري في القطاع هو 2009 و2008 لكل عام في CFC من الـODP طن 550 قدرها CFCالـ

وعلى هذا .  المختزنةCFCالـ أن يستعملوا MDIالـ سيكون على صانعي 2009وبعد نهاية . ODP طن 300حوال 
 لالستعماالت الجوهرية النتاج CFCالـاألساس طلبت األمانة من حكومة الصين هل ستقوم بطلب اعفاءات من 

 .MDIsالـ

 550الهالونات في الصين تسمح بانتاج /CFCقامت اليونيدو باالبالغ عن أن خطة االزالة المعجلة للـ 8-
وتحويل كل خطوط انتاج . 2009 من درجة األيروسوالت الصيدالنية سنويا حتى عام CFC من الـODP طن
 MDIلـ، إذا تمت الموافقة على الخطة القطاعية ل2010 ينبغي أن تتم جزئيا بحلول نهاية CFC التي تحوي MDIالـ

قطاع الفرعي، إن تحويل وبسبب تعقيد عملية التحويل في هذا ال. 53من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ
 التي يجري تخزينها في الوقت CFCوبالنسبة لفترة انتقالية، إن الـ. 2010بعض خطوط االنتاج قد ال ينتهي بنهاية 

وفي سبيل حماية طبقة األوزون ال تنوي حكومة الصين في الوقت الحاضر تقديم طلبات . الحاضر سوف تستعمل
 أن تغير هذا الوضع، فإن حكومة – ألسباب غير منظورة –أنه، إذا حدث بيد . العفاءات لالستعماالت الجوهرية

 .الصين ستعود بتقرير عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية
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 اختيار التكنولوجيات البديلة
 في CFC-MDIوفقا القتراح المشروع، ليس لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين الضالعين في انتاج الـ 9-

وال يزال هناك كثير من القضايا .  في هذا القطاع الفرعيCFCطة العمل الزالة الـالصين إال فكرة تمهيدية عن خ
وعلى هذا األساس فإن األمانة قد أشارت على اليونيدو أنه قد . HFA-MDIالمعلقة المطلوب حلها قبل ادخال الـ

أي من سنتين إلى أربع ( من الطبقة الصيدالنية لفترة زمنية CFCيكون من المرغوب فيه النظر في امكانية تخزين 
 .MDIإلى أن يتم حل القضايا التكنولوجية المعلقة، قبل الشروع في تنفيذ الخطة القطاعية للـ) سنوات

وفي الوقت . ذكرت اليونيدو أن بعض مصانع الصناعة قد أجرت دراسات بشأن تكنولوجيات بديلة 10-
 التي MDIلتي تغطي في الصين تقريبا جميع الـالحاضر إن القضية الرئيسية تتصل بحقوق براءات االختراع، ا

وهناك مصانع أخرى لم تصل بعد إلى المرحلة النهائية في دراساتها بشأن .  كمادة دافعةHFAتستعمل الـ
 وسوف تستعمل هذه المقادير في CFC وعلى هذا األساس يجري تخزين الـCFCتكنولوجيات االستعاضة عن الـ

جود هذه المصاعب، فإن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع سيتم تصحيحه، وسيتم فإذا استمر و.  وما بعدها2010
 .ابالغ ذلك إلى اللجنة التنفيذية

 أنشطة المساعدة التقنية
 هي نفس 4أشارت األمانة إلى أن مستويات التمويل المطلوبة لجميع الدراسات العداد الملفات التقنية 11-

 في الوقت MDI عما إذا كانت تنتج أو ال تنتج الـMDIاج كل المستويات، بصرف النظر عن مستويات انت
 مليون دوالر أمريكي مطلوب ألنشطة المساعدة التقنية 1,1وباالضافة إلى ذلك هناك مبلغ اضافي قدره . الحاضر

وهي تشمل ورشا وبرامج تدريب وتوعية الجمهور ) وهو نفس المبلغ الذي طلب لخطة األيروسوالت الصيدالنية(
 لصانعي األيروسوالت CFCء استشاريين وجوالت دراسة وأنشطة مساندة  تشريعية، ومراجعة استهالك الـوخبرا

وهناك مبلغ اضافي قدره . الصيدالنية، وايجاد نظام للرصد واالعالم وعدة أنشطة أخرى للمساعدة التقنية
 خطا انتاجيا الجاري 17ج في الـ المعدات وعمليات االنتا(validation)  دوالر أمريكي مطلوب الحقاق 000 680
 .تشغيلها

 أي مصنع ينظر في امكان التخلي عن ترخيص MDIأجابت اليونيدو أنه ليس بين مصانع انتاج الـ 12-
، HFA-MDIوينبغي اتباع نفس االجراء من جانب جميع المصانع لتغيير تراخيصها الخاصة بانتاج الـ. انتاجه

 دوالر أمريكي 000 195والتكلفة الفعلية أعلى بكثير من الـ. ج يحدث فعالبصرف النظر عما إذا إذا كان االنتا
 دوالر أمريكي 000 85، التي يجري انتاجها في الوقت الحاضر، أي الـMDI ترخيصا للـ36المطلوبة لكل من الـ

 أن تستعمل والمصانع التي ليس فيها انتاج سيكون عليها.  التي ال يجري انتاجهاMDI ترخيصا للـ41لكل من الـ 
وباالضافة إلى ذلك فإن مستوى برامج التدريب والمتدربين المطلوب . مزيدا من التمويل في اعداد الملف التقني

تدريبهم، والمجموعات من الناس المستهدفة ألنشطة التوعية، واألنشطة التشريعية، والخبراء المطلوب تعيينهم 
. ا مختلفة عما هو مطبق في خطة األيروسوالت الصيدالنيةوالمراجعات التي ال بد من اجرائها، ستكون جميع

وقانون إدارة العقاقير في الصين يقتضي احقاق المعدات .  فقط يمكن استعارتها لهذا المشروعMISوهناك خبرة 
 .وهذا جزء من التكاليف الرأسمالية لتحويل خطوط االنتاج. قبل أن يتم تشغيل أي خط انتاج للعقاقير

سمالية وتكاليف التشغيلالتكاليف الرأ  
، الحظت CFC-MDI التي تنتج في الوقت الحاضر 15فيما يتعلق بتمويل تحويل مصانع التصنيع الـ 13-

أمريكي وتكاليف احقاق االنتاج دوالر  715 914األمانة أنه من المطلوب تكاليف رأسمالية وتكاليف تشغيل تبلغ 
 دوالر أمريكي، 000 975كاليف ملفات تقنية للتسجيل تبلغ  دوالر أمريكي، وت500 202وتكاليف تدريب تبلغ 

                                                 
 دوالر 000 195بواقع  (2006تج في  كانت تن36:  منتجا77 مليون دوالر أمريكي مطلوبة العداد الملف التقني لتسجيل 10,5هناك أكثر من   4

  ). دوالر أمريكي للمنتج الواحد000 85بواقع  (2006 لم تكن تنتج في 41و) أمريكي للمنتج الواحد
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 14 و2وهي المصانع رقم  (2006 للمرة األولى في MDIsلتحويل مصانع التصنيع الثالثة التي بدأت انتاج الـ
، وهو التاريخ الذي تمت فيه 2004 نوفمبر 30ونظرا ألن االقتراح بمشروع اقترح تاريخ انقطاع هو ). 38و

.  ، فإن تحويل هذه الخطوط ال يكون مؤهال للتمويلMDIى مشروع المساعدة التحضيرية لقطاع الـالموافقة عل
 من قانون إدارة العقاقير، أنه يجب على كل مصنع تصنيع يقوم باستحداث 29وقالت اليونيدو أنه، وفقا للمادة  

شراف واالدارة على العقاقير الخاضعة دواء جديد أن يقدم البيانات الخاصة بهذا الدواء وعينات منه إلى إدارة اال
 كانت قد أنشئت 2006معنى ذلك أن خطوط انتاج المصانع التي بدأت انتاجها التجاري في . لسلطة مجلس الدولة

 إذ أنه ال بد من مضي وقت يتراوح بين ثالث وأربع سنوات في المتوسط على تاريخ 2003 و2002في الواقع بين 
وباالضافة إلى ذلك فإن بعض مصانع التصنيع التي . لموافقة من السلطات المختصةبدء المشروع للحصول على ا

 .2005 و2004سبق انشاؤها قد أعيد نقلها إلى مواقع جديدة، ولذا لم يكن لها انتاج في 

 توجد ثالثة خطوط انتاج استبدالية CFCالحظت األمانة كذلك أنه على أساس استهالكها الجاري من الـ 14-
د اقترحت لجميع مصانع التصنيع، بصرف النظر عن معدات انتاج خط األساس وعن القدرة المركبة في مشابهة ق

وبالنسبة للكثير من خطوط االنتاج، من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة الطاقة االنتاجية عن . كل من تلك المصانع
 .أو إلى رفع الدرجة التكنولوجية/مستوى طاقتها الحالي و

  ODP5 طن 10 عن CFC التي يقل استهالكها من الـ11من مصانع التصنيع الـمطلوب لكل   )أ(
وعلى أساس المخرجات .  دوالر أمريكي000 220 بتكلفة قدرها MDIتزويدها بخط انتاج 

أو زيادة القدرة /االنتاجية الحالية، إن مستوى التمويل المقترح سيمثل رفع الدرجة التكنولوجية و
 على مستوى المصنع؛

 100 و10 ما بين CFCمطلوب لكل من مصانع التصنيع الثالث التي يتراوح استهالكها من الـ  )ب(
وتكاليف .  دوالر أمريكي000 748 بتكلفة قدرها MDI تزويدها بخط انتاج 6ODPطن 

 دوالر أمريكي عن مستوى التمويل الذي سبق 000 350االستبدال المقترحة تكاد تزيد بمقدار 
  في بلدان أخرى؛CFC ذات مستويات مماثلة من استهالك الـMDIع الـاعتماده لمصانع تصني

 تزويده بخط انتاج ODP7 طن 100 عن CFCمطلوب لمرفق واحد يزيد فيه استهالك الـ  )ج(
MDI وتكلفة االستبدال المقترحة مماثلة للتكلفة .  دوالر امريكي000 452 1 بتكلفة قدرها

 . مشابهة، سبقت الموافقة عليها في بلدان أخرىالخاصة بمصانع تصنيع ذات قدرة انتاجية

أشارت اليونيدو أنه على الرغم من أن مرافق مصانع التصنيع في معظم الحاالت مستعملة في الوقت  15-
 .الحاضر بأقل مما تستطيع انتاجه، إال أن قدرتها أكثر ارتفاعا

 لبنجالديش ومصر وايران، MDIعات الـإن تكاليف التشغيل تكاد تبلغ ثالثة أضعاف تكاليف تشغيل مشرو 16-
وقالت اليونيدو أن األسعار المستعملة في االقتراح لحساب . التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اآلونة األخيرة

والتكاليف االضافية لكل قارورة معدنية . تكاليف التشغيل االضافية كانت قائمة على األسعار التي ذكرها السوق
وحساب تكاليف التشغيل قد . من مجموع تكاليف التشغيل، ألن هذه البنود مستوردة% 87ل حوالي ولكل صمام تمث

 . CFC بالقياس إلى الـHFAفي مقدار الـ% 30راعى أيضا تخفيضا قدره 

                                                 
، 24، 8(وخمسة مصانع أرقامها .  كغ1000 أقل من CFCيبلغ فيها االستهالك السنوي من الـ) 25، 14، 9، 37أرقامها (توجد أربعة مصانع   5

 أكثر من CFCيبلع استهالكهما من الـ) 36 و2( وفقط مصنعان أرقامهما 4500 إلى 1500  منCFC يتراوح استهالكها من الـ)38، 32، 15
  . كغ7300

 الذي يبلغ فيه 19 ؛ والمصنع رقم ODP طن 63.8 السنوي فيه CFC الذي يبلغ استهالك الـ18المصنع : إن مصانع التصنيع هذه هي   6
 .  ODP طن CFC  19.4 الذي يبلغ فيه استهالك الـ28؛ والمصنع رقم ODPطن  CFC  28.9الستهالك الـ

  .21المصنع رقم   7
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 الترشيد الصناعي وجدوى التكاليف
ين كل تكلفة أحادية قد وضعت جدوال دالليا يربط ب MDIإن األمانة عند استعراضها للقطاع الفرعي للـ 17-

المرفق (في الوقت الحاضر  MDIمصنعا القائمة بالصناعة التي تنتج الـ 15مقترحة في الخطة وبين كل من الـ
قد ) دوالر أمريكي 000 100 1(وفي هذا التحليل إن المجموع المطلوب للمساعدة التقنية ). األول في هذه الوثيقة

 مصنعا القائمة 15، وتم توزيعه نسبيا بين الـ المطلوب ازالتهCFCالـتمت قسمته على المقدار االجمالي من 
وردا على هذه القضية قالت اليونيدو أن الترشيد الصناعي . CFCالـبالصناعة، على أساس مجموع استهالكها من 

ت وترخيص كل عقار طبي انما هو مكونة هامة من مكونا. ليس مالئما لصناعة انتاج العقاقير الطبية في الصين
وال تستطيع السلطات . على كل ترخيص من خالل استثمار كبيرتحصل كل منشأة  .موجودات كل مصنع

ولذا فليس في . الحكومية المختصة أن تلغي التراخيص أو ادخال تعديالت على المعلومات الواردة في الترخيص
وباالضافة إلى ذلك ال يمكن . االمكان أن تربط معا خطوط االنتاج من خالل الئحة إدارية تصدر عن الحكومة

  . إلغاء ترخيص انتاج بسبب ضعف االنتاج أو حتى تالشيه خالل فترة زمنية مختارة

  :على أساس هذا التحليل لدى األمانة المالحظات االضافية التالية 18-

في الخطة القطاعية ) CE8واختصار جدوى التكاليف هو (إن جدوى التكاليف االجمالية   )أ(
طن  280,9 قدره CFCالـعلى أساس استهالك من (كغ / دوالر أمريكي79,45 هي MDIللـ

ODP طن  14,1 تشملODPمنوهو حوالي ضعفين)  تستعملها الشركات عبر الوطنية  
 التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اآلونة األخيرة لبنغالديش MDIالـ في مشروعات CEالـ

 دوالر 36,98(ومصر ) كغ/ دوالر أمريكي36,61(وايران ) كغ/ دوالر أمريكي36,39(
  ).كغ/أمريكي

) 21 و18المصنعان  (MDIللـإن المنشآت ذات أعلى جدوى في التكاليف هي أكبر منتجين   )ب(
واالنتاج المتآلف لهذين المصنعين يمثل .  على التوالي34,44 و35,29 فيهما CEحيث تبلغ الـ

 المستهلكة في قطاع CFCلـا من مجموع %69 المنتجة وMDIالـمن مجموع % 65
  ؛ MDIالـ

 81 تتراوح قيمتها بين CE، لديها )28 و19 و36المصانع (هناك ثالثة مصانع للصناعة   )ج(
 دوالر 114 فيها ما بين CEكغ، وسبعة مصانع تتراوح قيمة الـ/دوالر أمريكي 98و

 1,631بين  ما CEكغ، وثالثة مصانع تتراوح قيمة الـ/ دوالر أمريكي972,00كغ و/أمريكي
وعلى أساس هذه القيم فان االستدامة الطويلة . كغ/  دوالر أمريكي6,904كغ و/دوالر أمريكي

  األجل لجميع هذه المنشآت أمر مشكوك فيه؛

على عكس الممارسة الماثلة في صياغة عدة خطط ازالة قطاعية وطنية، معتمدة للصين وعدة   )د(
 الصناعي لم يتم النظر فيه في القطاع الفرعي ، إن الترشيد5بلدان أخرى من بلدان المادة 

  .MDIللـ

 التي لديها MDIالـ دوالر أمريكي مطلوب للملفات التقنية لتسجيل 000 265 4وهناك مبلغ اضافي قدره  19-
  .ولم يتم النظر في هذا التمويل في عملية التحليل السابق بيانها.  2006ترخيص ولكن لم تكن تنتج في 

                                                 
.  يتم وضعها من جانب اللجنة التنفيذيةم لMDIلـلمشروعات القطاع الفرعي ل CEإن األمانة واعية بأن عتبة من الـ  8

  . استدامة المصانع القائمة بالصناعة المحتسبة على مستوى المصانع وامكانيةCEالـغير أن األمانة تربط بين 
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نةاقتراح من األما  

مع مراعاة القضايا والمالحظات السابقة، وتمشيا مع السياسات والخطوط االرشادية الحالية الصادرة عن  20-
نظر في المنهجية البديلة اآلتية لتحديد التكلفة االضافية في الخطة تالصندوق، اقترحت األمانة على اليونيدو أن 

  :MDIلـالقطاعية ل

استعراض :  بما يلي، التي ستقوم، من ضمن أمور أخرىMDIللـ  االستراتيجية االنتقاليةتمويل  )أ(
 أنظمة اصدار في شامال التواؤم MDIلـوتطبيق السياسات واللوائح التي تحكم القطاع الفرعي ل

؛ وتقييم الطلب لالعفاءات الخاصة باالستعماالت الجوهرية بعد ODSالتراخيص الخاصة بالـ
درجة ذي ال CFCالـت الدارة شؤون المخزون من ، ووضع سياسا2010تاريخ االزالة لعام 

الصيدالنية إذا لزم األمر؛ ومزيد من النظر في وضع خطة عمل للترشيد الصناعي؛ وتنفيذ 
ونظرا . حمالت تثقيف ألصحاب المصلحة الرئيسيين بما فيهم الجمهور العام؛ وتوزيع معلومات

 فان تكلفة MDIالـ الفعالة في لعدد مصانع الصناعة الداخلة في الموضوع، وعدد العناصر
   دوالر أمريكي؛000 200استراتيجية االنتقال ستبلغ 

 وهي  األشد فعالية بالنسبة العناصر الفعالة الرئيسية األربعHFA-MDIsتمويل ايجاد   )ب(
salbutamol) والـ) سواء كمحلول أو كمادة عالقةbeclomethasoneوالـ isoprenaline 

مقدرة بواقع مليون (دوالر أمريكي  000 400 3لفة ايجاد االنتاج تبلغ وتك. cromoglicateوالـ
 دوالر أمريكي 000 800 كمحلول أو كمادة عالقة، وsalbutamolدوالر أمريكي اليجاد الـ

  ).لكل من العناصر الفعالة الثالثة األخرى، وهي مستويات مماثلة لما اعتمد لمصر وايران

 %5نية لمعالجة العناصر الفعالة العشرة المتبقية، والتي تمثل أقل من تمويل برنامج للمساعدة التق  )ج(
 000 180وتكلفة برنامج المساعدة التقنية تبلغ . MDIالـ النتاج CFCالـمن مجموع استهالك 

كغ، وعلى / دوالر أمريكي3,43 البالغ CFC-12دوالر محسوبة على أساس السعر الحالي للـ
  . كغ على فترة أربع سنوات850 12 البالغ CFCللـأساس االستهالك الحالي 

 مصنعا القائمة بالصناعة والتي لديها انتاج حالي من 15التكاليف الرأسمالية المطلوبة لتحويل الـ  )د(
 دوالر محسوبة على النحو 000 410 3ومجموع التكاليف الرأسمالية يبلغ .  CFC-MDIالـ 
  :اآلتي

 10 الذي يقل عن CFCالـاج الثمانية ذات استهالك  دوالر أمريكي لمرافق االنت000 50  )1(
، محسوبة على أساس خط انتاجي صغير جديد، ذي صهريج ضغط، مطلوب ODP طن

   الدافعة؛HFAالـالستعمال مادة 

 طن 100 و10 فيها بين CFCالـ دوالر أمريكي لثالثة مرافق يتراوح استهالك 000 400  )2(
ODP .سعر الذي ذكر حديثا لخط انتاج جديد في أحد وهذه التكلفة قائمة على أساس ال

  . في مصر، وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اآلونة الحديثةMDIالـمصانع صناعة 

 فيه عن أكثر من CFCالـ ستهالك دوالر أمريكي للمصنع الوحيد الذي يزيد ا000 500 1  )3(
ليه مؤخرا بالنسبة وهذه التكلفة قائمة أيضا على أساس سعر تم الحصول ع. ODP طن 100

 في مصر، وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اآلونة MDIالـلخط انتاج جديد لمصنع لصناعة 
  .الحديثة
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   تكاليف طوارئ فوق مجموع التكاليف الرأسمالية؛10%  )4(

محسوبة على فترة سنة واحدة، على أساس دوالر أمريكي  000 120 1إن تكاليف التشغيل البالغة   )ه(
 مستعملة في CFCالـ كغ من 868 13 كغ وهو مقدار يستبعد 937 252 إجمالي قدره CFC استهالك

  . 9 فقط2006 في MDIلـانتاجها لبدأ ثالث منشآت 

 دوالر أمريكي لتنفيذ المشروع ووحدة الرصد، التي 000 990 1تمويل لتكلفة اجمالية قدرها   )و(
  :ستكون مسؤولة عن أمور منها ما يلي

 التي 10للعناصر الفعالة)  دوالر لكل ملف000 30بواقع ( ملفا تقنيا 17لى إعداد المساعدة ع  )1(
 2006 قبل MDIالـيجري انتاجها في الوقت الحاضر في المصانع التي بدأت انتاج 

  ). دوالر أمريكي000 510التكلفة االجمالية لهذا النشاط هي (

، وهي القائمة في الوقت 2006قبل  MDIلـ مصنعا التي بدأت انتاجها ل12احقاق مرافق الـ  )2(
واألنشطة الرئيسية تشمل )  دوالر أمريكي لكل مصنع000 30بواقع (الحاضر بالتشغيل 

احقاق الورش والتركيبات والمرافق والمعدات، وتشغيل المرافق وأداءها كما تشمل 
  ). دوالر أمريكي000 360هذا النشاط هو لمجموع التكلفة (المنتجات 

وهذا التدريب هو باإلضافة إلى . املين الذين يعنيهم األمر في مصانع الصناعةتدريب الع  )3(
تكاليف (جزء من التكاليف الرأسمالية يدخل ك مورد المعدات ويسديهالتدريب التقني 

  ). من التكاليف الرأسمالية%10 دوالر أمريكي مقدرة على أساس 000 340التدريب هي 

الجة العناصر الفعالة التي ال يجري انتاجها في الوقت اسداء مساعدة تقنية محددة لمع  )4(
التكلفة االجمالية لهذا النشاط  (2006 انتاجها اال في أالحاضر ولمصانع الصناعة التي لم يبد

  ). دوالر أمريكي000 100هي 

 بهذا الموضوع وأنظمة الرصد والتحقق، ةالمتعلقاإلدارة ايجاد وحدة رصد، تشمل ايجاد   )5(
 دوالر أمريكي مقدرة 000 680وتكلفة هذا النشاط هي (مخزون إذا لزم األمر وادارة ال

  .) من التكلفة الرأسمالية%20بواقع 

 في الصين MDIالـ في قطاع CFCلـوملخص األمر أن مجموع مستوى التمويل المقترح لالزالة الكاملة ل 21-
  : موزعة على النحو اآلتي000 300 10هو 

أمريكي’دوالر   استراتيجية انتقالية 200,000
 3,580,000  دوالر أمريكيالمساعدة التقنية/انتاج المنتج

3,410,000  دوالر أمريكيتكاليف رأسمالية
1,120,000  دوالر أمريكيتكاليف تشغيلية

1,990,000  دوالر أمريكيصدتنفيذ المشروع ووحدة الرب

                                                 
 لكل من بنغالديش ومصر MDI الـان مستوى تكاليف التشغيل محسوب على أساس متوسط تكاليف تشغيل مشروعات  9

   . وايران، التي سبق أن وافقت عليها اللجنة التنفيذية
  وsodium cromoglicate  ،beclomethasone dipropionate ،isoprenaline hydrochloride: إن العناصر افعالة هي  10

salbutamol سواء على هيئة محلول أو على هيئة مادة عالقة.  
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 القطاعية لألنشطة التي تراها MDIالـل المتاح تحت خطة سيكون لحكومة الصين مرونة استعمال التموي 22-
 ووفقا للمقررات والخطوط االرشادية ذات MDIلـ في القطاع الفرعي لCFCمناسبة لتحقيق االزالة الكاملة للـ

  .الصلة الصادرة عن الصندوق المتعدد األطراف

  :ردا على اقتراح األمانة أجابت اليونيدو على النحو اآلتي 23-

ند النظر في تفاصيل االيجاد المركزي لعقاقير طبية جديدة وتكنولوجيات بديلة، فال بد من أن ع  )أ(
وال توجد في . تراعى المسؤولية القانونية الرئيسية واآلثار المترتبة على الملكية وعلى السوق

الصين سلطة يمكن أن تتولى مسؤولية اآلثار والمخاطر والمسؤوليات األخرى المرتبطة 
داث عقاقير جديدة لمصانع الصناعة التجارية، التي تتباين هياكل ملكيتها وحصصها في باستح
  السوق؛

ولم تشمل هذه .  مليون دوالر أمريكي29,5إن تكلفة المشروع المقترح كما أعد أصال كانت   )ب(
 .MDIsالتكلفة التمويل الالزم لشراء حقوق براءات االختراع، الصالحة في الصين بالنسبة لعدة 

، مارست حكومة المتعدد األطراف من الصندوق التي ستطلبوفي سبيل تخفيض مستوى المنحة 
  نظيرة؛جهات الصين ضغطا على مصانع الصناعة لزيادة اسهاماتها ك

 أعتمد حتى اآلن MDIللـعلى الرغم من أن اقتراح المشروع أشد تكلفة من أي مشروع آخر   )ج(
لد آخر هذا العدد الكبير من المنتجين وخطوط االنتاج ينبغي أن يالحظ أنه ال يوجد في أي ب
 في هذا القطاع CFCوأيضا إن االستهالك الفعلي للـ. والعناصر الفعالة والتراخيص كالصين

 المبلغ عنه في االقتراح، حيث أن عدة مصانع قائمة CFCأعلى بكثير من استهالك الـ
ية، تستطيع أن تثبت مستويات االستهالك بالصناعة ليس لديها أنظمة حسابية وأنظمة تسجيل واف

  الصحيحة؛

بيد أن حكومة الصين قد وافقت على أن تخفض، أقصى حد أدنى ممكن، التكلفة المرتبطة بايجاد   )د(
وهذه المنشآت . 2006 في MDIsالمنتجات وتسجيلها، بالنسبة للمصانع التي لم تكن تنتج 

والميزانية المنقحة . قترح في قيمة المنحةسيكون عليها أن تجد موارد لتعويض التخفيض الم
  :المقترحة هي كاآلتي

8,965,000  دوالر أمريكيايجاد وتسجيل المنتجات
5,560,000  دوالر أمريكيتعديل مرافق االنتاج

680,000  دوالر أمريكي االنتاج(validation) احقاق
412,500  دوالر أمريكيتدريب العاملين
3,502,689  دوالر أمريكيالضافيةتكاليف التشغيل ا

1,100,000  دوالر أمريكيمساعدة تقنية واستراتيجية انتقالية
أمريكي’   دوالر )مطبقة على التكاليف الرأسمالية فقط(طوارئ  556,000
20,776,189  دوالر أمريكيالمجموع

  

عن تكلفة المشروع دوالر أمريكي  000 540 1الحظت األمانة أن التكلفة المنقحة للمشروع تقل بمقدار  24-
 الفرعي للصين كان ينبغي عدم MDIالـ فان قطاع 80/41وتالحظ األمانة أيضا أنه على أساس المقرر . كما قدم

بيد أنه، مع .  تقديمه كي تنظر فيه اللجنة التنفيذية، حيث توجد قضايا غير محلولة تتعلق بالتكاليف مع اليونيدو
 في الصين، ونظرا لتعقيد االقتراح، وآلثاره الرئيسية على الطلبات CFCر خطة الزالة الـ آخ هيمراعاة أن هذه
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، ومع مراعاة المساعدة االضافية الالزمة لحكومة الصين 2010االحتمالية لالستعماالت الجوهرية بعد عام 
، فان األمانة قد 2010 يناير 1 بحلول CFC في سبيل تحقيق االزالة الكاملة للـCFCلتخفيض استهالكها من الـ

  .قدمت المشروع كي تنظر فيه اللجنة التنفيذية

 توصية

 الفرعي في ضوء التعليقات والمالحظات الواردة MDIقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في قطاع  25-
  .أعاله
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   المشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع    

  الصين
 

  كالةالو  اسم المشروع) أوال(

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير   الرغاوى
 

  2005 :السنة  )األوزون استنفادباألطنان من قدرات   (7بالمادة   المشمولة البيانات األخيرة) ثانيا(

CFC: 13123.8  CTC: 1060.3  186.6 :كلوروفورم الميثيل  601.5 :بروميد الميثيل  4516.5 :الهالونات  

 
  2006 :السنة   )األوزون استنفادباألطنان من قدرات (للبرنامج القطري  عية األخيرةالبيانات القطا) ثالثا(

عوامل   المذيبات    التبريد  الهالون  الرغاوى  أيروسول  المواد
  التصنيع

MDI   استخدام
  مخبري

 ندف    بروميد الميثيل
  التبغ

إجمالي 
استهالك 
  القطاع

 بدون  QPS     الخدمة  التصنيع   
QPS  

   

CFC      
             468.8 6,318.6    493.8 3,287.       280.9          21.310,870.4

CTC                         356.5    534.6          891.1 
 .795                            .795           الهالونات
بروميد 
 878.2    .310 568.2                                  الميثيل

كلوروفورم 
 279.9                   279.9                   الميثيل

 

  اإلجمالي 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  بيانات المشروع) رابعا(
الحد األقصى 

لالستهالك 
المسموح به 

من  باألطنان(
 استنفادقدرات 
  )األوزون

CFC    14,143.  13,830. 10,500. 9,000. 7,000. 400.  0.      

تكاليف 
  53,846,000  .1,767,000  .1,767,000  .2,676,000 3,320,000 .10,903,000 .10,903,000 .12,570,000  .9,940,000   المشروع

تكاليف 
المشروع 

دوالر (
  )مريكيأ

تكاليف 
  .4,766,140  .159,030  .159,030  .240,840 .282,800 .961,270 .961,270 .1,115,300  .886,600    المساندة

تكاليف 
53,846000,0  1,767,000 1,767,000 2,676,000 3,320,000 10,903,000 .10,903,000 .12,570,000  .9,940,000  .0 المشروع

00 
إجمالي 

لتمويل ا
الموافق عليه 

من حيث 
دوالر (المبدأ 
  )أمريكي

تكاليف 
  .4,766,140  .159,030  .159,030  .240,840 .282,800 .961,270 .961,270 .1,115,300  .886,600  .0  المساندة

تكاليف 
  .47,636,000  .0  .0  .0  .3,320,000 .10,903,000 .9,940,00012,570,000.10,903,000 المشروع

إجمالي 
األموال التي 
أفرجت عنها 
ExCom 

دوالر (
  )أمريكي

تكاليف 
  .4,207,240  .0  .0  .0  .282,800 .961,270 .886,600.1,115,300.961,270  المساندة

تكاليف 
  4,443,000    .1,767,000  .2,676,000          المشروع

إجمالي 
األموال 
المطلوبة 
للسنة الحالية 

دوالر (
  )أمريكي

تكاليف 
  399,870    .159,030  .240,840           المساندة

  
  قة شموليةمواف  توصية) خامسا(
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  وصف المشروع
 

م البنك الدولي إلى الجلسة الثالثة والخمسين للجنة التنفيذية نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية، قّد 26-
 رغاوى من قطاع 11- الكلوروفلوروكربونإلزالة، 2008 للموافقة على تنفيذ برنامج الخطة السنوية لعام طلباً

 دوالر أمريكي إضافة إلى 000 767 1 إطالق دفعة التمويل السابعة البالغة أيضاًكما طلب البنك . البوليوريتان
وعالوة على ذلك، فان  .2008 دوالر أمريكي من أجل تمويل خطة عام 030 159الوكالة البالغة مساندة تكاليف 

 240,840البالغة  مساندةال دوالر أمريكي وتكاليف 000 676 2البنك يطلب كذلك إطالق الدفعة السادسة البالغة 
دوالر أمريكي المتعلقة ببرنامج الخطة السنوية التي أقرت في الجلسة الثانية والخمسين للجنة التنفيذية، ولكن لم يتم 

م البنك الدولي جداول النظرة العامة كذلك قّد. في ذلك الوقتبسبب عدم تحقيق المتطلبات السابقة إقرار التمويل 
  .هذه الوثيقةب 2رقم  المرفق في ةملحقالمتعددة السنوات 

  خلفيةال

 في الجلسة البوليوريتان رغاوى قطاع من 11 مركبات الكلوروفلوروكربون ـإزالةلقد أقرت خطة  27-
 - سيبا-الخامسة والثالثين للجنة التنفيذية، مع البنك الدولي باعتباره الوكالة المنفذة ووكالة حماية البيئة الحكومية

 رغاوى قطاع  من11-مركبات الكلوروفلوروكربون إزالةإن تنفيذ خطة .  العاملةيذية الوطنيةبوصفها الجهة التنف
 ة النهائياإلزالة يساعد حكومة الصين في الوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال، بما في ذلك البوليوريتان

 تحقيق هذه األهداف، سوف ومن اجل. 2010 بحلول عام الخاضعة للرقابةستخدامات الكلوروفلوروكربون ال
 في الوقت الحاضر، تنفيذ سلسلة من النشاطات االستثمارية وغير االستثمارية والمساعدة التقنية وكما هويجري، 

 53وقد بلغ مجموع التمويل المقر مبدئيا لهذه الخطة . وبناء القدرات، من قبل الصين بمساعدة من البنك الدولي
 .  دوالر أمريكي140 766 4الوكاالت البالغة مساندة إلى تكاليف  دوالر أمريكي، إضافة 000 846

 "البوليوريتانقطاع رغاوى لمركبات الكلوروفلوروكربون في اتفاقية "االتفاقية األصلية جرى إقرار لقد  28-
في  انتوصل الطرفوفي وقت الحق،  .بين الصين واللجنة التنفيذية في الجلسة الخامسة والثالثين للجنة التنفيذية

ق بتسريع خطة إلى اتفاق موسع آخر ينسخ جزئيا اتفاق الجلسة الخامسة والثالثين المتعلّ الجلسة الرابعة واألربعين
ويتوخى االتفاق األخير، من بين أمور أخرى،  .الهالون/رابع كلوريد الكربون/الكلوروفلوروكربوناإلزالة مركبات 

  .اإلزالة هذه إنجازوقد تم . 2007حزيران / اية يونيونه بحلول 11-إنتاج الكلوروفلوروكربونإزالة 

  حالة الخطة 
  

، أيضا، إضافة إلى أهداف االستهالك القصوى المسموح ىالقطاع الرغاوقطاع لقد تضمن اتفاق خطة  29-
وقد نص االتفاق على أنه من اجل . 11-الكلوروفلوروكربونبإزالة بها، أهدافا للنشاطات، وبخاصة تلك المرتبطة 

 بالمائة على األقل من أهداف 50تبلغ حوالي  الكلوروفلوروكربونإزالة المتثال لالتفاق، يتوجب توقيع عقود ا
وفي الفترة القليلة الماضية، أصبح من الصعب على  . بالمائة من أهداف السنة الماضية100السنة الجارية، و 

ق كل حالة على حدة وذلك بسبب متطلبات التحقّالصين بشكل متزايد إمكانية تحديد المؤسسات المؤهلة على أساس 
 رقم المقررينوبعدما أصبحت اللجنة التنفيذية على بينة من القضايا ذات الصلة، وافقت اللجنة في . المحددة
 على أساس االتفاقات متعددة 1995تموز / على أهلية المؤسسات ذات القدرة والمقامة بعد يوليو34/52 و 28/51

وعلى أساس هذه التوضيحات، يمكن للصين أن . ضمن االتفاق" اإلزالةعقد "اللجنة تعريف أوضحت والسنوات، 
  : لذلك، وقد رفعت اآلن التقرير التالي بمجمل الوضع بخصوص توقيع العقودل طرائق التنفيذ طبقاًتعّد

 طن من مركبات 740.38 10 لـ إزالة، منحت عقود 2007أيلول / من نهاية سبتمبراعتباراً •
 :وهذه تندرج ضمن المجموعات الرئيسة التالية. 11-وروفلوروكربونالكل
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 . طن094.08 7لتجمعات صناعية بمقدار إزالة  عقد أحد عشر    )أ(  

   و طن،746.296 2 للمؤسسات الرغوية بمقدار  فردياً عقداًواحد وتسعون  )ب(  

    .2007 ـ2002 طن للبرامج السنوية لألعوام 900أربعة عقود مقاطعات بمقدار   )ج(  

ومع هذا الوضع للعقود الموقعة، وعلى افتراض أن هذه العقود سيتم تنفيذها، تكون الصين قد أوفت  30-
وسيتعين على  .ألوزونقدرات استنفاد ا طن من 651 10، والتي من بينها اإلزالةعلقة بتوقيع عقود تبالتزاماتها الم

عن تنفيذ وضى الحال، بخصوص أهداف استهالكها، الصين مواصلة تقديم تقارير الرصد والتحقق، حسب مقت
    . المبرمةاإلزالةم المتحقق في نشاطاتها المتعلقة بعقود برنامج العمل السنوي، وعن التقّد

  التحقق من االستهالك
 

كحد أقصى من  ألوزونقدرات استنفاد اطن من  885 6البوليوريتان استهالك رغاوى تتوقع خطة قطاع  31-
 6   السنوية بأن يكون هذا االستهالكاإلزالة، بينما توقعت خطة 2006 لعام 11-وفلوروكربون مركبات الكلور

 للصين في كل من خطتي قطاع ولذلك، أصبح الهدف األخير ملزماً . طن فقط من المواد المستنفذة لألوزون318
  .السنويةاإلزالة البوليوريتان وخطة رغاوى 

الصين الكلي من   خدام استهالك  البوليوريتان عبر است رغاوىقطاعويتم التحقق من االستهالك في  32-
الكلوروفلوروكربون كنقطة انطالق، وأن يخصم منه االستهالك المتحقق منه في القطاعات األخرى التي تستخدم 

 :والنتائج مبنية في الجدول أدناه. 11-الكلوروفلوروكربون
  CFC-11 CFC-11إنتاج واستهالك 

 )استنفاد األوزونطن من قدرات (
 CFC     6,959.421 كما تم التحقق منها في نطاق قطاع إنتاج 2006 للعام CFC-11إنتاج 

 74.030  وتحقّق منها البنك الدولي الحكومية المبلّغ عنها من قبل إدارة حماية البيئة CFC-11صادرات 
 CFC-11   6,885.391االستهالك الوطني من 

 98.87  )غير المرتبطة بأجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات(دلية آيروسول المستحضرات الصي
 236.70  أجهزة االستنشاق المزّودة بمقياس للجرعات 

 210.00  )مبردات المباني(قطاع خدمة التبريد 
 21.27  قطاع التبغ
CFC-11 6,318.551  ):الفرق بين القيم أعاله( لقطاع رغاوى البوليوريتان 

  

 فان مستوى استهالك القطاع المحسوب في التحقق هو أعلى بقليل من أقصى مستوى االستهالك ولذلك 33-
  . %0.00872 كغم أو 551 السنوية ويبلغ هذا الفارق اإلزالةالمسموح به في إطار اتفاق خطة 

  2007 ، وتقرير أولي عن خطة العمل السنوية لعام 2006تقرير عن خطة العمل السنوية لعام 
  

 :توعيةال من النشاطات الحكومية ذات الصلة ونشاطات اًد عدىمن تنفيذ خطة قطاع الرغاويتض 34-
الصين  قف، أو) السنويةاإلزالةاتفاق خطة  (اإلزالةمن اجل تلبية الهدف من االتفاق حول تسريع   )أ(

مركبات  كما حظرت استخدام. 2007 تموز/إنتاج الكلوروفلوروكربون منذ األول من يوليو
ومنعت  ،اوى، في جميع القطاعات، مثل التبغ ، والتبريد، والرغ11-وفلوروكربونالكلور

إن  .، على التوالي2008 كانون األول/ ويناير2007 تموز/االستخدام في هذه القطاعات من يوليو
ن ضبط إنتاج الكلوروفلوروكربون، واالستيراد والتصدير واالستهالك في القطاعات األخرى قد مكّ

 ضمن األهداف 11- من ضبط حدود االستهالك الوطني من الكلوروفلوروكربونىقطاع الرغاو
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 على حظراً "الحكومية ، فرضت وكالة حماية البيئة 2007 حزيران/ يونيو25وفي  .المتفق عليها
 اعتباراً رحظتطبيق هذا ال ، وسيتم"ىاستخدام الكلوروفلوروكربون كعنصر نفخ في قطاع الرغاو

  .2008  ثانيكانون/يناير  من أول 

 ويتم . بديلةتقنياتجرى تشجيع المؤسسات ومعاهد األبحاث على دراسة وتطوير  )ب( 
 لتشجيع استخدام عناصر وتجري الدراسات واألبحاث حالياً .تطويرومراجعة معايير اإلنتاجحالياً
نتائج إلبالغ المؤسسات بوندوات كما يتم تنظيم ورشات عمل . الرغاوىنفخ جديدة إلنتاج تقنيات و

البديلة وتوزيعها قنيات ويصار أيضا إلى جمع توصيات الخبراء واالختصاصيين عن الت. الدراسات
  .ونشرها

 اتلمؤسساإلزالة ل في نشاطات 2006 في عام ىوالقد تركز التوجه الرئيسي لتنفيذ خطة قطاع الرغ 35-
   :والمقاطعات

عت عقود مع مقاطعاتاطعات ووقّي نهج المق جرى تبن2006ّفي البرنامج السنوي لعام   )أ( 
 .11- طن من الكلوروفلوروكربون900ت دونغ غطّغشاندونغ، وجيانغسو وزيجيانغ وغوان 

    طن، و300 طن، مع فائض مقداره 600إزالة وبتوقيع هذه العقود، تم الوفاء بالتزام 
  .التاليةاطات ، من خالل النش11- الكلوروفلوروكربونإزالةل إن عقود المقاطعات سوف تسّه  )ب( 
   

    ؛توعية الجمهور  )1(    

  كالً منهم في مجال 11-دي البوليول وتجار الكلوروفلوروكربونمسح المشاريع، وموّر  )2(    
  ؛اختصاصه      

   المحليين والوطنيين للمؤسسات اوىتوفير التدريب والمساعدة التقنية من خبراء الرغ  )3(    
    ؛بديلةقنيات ساعدتها في االنتقال إلى تالتي تستخدم الكلوروفلوروكربون بهدف م      

 ؛تزويد بدائل الكلوروفلوروكربون للتشكيل واإلنتاج التجريبي  )4(    

  ؛تقديم تدريب ومساعدة تقنية للسلطات المحلية ذات العالقة  )5(  

، ومراقبةىوا إلنتاج الرغ11-تطبيق سياسات تحظر استخدام الكلوروفلوروكربون   )6(  
تسجيل أنواع   عدم استخدام الكلوروفلوروكربون أو االتجار به، بما في ذلكالمؤسسات لضمان 

  .مواد النفخ المستخدمة

 بأنه قد تم توقيع 2007دم الذي تم إحرازه حتى اآلن في البرنامج السنوي لعام ويفيد التقرير الخاص بالتقّ    36-
 دوالر 320 554لغ منح إجمالي مقداره بمبو 11- طن من الكلوروفلوروكربون195.6 إلزالةسبعة عقود فردية 

وتستخدم األموال  . طن قد تحقق551 وهو 2007عام اإلزالة للومع فائض السنوات السابقة، يكون هدف  .أمريكي
 أو شراء الكيماويات 11-المخصصة للمشاريع الفردية من اجل إما شراء معدات خالية من الكلوروفلوروكربون

 .البديلة

  

  تالتحقق من النشاطا
 

، بناء على عينة أنشطة تندرج 11-ق سنوي عن استهالك الكلوروفلوروكربونذ البنك الدولي نشاط تحقّينفّ 37-
    :في إطار خطة القطاع



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 
 

18 

ق من االستهالك في مشروع نانجينغ ، قام مستشار من البنك الدولي بالتحق2006ّ تموز/في يوليو  )أ (
وقد جرى تفكيك كل معدات  .2005م هونغباولي الفرعي والمرتبط بالبرنامج السنوي لعا

 صغيرة مرتبطة بهذا المشروع إغالق مؤسستين من إحدى عشر مؤسسةالكلوروفلوروكربون و
األخرى إلى اإلنتاج تحّولت   بينماليست من الكلوروفلوروكربوناوى ان منها تنتج رغتالفرعي، اثن

 ى؛ وواغير الرغمن 
عة في عام موقّإزالة  مرتبطة بعقود شروعا فردياً م14، زار البنك 2007 أيلول/سبتمبرشهر في     )ب (

 بالمائة من 28  ما نسبتهوتمثل هذه المشاريع .2005السنوي لعام اإلزالة  ومرتبطة ببرنامج 2007
عة في الموقّ) 78( بالمائة من مجموع عقود التمويل 18ألوزون، و قدرات استنفاد ا طن من 2500

، في 11-البنك الدولي من استهالك الكلوروفلوروكربونق كما تحقّ . السنوي2005إطار برنامج 
ويمثل هذا  .2006ضمن البرنامج السنوي لعام ) تشاندونغ(واحد من أربعة مشاريع مقاطعات 

 اإلزالة بالمائة من مجموع عقود 25األوزون، و تنفاد  من قدرات اس600 بالمائة من 39التحقق 
 .ق تفصيليةتقارير تحقّتقديم م وقد ت .2006حسب البرنامج السنوي لعام ) 4(

  

  2008خطة العمل لعام  

  

الهالون، التي أقرتها /رابع كلوريد الكربون/  من الكلوروفلوروكربوناإلزالة لمتطلبات خطة تسريع وفقاً 38-
، فان حد االستهالك األقصى المسموح به من 2004 كانون أول/ديسمبرشهر اللجنة التنفيذية في 
 طن من قدرات استنفاد األوزون، سيتم تحقيقها من خالل إنتاج 550 سيكون 2008لعام الكلوروفلوروكربون 

وسوف يكون حد االستهالك األقصى المسموح به في قطاع البوليوريتان . الكلوروفلوروكربون وضبط االستيراد
   .2008صفرا في عام 

، "اوىل نفخ في قطاع الرغالكلوروفلوروكربون كعواممركبات  على استخدام حظراً"فرضت الصين  39-
وبما أن . 2008 كانون الثاني/ من أول ينايراً اعتبارىواومنعت استهالك الكلوروفلوروكربون في قطاع الرغ

عات الصناعية ستحتاج إلى ما بين ثالث إلى أربع سنوات، والمشاريع الفردية ستحتاج إلى عام مشاريع المجّم
 تعي أن مشاريع التحويل في البرامج السنوية للفترة بين الحكوميةئة ونصف الستكمالها، فان وكالة حماية البي

اإلزالة ومع ذلك، ومن اجل تحقيق أهداف خطة  .2007، قد ال يتم تنفيذها بالكامل مع نهاية عام 2007 ـ 2004
  ـ2004ريع المتضمنة في برامج معدات الكلوروفلوروكربون في المشاجميع السنوية، فسوف يتم التخلص من 

  .2007 ، أو سوف يتم تحويلها إلى مشاريع ال تستخدم الكلوروفلوروكربون مع نهاية عام 2007

ت الصين من إن المرونة التي سمحت بها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باألهلية للمنح وطرائق التنفيذ، مكنّ 40-
 طن من قدرات استنفاد 651 10ة  والبالغىواالرغقطاع  في 11-الكلوروفلوروكربونإزالة الوفاء بالتزامات 

 طن من قدرات استنفاد األوزون، بطلبات لمكتب 500 مؤسسة بخط أساس استهالك يبلغ 24وقد تقدمت  .األوزون
وكالة ع وسوف توقّ. 2007 آب/لمشاريع الجديدة في أغسطسألي من اإدارة المشروع قبل انتهاء الموعد النهائي 

أما بالنسبة للمؤسسات التي جاءت بعد انتهاء  .هذه المؤسسات إذا ما تأكدت أهليتها مع  عقوداًالحكوميةحماية البيئة 
  . على خطة المقاطعاتبناًءاإلزالة الموعد، فسوف يجري التعامل مع خطط 

، سوف يتم تحديد مزيد الحكومية مع وكالة حماية البيئة عالوة على المقاطعات األربعة التي وقعت عقوداً 41-
ومن المقرر أن ال يجري . ، وسيتم توقيع عقود معهاىواالرغالكبير من  والبلديات ذات اإلنتاج من المقاطعات

  .اإلزالةاعتبارها كمساهمة في أهداف االتفاق من حيث عقود 
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 من المواد ةمستدامإزالة  لنجاح حاسمة جداً) بالمعنى التقني واالقتصادي(البديلة الجيدة التقنيات بما أن  42-
تنظيم مشاريع البحث، ومساعدتها ماليا، عند الحكومية  لألوزون، سوف تواصل وكالة حماية البيئة المستنفدة

   .بديلة جديدةتقنيات الحالية، أو حتى تطوير التقنيات الضرورة، بهدف تحسين 

    :2008النشاطات التالية مقترحة لعام  43-

 تنفيذ ورشات عمل لتعريف المستفيدين بإجراءات التطبيق؛  ) أ(

 ؛ق من األداءخدمات االستشارية والتحقّال  ) ب(
 ىوا وبالنسبة لقطاع الرغ. في الصينىواإجراء مسح لعناصر النفخ المستخدمة في قطاع الرغ   ) ج(

ن بدائل عنصر النفخ الرئيسة هي المواد إ في الصين، فة الفرعيسئةالجا
من بين هذه و.  في حاالت قليلةHFC-245fa ، والبنتانية، الماء، نوبالهيدروكلوروفلوروكر

ومن اجل جمع بيانات  . ب ـ األكثر استخداما141ًالبدائل، يعتبر الهيدروكلوروفلوروكربون ـ 
أكثر تفصيال عن استخدام هذه المواد الكيماوية، سوف يتم إجراء بحث عن مدى حسن استخدام 

 ؛هذه المواد من قبل المؤسسات، وكذلك المشكالت التي تعترضها
 البديلة التي ال تستخدم المواد التقنيات وهناك العديد من . البديلةالتقنيات عن فنيةجوالت دراسات   )د(

 فنيةومن المقرر القيام بجولتي دراسة  . على نطاق واسعالمستنفدة لألوزون، وهي تستخدم حالياً
 وذلك لدراسة خبرة الصناعة في أوروبا وأمريكا الشمالية 2008في إطار البرنامج السنوي لعام 

قطاع الرغاوى في مواد غير مستنفدة لألوزون في تقنيات قائمة على تشجيع استخدام بهدف 
وسوف يشارك في هذه الجوالت خبراء فنيون من المؤسسات، وموظفون من مكتب إدارة  .الصين

 ؛المشروع
 من الحكوميةسوف تزيد وكالة حماية البيئة  .ىوا قطاع الرغمن الكلوروفلوروكربون إزالةرصد   )ه(

وسوف يتم التفتيش في الموقع، . من القطاع الرغوياإلزالة  لضمان ديمومة  الرصدطاتنشا
 محمولة وكاميرات حواسيب، ومحمولةولذلك هناك حاجة لشراء كاشفات كلوروفلوروكربون 

 .رقمية
  

   تهاوتوصي األمانةتعليقات 

 التعليقات

وعند . اوىالسنوية لقطاع الرغلإلزالة خطة  في اتفاق رلقد بّين التحقق وجود استهالك فوق الحد المقر 44-
إن  .تقييم هذا اإلفراط في االستهالك، من المهم أن ننظر إلى األرقام وكذلك إلى المنهجية المستخدمة في تحديدها

هذه المنهجية تقتطع االستهالك المعروف في القطاعات والصادرات من مجموع إجمالي معروف، ولكن دون 
إضافة إلى ذلك، فان  .كانت هذه االقتطاعات تمثل كل مجاالت االستهالك خارج القطاعمعرفة دقيقة عما إذا 

عدم  من شيءوهذا يقود إلى مالحظة أن علينا تقبل .  يحدث أيضاًقد) االنسكاب، والمحاسبة والتبخر(اً نتسرباً معي
تحقق من استهالك القطاع على أساس على األقل في الحاالت التي يتم فيها الوق منها،  حتى في األرقام المتحقّالدقة
  .المتأصلعدم الدقة تراكم فيها يات عديدة أخرى، مما يؤدي إلى خلق حالة تحققّ

 بالمائة فوق االستهالك 0.1وبناء على ذلك، تعتقد األمانة العامة أن نتيجة التحقق التي تحدد اقل من  45-
حاالت  السنوية، آخذة في االعتبار بعض اإلزالةاق خطة قت شرط اتفالمسموح به للقطاع، يمكن اعتبار أنها قد حقّ

   .ق والتحقّاإلبالغفي عدم الدقة 
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 كان مفصال واحتوى على كمية 2006 السنوية لعام اإلزالةلقد وجدت األمانة أن التقرير عن تنفيذ خطة    46-
وهناك سمة  .السنوات الماضيةأما النشاطات فقد كانت على العموم على النمط المتبع في . كبيرة من المعلومات
دونغ حيث جرى تحديد االستهالك من غن استهالك منطقة واحدة في الصين، مقاطعة تشانمجديدة وهي التحقق 
، مع أن ويبدو التحقق ناجحاً.  في مختلف المناطق11-كلوروفلوروكربونمنتجي مركبات الخالل تقييم مبيعات 

ز على أما األجزاء األخرى من التحقق من خطة القطاع فتركّ. نقل بسهولةالمنهجية المتبعة ربما ال تكون قابلة لل
 من وتتناول الخطة السنوية للعام المقبل بشكل أساس النشاطات في المنطقة وعدداً. التحقق على مستوى المؤسسة

البنك الدولي  على المعلومات التي رفعها وبناًء. ىواالدراسات، وتستعرض الوضع المتقدم لتنفيذ خطة قطاع الرغ
 بالمائة من األموال المعتمدة حتى 80 الجاري في إطار الخطة، فقد تم استخدام أكثر من اإلنفاقبخصوص مستوى 

  .اآلن

  التوصية 

 إزالة لخطة 2008 و 2007توصي األمانة العامة للصندوق بالموافقة الشاملة على دفعات  47-
 المرافقة لها حسب معدل المساندةفي الصين، مع تكاليف  البوليوريتاناوى الكلوروفلوروكربون في قطاع رغ

 :ن في الجدول أدناهالتمويل المبّي
 

تمويل المشروع   اسم المشروع 
  )دوالر أمريكي(

تكاليف مساندة المشروع 
  )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

دفعة ( من رغاوى البوليوريتان في الصين CFC-11خطة إزالة   )أ(
2007(  

  البنك الدولي 240,840 2,676,000

دفعة ( من رغاوى البوليوريتان في الصين CFC-11خطة إزالة   )ب(
2008(  

  البنك الدولي 159,030 1,767,000
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 2008برنامج سنوي للعام : خطة قطاع إلزالة الهالون

  وصف المشروع

 خلفية

 في منعقدة نيسة الثالثة والعشرلجنة التنفيذية على خطة قطاع الهالونات في الصين في الجللقد وافقت ال 48-
 من ناول كالًتتهي لقطاع ول إزالة خطة أول هيوهذه  23/11المقرر رقم  في 1997نوفمبر / تشرين الثاني

 مليون 62أمريكي من مجموع دوالر  مليون 61.6على  حتى اآلن وقد تمت الموافقة.  الهالوناتوإنتاجاستهالك 
 من هذا االتفاق للدفعة األخيرة الثانية  هي2008السنوية لعام خطة العمل إن  .شاملةاللخطة ُأقّرت ل  أمريكيدوالر

  .  العام القادماألخيرة  وسيتم تقديم الدفعة.متعدد السنوات

 تسريع وخطة) 23/11المقرر رقم ( لقطاع الهالونات اإلزالةخطة التنفيذية على موافقة اللجنة  على ًءوبنا  49-
، تطلب الصين، )44/59 المقرر(الهالونات في الصين /رابع كلوريد الكربون/روكربونكلوروفلومركبات ال إزالة

 من اجل تنفيذ البرنامج  أمريكيدوالر 000 300 عشرة البالغة الحادية صرف الدفعةمن خالل البنك الدولي، 
 توجد ). المائةفي 7.5بنسبة ( المساندة تكاليف  من  أمريكيدوالر500 22  و ، 2008عام لالسنوي 

الخاصة الداخلية اإلنترانيت  شبكه  والمتوفر علىمقدم من البنك الدوليالطلب السنوي في التفاصيل البرنامج 
  : العناصر التالية2008عام لويتضمن البرنامج السنوي . األطرافمتعدد بالصندوق ال

 إزالةرنامج  لدعم بالتقنية المساعدة أنشطهفي  دوالر أمريكي 000 300سوف يجري استخدام  ) أ(
  : التالية األنشطةو هذه تشمل.  من الحرائقمتطلبات الوقاية الحالية  تلبيةالهالونات، وضمان

  إعادة الشهادات لمراكز إصدار الشهادات للتمكين من وضع شروط إلصدار نظام إنشاء  ) 1(    
  الهالونات؛تدوير       
  الموظفين؛تدريب    )2(    
   وألداء؛ل مراقبة إجراء  )3(    
   إدارة فيأو استراليا الكتساب الخبرة / في الواليات المتحدة ودراسيةالقيام بجولة   )4(    
  . في بنوكهاالهالوناتتخزين       

  
  

  :تخزينهاو تدوير الهالونات إعادة  )ب(
  

 في مقاطعة1211- الرائد على إعادة تدوير الهالونعإدارة المشرومواصلة   )1(
     غوانغدونغ؛ 

  ؛في بنوكهاهالونات وطني لتخزين الخطة لنظام  مشروع إعداد  )2(    

 غير من المستخدمينالهالونات)  التدويرإعادةمن خالل محطات (مواصلة جمع   )3(
  ؛أعوام 10 على أعمارهم والذين تزيد األساسيين 

    استصالحفي  وتعزيز قدرتها على الشروع1301- تدوير الهالونإعادة مراكز إنشاء  )4(    
  ؛1301-الهالون      
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 وطفايات  ألنظمة مسحوإجراء تدوير الهالون بإعادة المتصلة السياسات إصدار  )5( 
  مكافحة الحرائق؛لالمستخدمة لهالونات ا 

   دورات تدريبية لمكاتب مكافحة الحرائق المحلية ؛ وإجراء   )6(    

  . التدوير وإدارة الهالوناتإعادةتوعية الجمهور بشأن ل أنشطه إجراء  )7(    

 
 وفقا لما حدده الصين، في 1211- مرافق إلنتاج أو استهالك ما تبقى من الهالوناتةد أيال توج 50-

 تم ،1211- من مصنعي نظام الهالون22 ومن مصنعي طفايات الهالون 71  بينمنو. بروتوكول مونتريال
 فاياتطمصنعي  هناك أربعة أنووجد .  خطة القطاعإطار في ع أنظمةصنّ ُم14 و ُمصنّع طفايات 61تمويل 
تحولت تراخيص والقد سحبت منها و. نتاج بموجب ترخيص من حكومات المقاطعاتيقومون باإل ينإضافي

  . استخدام البدائل على نفقتها الخاصةإلىالشركات 

تسجيل مع  األوزونقدرات استنفاد   من طن1،000 في حدود 1301-لهالونل الفعلي اإلنتاجكان  51-
 هو 1301–وكان استهالك الهالون. األوزونمن قدرات استنفاد   طن995 نحوب 2006 عام في إنتاج إجمالي
من  طن 1،000وهو اقل من المستوى المقرر )  طن متري20.5 (األوزونمن قدرات استنفاد  طن 205

 التي المبدئية قيد التنفيذ من الموافقات  فنيةمساعدةبرامج  الهالونات عدة  هناكال تزال. األوزونقدرات استنفاد 
 2007 للنظر في برنامج عام التقنيةلمساعدة ل أنشطه أربع وقد أضيفت. 2002 عام إلىعود تاريخها ي

      :وتتضمن
  ؛1301- الهالون مخزونوالتحقق من تطبيقاتحري الت  )أ(

  الجودة؛ ة فائقجافة لمساحيق إطفاءدراسة عن اختبار تكنولوجيا ومعدات   )ب(

  الغازية؛ اإلطفاء أنظمة الالزمة لتركيب تواإلجراءاالموافقة على الشروط   )ج(  
   
   . من الهالونات التكنولوجيةصوشرط أنظمة التخل التقييم أساليبدراسة عن   )د(  

  

  اتهاوتوصي األمانةتعليقات 
  تعليقات ال

  غير المستخدمةلألموالخطة 

ستستخدم فيها  التي لكيفيةا قدم البنك الدولي الجدول التالي لتحديد ،)ج( 50/29  رقمالمقرر فيكما طلب  52-
وبلغت قيمة .  صرفهاأو هاصيتخصيتم ولكن لم  الهالونات، إزالةمشروع  تمت الموافقة عليها لالتي األموالهذه 

 .أمريكي مليون دوالر 13هذه األموال 

اف األداء إلى أهد يستندتمويل من اللجنة التنفيذية حيث أن ال أولية، الميزانية أن إلى البنك الدولي أشار  53-
قدم البنك و.  حسب الحاجةالميزانيةتحتفظ الصين بحق تعديل و اآلن، حتى  كلها تم الوفاء بهاي عليها التقالمتف

  . الجدول التاليمدرجة في كما هياستداللية معلومات مع ميزانيه 
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 )1(جدول رقم  
 

 2015-2007ميزانية استداللية للفترة 
 

  مالحظات   االستدالليةالحصة   النشاط  الفترة
 دوالرCO2   1,200,000 الحريق التي تستخدم طفاياتعقوبة  2008

  أمريكي
  .سيتم التعامل معها تحت حساب الهالون

 دوالر600,000    1301- تحويل صناعة أنظمة الهالون2007-2008-2009
  أمريكي

  والمسوحاتSPما تبقى من المصنّعين حسب 

ستهالك لال1301إنهاء إنتاج الهالون  2009
   الخاضع للرقابة

 دوالر520,000 
  أمريكي

   لالستهالك 1301إنهاء إنتاج الهالون 

 دوالر1,100,000   ، نشاطات التدريب والتوعيةTAأنشطة  2007-2010
  أمريكي

 

،PCRنشاطات إغالق قطاع الهالون،  2009-2010
أعمال المراقبة، تقارير البنك وتحقيقاته

  .وغير ذلك

ر دوال300,000 
  أمريكي

 

دارة إلنشاطات المركزية والمحليةال 2008-2015
   .ها في بنوكها وتخزيناتالهالون

 دوالر7,780,000 
  أمريكي

 مقاطعة31نشاطات سيجري دعمها في 
  .ومدينة كبيرة وبلدية

إدارة الهالون، ونشاطات اإلشراف، 2010-2015
ومراقبة الهالون والتحكم في استخداماته

ومنع إنتاجه غير القانوني وسيطةكمواد 
   وتصديره ونشاطات أخرى حسب الحاجة

 دوالر1,500,000 
  أمريكي

 

 13,000,000    اإلجمالي
  دوالر أمريكي

 

 
 جملة أمور، أن الصين تقترح توسيع نطاق خطة قطاع الهالونات حتى عام من بين، 1يبين الجدول  54-

والبنك، عندما طلب منه إيضاح كيفية تنفيذ ذلك، أفاد بأنه . 2010 بدالً من تاريخ اإلنجاز األصلي للعام 2015
وأشار إلى انه حيث أن توفير التمويل قد تم على أساس اتفاق األداء بين اللجنة . 2010يدرس حاليا قضية ما بعد 

د تم التنفيذية والصين فإن جميع األموال ستبقى مع البلد شريطة أن تكون جميع الشروط الواردة في االتفاق ق
وأفاد البنك . أي تمويلإعادة البنك مع الصين من دون اتفاقية منحة  ا يخصيفترتيبات مماثلة وقد تمت . الوفاء به

  .خطة قطاع الهالوناتمن  2010تقوم بدراسة مسألة تنفيذ ما بعد عام فيه كذلك بأن اإلدارة القانونية 
  

 الصين أن إلى الدولي البنك وأشار. السنويةصصات مع المخجدوالً محدثاً   الصندوق تقديمأمانة تطلب 55-
 وقد ترغب اللجنة التنفيذية . الوثائقفيه إرسال الذي يبدأ األسبوععداد جدول مستكمل وانه سيقدم خالل بإحاليا تقوم 

 النظر بإمكانية الطلب من الصين والبنك الدولي مواصلة اإلبالغ حول استخدامات هذا التمويل المتبقي وحتى يتم
 .إنفاقه

  
 المتقدمة البلدان إلىالمستصلح /الحظر المفروض على صادرات الهالون المسترد

 
 أن يقوم  من المتوقعهأن ضوء حقيقة فينص على انه ي) ز (23/22  رقمالمقرر أن األمانةوالحظت  56-

مة لبناء القدرات  الالزاألموال يتصل بذلك من ماوأن  ، واسعنطاقلى بتمويل مرافق إعادة التدوير عالمشروع 
 منع صادرات إلى الصين سوف تسعى  التخفيض، ولذلك فإنلتزاماتالوفاء با فقط ليتاح للصين هايجري توفيرف

  أنشطة حد كبيرإلىالتي لم تخصص يقصد بها  وبما أن األموال .المتقدمة البلدان المستصلح إلى/الهالون المسترد
  . االتفاقألحكام عن كيفية تلبية الصين تتساءل العامة األمانة ، فإنستصالحاالتدوير وال وإعادةعادة الستا
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الهالونات في مدوِّري  مع العادلة لتجنب المنافسة غير طأنه قد تم وضع هذا الشر إلى البنك الدولي وأشار 57-
ن ى أإل القطاعية، بعد عشر سنوات من الموافقة على الخطة ،2008 انه في عام إلى أشاربيد أنه . أخرىبلدان 

 دعت الحاجة إذاهذا التصدير السماح ب هذا الشرط وإزالةن اللجنة التنفيذية قد تنظر في أ وتغيرت،الظروف قد 
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في هذا الخيار في سياق دراسة و. المتقدمةالستخدامات حرجة في البلدان 

تمت  التي ، الناميةفي البلدان في بنوكها الهالونات تخزين ب ةالمرتبط المتحدة للبيئة حول التحديات األممبرنامج 
  .52/27 رقمالمقرر  في االموافقة عليه

 
   كمادة وسيطة1301–الهالون

 
  من الخمسين، طلبت اللجنة التنفيذيةتها من خطة قطاع الهالونات في جلس2007بالموافقة على دفعة عام  58-

 كان ذلك وإذا، 1301- من الهالونةالكمية السنوي عن واإلبالغ رصدالالبنك الدولي وحكومة الصين مواصلة 
 التحقق من إمكانية استخدامها كماده وسيطة، وكذلك استكشاف أو/ وإنتاجها التي يجري 1211-الهالونومنطبقا، 

 من ءاًبد والوسائط الدوائية وسيطةال اآلفات مبيدات اآلفات، مبيدات إلنتاج 1301-ستخدم الهالونوي. الكمياتتلك 
  .2003عام 

  
 طن متري في 400 و 2005 في عام 1301 - طن متري من هالون277.02ما مجموعة تم إنتاج  59-
 التي العشرة المشاريع  إن. طن متري283 كان هناك مخزون من ،2006وفي نهاية عام . 2006عام 

مع  (2006 في عام األدوية جوإنتا اآلفاتوسيطة لمبيدات ال األولية بوصفه المادة 1301- الهالونتستخدما
  :التاليةلتدابير لتخضع ) 1301- طن متري من الهالون300 بلغ استهالك إجمالي

  
 الوسيطة من خالل استشاري مقيم داخل هذه المشاريعجميع مستخدمي المواد التحقق من تم   )أ(

  تطبيقاتها؛  منيتحقق

  المقبول الستخدامشرة هو الهالون العشركاتال هذه إلى فقط الذي يباع 1301- الهالونإن  )ب(

   في الصين؛الهالون المنتج

 -  فقط  الشركات العشرة المعتمدةلهذهالهالون أن يبيع الهالون كمادة وسيطة منتج يطلب من   )ج( 
والمخزون على أساس إنتاجها، ومبيعاتها المحلية وصادراتها  تقارير  أن تعدةوعلى الشرك

  ؛1301- الهالون إنتاج جنب معإلى نباً جالمخزون، بحيث يتم رصد شهري،
   

    والدولة؛ من قبل مجلس  تعليماتالئحةإقرار  بعد 1301-سوف يبدأ بيع واستهالك الهالون  )د( 

 هم تقارير عن مخزونواقدمي بان أيضاً 1301-لهالونلالمستخدمين /المستهلكينكما يطلب من   )هـ( 
 ، معكل ثالثة شهور المنتجات النهائية تاجوإناالستهالك و، هممشترياتو، 1301-من الهالون

 . حسب الحاجةعشوائيةزيارات لمواقع ب القيام

 آلية أن إلى أشار البنك الدولي الحسابات، مراجعو إليهاوفي رده على سؤال حول النتائج التي خلص  60-
  كماده وسيطةلوريد الكربونرابع كتطبيقات  في  المستخدمةلإلجراءات ة الصين والبنك مطابقأقامتهاالمراقبة التي 
 تقريراً وا يقدمأن م من قبل حكومة الصين ويتعين عليهمسجلون الوسيطةلمادة لالمستخدمين إن . وعامل تصنيع

  عشوائيةميدانيتجري الصين عمليات تفتيش  و. كماده وسيطة1301-استخدامات الهالونعن  وممشترياتهعن 
مراقبة هذه تتفق اللمحاسبة وا إجراءات  إن.طة من جانب الشركات يستخدم كماده وسي1301- الهالونأنلضمان 

  . مثل هذه النظمإلقامةمع التوصيات المقدمة من مراجعي الحسابات 
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  التوصيات

  
 : فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  61-

 ،2008ات لعام ـ الهالونةـإلزالن ـلصياب تمويل برنامج عمل ــى طلـق علـ توافأن  )أ(
ي ـك الدولـة للبنـم بالنسبـف الدعـد تكاليـزائدوالر أمريكي  000 300رهدــغ قـبمبل
  أنشطة خطةتمديدبقرار يتصل  األخذ في االعتبار أي بعد أمريكي  دوالر 500 22ةـالبالغ

 تم تحديدها التيالقضايا  استعراض  في سياق الذي سيتخذ 2010ما بعد عام إلى قطاع الهالونات 
    ؛ و )UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/15(ع خالل استعراض المشاري

النظر بإمكانية الطلب من الصين والبنك الدولي مواصلة اإلبالغ حول استخدامات التمويل غير   )ب(
   المستعمل المتبقي وحتى يتم إنفاقه، و

 أن  الصين  الذي يطلب إلى 23/22 رقمالمقرر من ) ز(شرط ال إزالةنظر في طلب الصين ت أن  )ج(
على  المستصلحة/المستردة من الهالونات المتقدمة البلدان إلى منع الصادرات إلىه تسعى جاهد

 في  في بنوكهاالهالوناتبتخزين  المرتبطة المتحدة للبيئة حول التحديات األممضوء دراسة برنامج 
  .52/27المقرر   في اتمت الموافقة عليهوالتي ، الناميةالبلدان 
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  عوامل التصنيع لCTCإزالة انتاج واستهالك الـ
 ) المرحلة االولى( وغير ذلك من االستعماالت غير المبينة
 2008البرنامج السنوي لعام 

  مقدمة

 للجنة التنفيذية، بالنيابة عن حكومة الصين، البرنامج السنوي لعام 53يقدم البنك الدولي إلى االجتماع الـ 62-
 25( كعوامل تصنيع CFC-113 واستهالك الـCTC للخطة القطاعية في سبيل ازالة انتاج واستهالك الـ2008
 3وذلك على أن يكون مفهوما أن الطلب الخاص باالفراج عن مقدار التمويل البالغ . في المرحلة األولى) تطبيقا

 دوالر أمريكي، سوف يعرض على االجتماع 000 225مليون دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة الوكالة البالغة 
 ليس مرفقا ولكن 2008وبرنامج عمل . 2007بيان التحقق من تنفيذ البرنامج السنوي للعمل لعام  مع تقديم 54الـ

  .يمكن اتاحته عند الطلب

  خلفية الموضوع

 مليون 65 قد وافقت من حيث المبدأ على مبلغ 2002 في نوفمبر 38إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ 63-
 CFC-113 واستهالك الـCTCازالة انتاج واستهالك الـى لعين الشعبية دوالر أمريكي لالتفاق مع جمهورية الص

 مليون دوالر أمريكي في ذلك االجتماع لبدء 2وصرفت الشريحة األولى البالغة ) المرحلة األولى(كعوامل تصنيع 
 واستهالك وقد التزمت الصين باالمتثال لجدول االزالة المقرر في بروتوكول مونتريال بالنسبة النتاج. التنفيذ
وفيما بعد، وافقت اللجنة التنفيذية .  كعامل تصنيع، لتنفيذ االتفاقCFC-113الـواستهالك )  تطبيقاCTC) 25الـ

.  مليون دوالر أمريكي61، بتمويل إجمالي بلغ مستواه 2007 إلى 2003على برامج العمل السنوية من السنوات 
 في ODP طن 152 64، تم تخفيضه من CFCتغذية النتاج الـ لالستعمال الخاضع للرقابة وكمادة CTCوانتاج الـ

 كعامل تصنيع CTCواستهالك الـ. 2006 في ODP طن 470 28 عندما جرى وضع خطة االزالة إلى 2001
 في ODP طن 461إلى  2002في  ODP طن 049 5 تطبيقا الداخلة في المرحلة األولى قد انخفض من 25للـ

  .2006 إلى صفر في 2002 في ODP طن 17,2 من CFC-113الـ، وانخفض استهالك 2006

  : واردة في الجدول أدناه2008 و2007وأهداف التخفيض وما يرتبط بها من مستويات التمويل لعامي  64-
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  1الجدول 

   2008 و2007أهداف وتمويل البرنامجين السنويين لـ

 االستهالك
CTC لـ  25 تطبيقا لعوامل التصنيع   

2007 493 ODP tonnes 
2008 493 ODP tonnes 
 0 الوقع

CFC-113 لتطبيقات عوامل التصنيع   
2007 0 
2008 0 
 0 الوقع

 االنتاج
CTC 
2007 *18,782 ODP tonnes  
2008 **8,188 ODP tonnes 
 ODP tonnes 10,594الوقع

مجموع التمويل من الصندوق المتعدد األطراف، المعتمد من حيث 
المبدأ

US $65 million 

مجموع التمويل المفرج عنه من الصندوق المتعدد األطراف حتى 
  2007يوليه 

US $61 million 

  US $3 millionمستوى التمويل المطلوب

 نتيجة للموافقة على CFC الستعمالها كعوامل تصنيع وتغذية النتاج الـCTC وواردات الـCTC ألقصى انتاج مسموح به من الـ2007إن هدف  *
  .CTCلثانية من الخطة القطاعية للـالمرحلة ا

 ihtiajat dakhiliaللـ% 10من خط األساس زائدا % 15 تمثل ODP طن 7341 هذا هو الهدف لكلتا المرحلتين األولى والثانية، وهو أمر يشمل **
asasiaطن 847 و ODPطن 550 كتغذية لـ ODPمن انتاج الـ CFC 2008 في.   

 وصف المشروع

 من البنك الدولي يبدأ بالجزء ألف، الذي يتضمن موجزا لنتائج تنفيذ برامج العمل إن العرض الوارد 65-
وحالة تنفيذ . 2007، وكذلك تقريرا مرحليا عن تنفيذ البرنامج السنوي لـ2006 إلى 2003السنوية األربعة من 

  .اني باالستهالكالبرنامج موجزة في الجدولين اآلتيين، وأحدهما يتعلق باالنتاج بينما يتعلق الجدول الث

  2الجدول 

 2007، حتى أغسطس )المرحلة األولى (CTC تنفيذ ازالة انتاج الـ أنشطة موجز

 الذين CTCمنتجي الـ  CTCعدد منتجي الـ السنة
  أغلقوا في العام

 العدد المتبقي من منتجي الـ
CTC  

 الذين لديهم CTCمنتجو الـ
  حصص انتاج

2003 16 0 16 14 

2004 17 
)أضيفجديد واحد (  

5 12 9 

2005 12 1 11 8 

2006 12 
)جديد واحد أضيف(  

2 10 6 

2007 13 
)تجدد أضيفثالثة (  

0 13 [0] 

2008 13 0 13 [0] 
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  3الجدول 

  2007 يونيه 30 في منشآت المرحلة األولى حتى ODSحالة ازالة الـ

تطبيقات عوامل 
  التصنيع

العدد األصلي من 
 منشآت عوامل التصنيع

بقية التي المنشآت المت
 CTC/CFC-113تستعمل 

المنشآت التي تحولت 
  ODSإلى غير الـ

 ODSمنشآت انتاج الـ
لعوامل التصنيع، التي 

  أغلقت

CR 8 
تشمل واحدا استجد (

)تبينه  

3 0 5 

CP-70 12 0 1 11 
CSM 3 1 

)مراقبة االنبعاث(  
0 2 

Ketotifen 1 0 1 0 
Endosulphan 2 

)استجد تبينه(  
0 0 2 

PTFE 6 0 6 0 

. CTCإن حكومة الصين قد استمرت في تنفيذ عدد من السياسات للمساعدة على تنفيذ الخطة القطاعية للـ 66-
قد وضع جميع منتجي " (CTC)الكتاب الدوري الخاص بتنفيذ الترخيص بحصص انتاج رابع كلوريد الكربون "و

إن الكتاب "و.  تحت الرقابةchloromethane بما فيهم المصانع الجديدة التي استجدت التي تعمل بالـCTCالـ
 CTC، يقتضي من تجار الـ2003الذي صدر في مايو " CTCالدوري بشأن نظام الترخيص بحصص استهالك الـ

 أن تسجل وتطبق تراخيص تتعلق بكال البيع والشراء للمواد الخاضعة للرقابة CTCوالمنشآت التي تستهلك الـ
الكتاب الدوري بشأن اجراءات ادارة " أصدرت الحكومة 2004وفي . SEPAى وتقضي بتقديم تقارير ربع سنوية إل

، الذي أدخل نفس نظام الرصد عن طريق النظراء، المستعمل في "CTCاالشراف على الموقع لمنشآت انتاج الـ
  .وتضمن االشراف منتجي الكلوروميثان الذين استجد انشاؤهم. CFCخطة ازالة انتاج الـ

 الكلوروميثان، أوجدت الحكومة تمييزا بين المصانع التي بنيت قبل والمصانع التي بنيت في ادارة مصانع 67-
 تستطيع 2005وبينها ال توجد حصص انتاج بالنسبة لجميعها، فان المصانع التي بنيت قبل يناير . 2005بعد يناير 

نيت بعد ذلك ال يمكن أن تبيع أن تبيع إلى المستهلكين الذين يستعملون حصص االستهالك؛ بينما المصانع التي ب
  .ODS وعليها إما أن تدمره أو تستعمله كمادة لتغذية االنتاج الخالي من الـCTCالـ

 ومنتج واحد CR منتجين للـة لم يكن ثمة اال ثالث2005 أعاله، منذ سنة 3كما يمكن أن يرى من الجدول  68-
شآت األخرى، أو تم تحويلها إلى تكنولوجيات خالية ، بينما تم اغالق المنCTC، ال يزالون يستهلكون الـCSMللـ

  . كعامل تصنيعCFC-113الـ انتهى استهالك 2006ومنذ عام . ODSمن الـ

المشروع الوحيد للرقابة على وهو  Jilin، في والية chlorosulphonated polyofin (CSM)إن مشروع  69-
وقد أدخلت تعديالت دون أن ينتج عن ذلك . يا المستوردة ال يزال يكافح التكنولوج،نبعاثات في المرحلة األولىاإل

عملية السعي إلى ايجاد بوفي هذه األثناء عهدت المنشآت إلى عدة جامعات أو معاهد بحث . تحسن كبير
وإذا ما أخفقت جميع الجهود، سيكون على المصنع أن يوقف . CTCتكنولوجيات بديلة تحل محل استهالك الـ

  . بموجب االتفاق2010 المقرر ادراكه في عام CTCوفاء بهدف استهالك الـ لديه، للCSMتشغيل الـ

 من المرفق الثاني من البيان المعروض، تتضمن تفاصيل األنشطة 5- إلى الثاني1-إن الجداول الثاني 70-
ج، المتعلقة بمستوى كل منشأة لكل من التطبيقات، مع معلومات عن عدد التطبيقات، واسم المنشأة، واسم المنت

 والوضع 2005 – 2001، ومستوى االنتاج بين 2005 – 2001 بين CTC/CFC-113والمقدرة، واستهالك الـ
 SEPAوالمرفق الخامس بالبيان المعروض فيه قائمة بالعقود التي تم التوقيع عليها بين الـ. الحالي في المصنع
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هل يقوم (لعقد وسنة العقد وحالة المصنع والمنشآت، وفيها تحديد ألمور مثل اسم المنشآة وخط األساس وطبيعة ا
  ).باالنتاج أو تم اغالقه

 نشاطا وهناك 20 جرى اتمام 2003 نشاطا منذ عام 27بموجب برنامج المساعدة التقنية، من مجموع  71-
ومن ضمن األنشطة . وهناك تفاصيل واردة في المرفق السادس بالبيان المعروض. سبعة ال يزال يجري تنفيذها

ات ق نشاط التحقق من مادة تغذية جديدة، وعوامل تصنيع جديدة وتجار جدد، وطلبات ومواف2007 لعام المزمعة
 في الوقت المناسب والحيلولة CTC، ترمي إلى تجميع المعلومات الخاصة بمبيعات الـCTCمبيعات على الخط للـ

  .دون االفراط في الشراء والحلولة دون المبيعات غير المرخصة

 ويغطي األهداف 2008ء باء من البيان المعروض يتضمن البرنامج السنوي المقترح لعام إن الجز 72-
وتم تصحيح تلك األهداف كي تصور وقع خطة االزالة . المزمعة واألنشطة المقترح اتخاذها لتحقيق تلك األهداف

لرقابة لكلتا المرحلتين  لالستعماالت الخاضعة لCTCوانتاج الـ. جلة والمرحلة الثانية من الخطة القطاعيةعالم
، ينبغي أال يتجاوز CFCاألولى والثانية من الخطة القطاعية وبالنسبة الستعمال المادة كمادة تغذية في انتاج الـ

 كعوامل تصنيع في المرحلة األولى CTCكما ينبغي أال يتجاوز استهالك الـ) 847 زائدا ODP) 7341 طن 8188
 كعنصر تصنيع سيكون صفرا، كما هو مقرر في االتفاق CFC-113واستهالك الـ. 2008 في ODP طن 493

  .خالل المرحلة األولى

، وستكون قاعدة قانونية متينة لالزالة 2004 الجديدة يجري وضعها منذ "ODSالئحة ادارة الـ"إن  73-
  .2008  الثاني من عامنصفوالبيان المعروض يتوقع أن يوافق عليه مجلس الدولة في ال. ODSالمستدامة للـ

  : تشمل ما يلي2008واألنشطة الخمس للمساعدة التقنية المزمعة لعام  74-

 والغرض من المساعدة التقنية هو التحري عن وضع ادارة .CTCاسة مسحية لروسب الـدر  )أ(
، بما في ذلك مقدار الرواسب، ومحتواها CTC لدى كل منتج من منتجي الـCTCرواسب الـ

  نها؛ وطريقة التخلص مCTCمن الـ

وهذه المساعدة التقنية هي لتبين جميع مستعملي .  في المختبراتCTCالتحقق من مستعملي الـ  )ب(
 واستهالكه وحالة االنتاج، وهو أمر CTC وما يوازي ذلك من توريد الـCTCمختبرات الـ

   في المختبرات؛CTCسيكون سندا متينا لالزالة المستقبلية الستعماالت الـ

وهذه المساعدة التقنية ترمي إلى تعلم وتبادل الخبرة في :  في الهندCTCارة الـجولة دراسة الد  )ج(
 من الهند، بما في ذلك ادارة من يستعملونها كمادة تغذية، والتكنولوجيات البديلة CTCادارة الـ

  . كعوامل تصنيع، الخODSالزالة استهالك الـ

 مزمعة لتمويل أنشطة المساعدة التقنية في 2008ام  في البرنامج السنوي لع أمريكي مليون دوالر3إن الـ 75-
  . 2008 و2007برنامجي عمل 

 تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

 تعليقات

 يسير قدما على النحو المخطط له، والمشكلة الوحيدة المتبقية هي مشروع 2007إن البرنامج السنوي لعام  76-
بيد . ال يزال يعاني صعوبات في امتصاص التكنولوجيا المستوردة، الذي Jilin في والية CSMمراقبة انبعاثات الـ
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، إذا ما أخفقت جميع الجهود CSM الـجانت بتخفيض اCTCأنه يبدو أنه ثمة خطة لمراقبة استهالك الـ 77-
  . الجارية لتعديل هذا الوضع

اف االتفاق، كما  يتضمن أهدافا واضحة، تتمشى مع أهد2008إن برنامج العمل السنوي المقترح لعام  78-
  .تتضمن خطة عمل تنوي االستمرار في قوة الدفع وفي هيكلة التنفيذ اللتين بنيتا خالل السنوات الخمس الماضية

 توصية

 للخطة القطاعية للصين الزالة انتاج 2008توصي األمانة بأن توافق اللجنة التنفيذية على برنامج عمل  78-
 3تحت المرحلة األولى، وذلك بمبلغ )  تطبيقا25( كعنصر تصنيع CFC-113 واستهالك الـCTCواستهالك الـ

 دوالر أمريكي، مع مالحظة أن طلب 000 225مليون دوالر أمريكي وما يرتبط به من تكاليف المساندة البالغة 
 مع تقرير مراجعة يتعلق بتنفيذ 54التمويل وتكاليف المساندة سوف يعرضها البنك الدولي على االجتماع الـ

 .2007رنامج السنوي لعام الب
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   لعوامل التصنيعCTCإزالة انتاج واستهالك الـ
 ) الثانيةالمرحلة ( وغير ذلك من االستعماالت غير المبينة

  2008البرنامج السنوي لعام 

  مقدمة

بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية، قدم البنك الدولي إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة  79-
 الخاص بالخطة القطاعية إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون 2008فيذية برنامج العمل السنوي لسنة التن

وذلك على أساس أن طلب اإلفراج عن ). المرحلة الثانية(من عوامل التصنيع واالستعماالت غير المحددة األخرى 
 0,75ي باإلضافة إلى تكلفة المساندة المتصلة وقيمتها  ماليين دوالر أمريك10الشريحة الثالثة من التمويل وقيمتها 

سوف يقدم إلى االجتماع الخامس والخمسين عند تقديم التحقق من تنفيذ برنامج العمل أمريكي  مليون دوالر 
 غير مرفق بهذه الوثيقة ويمكن الحصول عليه عند 2008وبرنامج العمل السنوي لسنة . 2008السنوي في سنة 

 .الطلب

  خلفية

، من حيث المبدأ، على الخطة 2005وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألربعين في سنة  80-
القطاعية إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من عوامل التصنيع واالستعماالت غير المحددة األخرى في 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة مساندة للبنك  مليون46.5بمستوى تمويل إجمالي قدره ) المرحلة الثانية(الصين 
وكانت اللجنة قد وافقت على اتفاق المرحلة الثانية من الخطة القطاعية .  دوالر أمريكي3 487 500الدولي قيمتها 

 مليون دوالر لتنفيذ برنامجي العمل 35وقامت اللجنة بصرف مبلغ إجمالي قدره . في اجتماعها الثامن واألربعين
وفيما يلي عرض ألهداف تخفيض رابع كلوريد الكربون والجدول الزمني . 2007 و2006يين لسنتي السنو

 .لصرف األموال بموجب االتفاق

 

  1الجدول 

 إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون المسموح بهما في عامل
   التصنيع الثاني والتمويل الموافق عليه

  2010  2009  2008  2007  2006  خط األساس  
  )2003(            

ج رابع كلوريد من إنتاالمسموح به الحد األقصى . 1
  4 471  7 341  7 341  7 341  *7 341  29 367  خطة اإلدارةستهالك بموجب الكربون بغرض اال

استهالك رابع كلوريد  المسموح به في الحد األقصى. 2
  0  8 383  8 383  8 383  8 383  55 891  بروتوكول مونتريالل التابعةالكربون  وفقا لتدابير المراقبة 

ك رابع كلوريد ستهالالمسموح به في االحد األقصى . 3
  220  493  493  493  493  5 049  1 في المرحلة الكربون

ك رابع كلوريد ستهال المسموح به في االحد األقصى. 4
  9941  6 945  6 945  6 945  **6 945  5 411  2 في المرحلة الكربون 

  -  945  945  945  945  3 300  بع كلوريد الكربونرال  غير المحددستهالكاال. 5
يد  رابع كلور كميات الحد األقصى المسموح به من. 6

امل التصنيع الواردة الكربون المستخدمة  في تطبيقات ع
 XVII/8  ألف مكرر التابع للمقررفي الجدول المؤقت

والمستخدمة في تطبيقات عامل التصنيع المحتملة في 

  ****0  14 300  14 300  14 300  14 300  غير متاح
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 في نيع بالطريقة التي تحددها الصينالتصعوامل ل المستقبل
  *** التي ترفعهاتقارير التحقق السنوية

  المجموع  )بآالف الدوالرات األمريكية(تمويل الصندوق متعدد األطراف 
 المقدم من الصندوق متعدد األطراف في تمويلال. 7
  2 لمرحلةا

  000 25  000 10  000 10  500 1  500 46  

  3 487.5  112.5  750  750  1 875    2 لوكالة في المرحلةالنفقات الخاصة بدعم ا. 8
 X/14 المقرر مؤهلة بموجب باعتبارها االنبعاثات المعبر عنها هنا مقبولة من جانب األطراف باعتبارها. 1 المالحظة

اجـات   في المائة من خط األساس المسموح بـه للح         10 ة البالغة اإلنتاج اإلضافي كميات  ك  ستهالرابع كلوريد الكربون بغرض اال     اإلنتاج المسموح به من      يضم* 
  .2010 في المائة من سنة 15  و2009 إلى 2005 األساسية  في الفترة من عام المنزلية 

الختبـار   التحقق السـنوي ا    سيضم. )4ف  الص (2استهالك الشركات والتطبيقات التي تندرج تحت خطة قطاع عامل التصنيع           التحقق من   سوف يجري البنك    ** 
  . 2 عامل التصنيع استهالك  في المائة على األقل من30 على األقل من جميع المشاريع التي تمثل  في المائة30 لنسبة العشوائي

 2007ابع كلوريد الكربون  في السـنوات        وسوف يتم مراجعة األرقام الخاصة باستخدام ر      . الخمسين للجنة التنفيذية  جتماع  اال في    للتحقق  هذه األرقام  تخضع*** 
سوف تجري الصين التحقق من كمية رابع كلوريد الكربون المستخدمة في هذه التطبيقات بما              .  من جانب اللحنة التنفيذية، كما قد يتم تعديلها        2009 و 2008و

  .عتمدة من اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعينيتماشى مع اإلجراءات المقررة في استخدامات المواد األولية لرابع كلوريد الكربون والم
سوف يتم خفض كمية رابع كلوريد الكربون إلى الصفر، أو إلى أي مستوى منخفض من االنبعاثات يتم االتفاق عليه من جانب األطراف، في األول مـن                          **** 

  .2010كانون الثاني / يناير
  

  وصف المشروع

 في المرحلة الثانية عددا من 2008لبنك الدولي لبرنامج العمل السنوي لسنة يشمل الطلب المقدم من ا 81-
 في المرحلة األولى، ولذلك لن يتعرض موجز المرحلة 2008العناصر المشتركة مع برنامج العمل السنوي لسنة 

 .الثانية إال للعناصر الخاصة بالمرحلة الثانية

 : في المرحلة الثانية2007فيما يتعلق باألهداف، سوف يكفل برنامج  82-

أال يتعدى هدف المراقبة لالستهالك السنوي الوطني من رابع كلوريد الكربون والخاص بثالثة   )أ (
   طنا من قدرات استهالك األوزون؛6 945عشر تطبيقا لعوامل التصنيع 

أال يتعدى هدف المراقبة لالستهالك السنوي الوطني من رابع كلوريد الكربون الخاص بتطبيقات   )ب (
 طن من قدرات استهالك 6 600مل التصنيع، بخالف المرحلة األولى والمرحلة الثانية، عوا

 طن من قدرات استهالك األوزون في الخطة 14 300األوزون، وهو الرقم المخفض من 
 .األصلية

 .2007حزيران /  حتى يونيو2007يرد في الجدول التالي تقرير عن حالة برنامج  83-

  2ول الجد

  )2007حزيران / حتى يونيه (2007المخطط لها في حالة األنشطة 

الخفض المخطط له في   الحالة الفعلية  االمخطط لهاألنشطة   نوع األنشطة
  رابع كلوريد الكربون

الخفض المنفذ من 
  رابع كلوريد الكربون

السياسات والقواعد 
  التنظيمية الجديدة

  غير متاح  غير متاح  ال توجد  ال توجد

عقد حوافز لمنتجي (تم توقيع خمسة عقود    عقود5  خفض اإلنتاج
  )رابع كلوريد الكربون

   طن متري2009   طن متري2009

  صفر طن متري  صفر طن متري  صفر   عقود9  خفض االستهالك
مراجعة ( من هذه األنشطة 1تم تنفيذ   TA  4أنشطة 

، )التقييم الفني(، وتم إلغاء نشاط )األداء
اط بموجب خطة قطاع وسوف يتم تنفيذ نش
 1 عامل التصنيع/ رابع كلوريد الكربون

  ) جديدعامل التصنيعالتحقق من (

  غير متاح  غير متاح

أنشطة التدريب 
  المخطط لها

وسوف تنفذ ثالث ( ورشة عمل تم إكمال  ) ورش عمل5 (1
رابع  عمل  بموجب خطة قطاع ورش

  ) 1 عامل التصنيع /كلوريد الكربون

  غير متاح  غير متاح
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 التالي مزيدا من التفاصيل بحسب تطبيقات عوامل التصنيع عن التقدم المحرز في يتضمن الجدول 84-
 .المشاريع في أنشطة اإلزالة

  3الجدول 

  2007آب / حتى أغسطس) المرحلة الثانية(ملخص تنفيذ إزالة رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع كيميائي 

  االستهالك السنوي
  )بالطن المتري(

  التطبيقات  اإلجراءات  نتاجعدد خطوط اإل

2003  2006  2003  2007    
 مع ليانغ 2007سوف يتم توقيع عقد اإلغالق في   9  9  98.18  152.85  سيكلودايم

  .غوانغوا
أوقفت سبع شركات إنتاج واستعمال رابع كلوريد 

  *.الكربون
البوليبروبيلين 

أسيتات /مكلور
  اإليثيلين المكلور

  .م تحديدهما حديثاأضيفت شركتان ت  10  15  2543.94  2 730.40
  .تم إغالق وتفكيك سبع شركات
  *.أوقفت أربع شركات اإلنتاج

MIC 574.54  1295.90  6  6  يتم تطوير تكنولوجيا بديلة.  
MPB  679.95  650.85  3  3  أوقفت شركة واحدة إنتاجها.*  

  .2007سوف توقف شركتان إنتاجهما مع نهاية 
تعدد الوظائف لم يعد يستخدم في إنتاج خط إنتاج م  1  4  168.80  264.81  إيميداكلوبريد

  ..إيميداكلوبريد
  .خط إنتاج تم تحويله

  .خط إنتاج أغلق وتم تفكيكه
  .خط إنتاج أغلق وتم تفكيكه  1  3  262.96  316.87  بوبروفينزين

  .خط إنتاج تم تحويله
  .تم ايقاف خط واحد  1  3  5.00  57.00  أوكساديازون

م في إنتاج خط إنتاج متعدد الوظائف لم يعد يستخد
  .أوكساديازون

CNMA 136.12  270.00  1  1    
  .خط واحد تم تحويله  0  1  0.00  6.93  ميفيناسيت
DCBT 0.00  0.00  0  0    
    32  45  5 295.63  4 919.47  المجموع

 .2007ال تزال الشركات التي أوقفت إنتاجها دون تفكيك تحسب كخطوط إنتاج في * 

 وتم تخفيض الحد األقصى المسموح به لرابع كلوريد 2007أهداف  هي نفس 2008تبقى أهداف برنامج  85-
 14 300الكربون بغرض االستهالك، بخالف االستهالكات األخرى التي تشملها المرحلتان األولى والثانية، من 

وترد التفاصيل في الجدول .  طن من قدرات استهالك األوزون6 600طن من قدرات استهالك األوزون إلى 
 :التالي
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  4لجدول ا

  2008أهداف البرنامج السنوي لسنة 

  )المرحلة الثانية (مل التصنيعواعاإلنتاج السنوي الوطني من رابع كلوريد الكربون في قطاع   الهدف

  2008      المؤشرات
  التخفيض  )سنة البرنامج(

  التمويل
بماليين الدوالرات (

  )األمريكية

اإلجراءات 
  التواريخ المهمة  الرئيسية المطلوبة

        أطنان من قدرات استهالك األوزون    

شركات عوامل 
  2 – التصنيع

إصدار . 1  9  0  6 945  
حصص الستهالك 

رابع كلوريد 
  .الكربون

توقيع عقود . 2
إلزالة رابع كلوريد 

  .الكربون

/  مارس31قبل . 1
  .2008آذار 

/  سبتمبر30قبل . 2
  .2008أيلول 

استهالك 
رابع 

كلوريد 
  الكربون

      9  0  6 945    المجموع
يـد   رابـع كلور    كميـات   الحد األقصى المسموح به من    

امل التصنيع الواردة   الكربون المستخدمة  في تطبيقات ع     
 XVII/8   ألف مكرر التابع للمقرر    في الجدول المؤقت  

والمستخدمة في تطبيقات عامل التصنيع المحتملـة فـي         
 التصنيع بالطريقة التي تحددها الصـين     عوامل  ل المستقبل
  . التي ترفعهارير التحقق السنويةفي تقا

إصدار . 1  0  0  6 600
حصص الستهالك 

رابع كلوريد 
  الكربون

/  مارس31قبل . 1
  .2008آذار 

 

، تم تخصيص مليون دوالر لتمويل أنشطة 2008 ماليين دوالر أمريكي مطلوبة لخطة 10من مبلغ  86-
 :المساعدة الفنية على النحو الموضح أدناه

  5الجدول 

   المخطط ألنشطة المساعدة الفنيةالتمويل

  أنشطة المساعدة الفنية
  التمويل  الجماعة المستهدفة  النشاط المقترح

  التواريخ المهمة  اإلجراءات المطلوبة  )بماليين الدوالرات األمريكية(

تدريب األفراد . 1
المشتركين في تنفيذ 

  أنشطة اإلزالة

شركات عوامل 
 2 –التصنيع 

وعوامل التصنيع 
  ةالجديد

  . مع البنك الدولياالتفاق علي االختصاصات. 1  0.1
  .2  التصنيعامل يب شركات عتدر. 2
  .تدريب مشاريع عوامل التصنيع الجديدة. 3

  .2008نيسان / أبريل. 1
  .2008حزيران / يونيه. 2
  .2008آب / أغسطس. 3

اجتماع التقييم الفني . 2
لمشاريع التحويل 
  ومراقبة االنبعاثات

ي تنفذ المشاريع الت
التحويل أو مراقبة 

  االنبعاثات

  . مع البنك االتفاق على االختصاصات .1  0.3
  .عدد من اجتماعات التقييم الفني. 2

  .2008نيسان / أبريل. 1
كانون األول / بحلول ديسمبر. 2

2008.  
الخدمات االستشارية . 3

  الفنية للخبراء
  .مع البنكاالتفاق على االختصاصات . 1  0.3  

  . الخبراءاختيار. 2
توقيع عقد الخدمة مع الخبراء متضمنا تكاليف . 3

  .سفر الخبراء

  .2008نيسان / أبريل. 1
  .2008أيار / مايو. 2
  .2008حزيران / يونيه. 3

      0.3    أخرى مساعدات فنية -4
مجموع أنشطة المساعدة 

  الفنية
  1      

      10    إجمالي التمويل السنوي
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 قائمة بمنتجي رابع كلوريد الكربون وحالتهم؛ بينما األول يتضمن المرفق :يشمل الطلب المقدم مرفقين 87-
 على معلومات عن شركات عوامل التصنيع في المرحلة الثانية، ويتضمن أربعة جداول الثانييحتوي المرفق 

، وخطوط 2006 و2001تحتوي على تفاصيل عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون في كل تطبيق بين عامي 
نتاج في كل تطبيق، وقائمة بشركات عوامل التصنيع في الخطة القطاعية، واستهالك رابع كلوريد الكربون لكل اإل

 فهو قائمة بأنشطة المساعدة 4 قائمة بالسياسات المنفذة، أما المرفق 3ويتضمن المرفق . قطاع فرعي والشركات
 .الفنية

  تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

لب المقدم من البنك الدولي على أهداف منقحة للحد األقصى المسموح به من استهالك رابع يحتوي الط  88-
 14 300كلوريد الكربون لتطبيقات عوامل التصنيع التي ال تشملها المرحلتان األولى والثانية حيث انخفض من 

 استهالك األوزون  طن من قدرات6 600طن من قدرات استهالك األوزون وفقا التفاق المرحلة األولى إلى 
 طن من قدرات استهالك األوزون 14 300ويذكر البنك الدولي أن تخفيض الهدف من . 2008 و2007لعامي 

 هو قرار حكومة الصين استجابة لمقرر 2009 و2008 طن من قدرات استهالك األوزون في عامي 6 600إلى 
 االجتماع الثاني والخمسين النظر في الحاجة إلى بأن يؤجل إلى"اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين 

 طن من قدرات استهالك األوزون في اتفاق المرحلة الثانية الخاص بتطبيقات 14 300تعديل الحد األقصى البالغ 
 ".رابع كلوريد الكربون الذي ال تشملها المرحلتان األولى والثانية من الخطة القطاعية

.  وحققت هدفها2007لمرحلة الثانية من الخطة القطاعية بشكل جيد في وفيما عدا ذلك، فقد نفذت ا 89-
 . المقترح أهدافا تتفق مع االتفاق وخطة عمل لتحقيق هذه األهداف2008ويتضمن برنامج سنة 

 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية 90-

ة في تطبيقات عامل بتعديل الحد األقصى المسموح به من كميات رابع كلوريد الكربون المستخدم  )أ (
والمستخدمة في تطبيقات ، XVII/8التصنيع الواردة في الجدول المؤقت ألف مكرر من المقرر 

ارير التحقق السنوية عامل التصنيع المحتملة في المستقبل بالطريقة التي تحددها الصين في تق
تفاق المرحلة  طن من قدرات استهالك األوزون المتضمنة حاليا في ا14 300  منالتي ترفعها،

 2008 طن من قدرات استهالك األوزون في عامي 6 600الثانية من الخطة القطاعية إلى 
  ؛2009و

 الخاص بالمرحلة الثانية من الخطة القطاعية 2008الموافقة على برنامج العمل السنوي لسنة   )ب (
ماليين دوالر  10إلزالة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في عوامل التصنيع بتكلفة قدرها 

 دوالر أمريكي، على أساس أن البنك الدولي 750 000أمريكي، وتكلفة المساندة المتصلة وتبلغ 
سوف يقدم طلب التمويل وتكاليف المساندة إلى االجتماع الخامس والخمسين للجنة التنفيذية مع 

 .2007تقرير تحقق حول تنفيذ البرنامج السنوي لسنة 
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:إنتاج الكلوروفلوروآربونالخطة القطاعية إلزالة   
2008البرنامج السنوي لسنة   

.أوال  مقدمة 

بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين قدم البنك الدولي إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية طلب  91-
ويأتي . ين في الص الكلوروفلوروكربون الخاص باتفاق قطاع إنتاج2008الموافقة على برنامج العمل السنوي لسنة 

 7,5هذا الطلب على أساس أنه سوف يقدم إلى أول اجتماع يعقد في ذلك العام طلب للموافقة على تمويل قيمته 
 بناء 2008 دوالر أمريكي كتكلفة مساندة لتنفيذ برنامج سنة 562 500ماليين دوالر أمريكي باإلضافة إلى مبلغ 

 .ق، وفقا لالتفا2007على األداء المرضي للبرنامج في 

  الخلفية  .ثانيا

 علي اتفاق اإلزالة القطاعية لإلنتاج في الصين، تم تنفيذ االتفاق 1999منذ موافقة اللجنة التنفيذية في  92-
 إلى 1999 وحدة في 37 من للكلوروفلوروكربون لخفض عدد الوحدات المنتجة 2007 و1999بنجاح بين عامي 

 طنا من قدرات استهالك األوزون في 50 351من بون الكلوروفلوروكر، ومستوى إنتاج 2007 وحدات في 6
يتم التحقق منها في النصف الثاني من عام  (2007 طن من قدرات استهالك األوزون في 7 400 إلى 1997
 ولم يبق إال مصنع واحد 2007تموز  / يوليو1 في الصين اعتبارا من الكلوروفلوروكربون ، وتوقف إنتاج)2007

 وذلك إلنتاج أجهزة الكلوروفلوروكربون طنا من قدرات استهالك األوزون من مركبات 550ال يزيد إنتاجه عن
 .2009 و2008االستنشاق بالجرعات المقننة في 

 المستخرجة من الخطة القطاعية إلنتاج ويتضمن الجدول التالي موجزا للبيانات الرئيسية 93-
 .2008 و2007في الصين وبرنامجي عمل الكلوروفلوروكربون 

  1دول الج

  جمهورية الصين الشعبية  البلد
الكلوروفلوروكربون الخطة القطاعية إلزالة إنتاج   عنوان المشروع

  في الصين
  2008  سنة الخطة

  9  عدد السنوات التي انقضت من الخطة
  2  عدد السنوات المتبقية من الخطة

  قدرات استهالك األوزونطن من  7 400  )أطنان من قدرات استهالك األوزون (2007الحد األقصى لإلنتاج في 
  قدرات استهالك األوزون طنا من 550   )أطنان من قدرات استهالك األوزون (2008الحد األقصى لإلنتاج في 

مجموع التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ للخطة القطاعية 
  لكلوروفلوروكربونل

   مليون دوالر أمريكي150

كانون / اف المفرج عنه حتى ديسمبرمجموع تمويل الصندوق المتعدد األطر
  2007األول 

   مليون  دوالر أمريكي135

/ اعتبارا من أكتوبر(مجموع التمويل المفرج عنه من البنك الدولي للصين 
  )2007تشرين األول 

   مليون دوالر أمريكي104.5

   ماليين دوالر أمريكي7.5  2008مستوى التمويل المطلوب للخطة السنوية لسنة 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28 
 

37 

 وصف المشروع  .ثالثا

ويرد في الجزء ألف تقرير موجز عن تنفيذ الصين التفاق اإلزالة : يتألف الطلب المقدم من جزئين 94-
 حتى 2007، متضمنا التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج السنوي لسنة 1999القطاعية منذ الموتفقة عليه في 

وترد فيما يلي المالمح الرئيسة . 2008مقترح لسنة ؛ بينما يرد في الجزء باء برنامج العمل ال2007آب  /أغسطس
 .للتقرير الموجز

 عن خفض عدد الوحدات المنتجة 2007 و1999أسفر تنفيذ اتفاق لإلنتاج في الصين، بين عامي  95-
 من الكلوروفلوروكربون ، ومستوى إنتاج2007 وحدات في 6 إلى 1999 وحدة في 37من  لكلوروفلوروكربونل

 2007 طن من قدرات استهالك األوزون في 7 400 إلى 1997درات استهالك األوزون في  طنا من ق50 351
وتم التأكد من اإلنتاج السنوي كل عام من خالل عملية ). 2007يتم التحقق منها في النصف الثاني من عام (

من اإلنتاج اجريت مراجعة وطنية للبرنامج السنوي أجراها مكتب المراجعة الوطني الصيني وعملية دولية للتحقق 
 الكلوروفلوروكربون نتاجإ، بدأ برنامج إنهاء 2004وبدءا من البرنامج السنوي لسنة . بتفويض من البنك الدولى

وعلى سبيل المثال، سوف . في إنشاء روابط مع الخطط القطاعية األخرى ذات الصلة الجاري تنفيذها في الصين
 وفقا للجدول الزمني CFC-13امتثال الصين فيما يتعلق بإنتاج تتيح عملية التحقق بموجب هذا البرنامج رصد 
، CFC-113، أغلقت الوحدة الوحيدة التي كانت تنتج 2005وفي . للمراقبة الخاص بذلك في بروتوكول مونتريال

 .وبذلك انتهت إزالة هذه المادة المراقبة

ة اإلزالة ططة اإلزالة وفقا التفاق خ، نفذت ثالثة أنواع من أنش2007وفي إطار البرنامج السنوي لسنة  96-
لخفض اإلنتاج من : أوال. الكلوروفلوروكربونالمعجلة، هي أنشطة خفض اإلنتاج، وأنشطة اإلغالق، وتكديس 

، 2007 طن من قدرات استهالك األوزون في 7 400 إلى 2006من قدرات استهالك األوزون في  طنا 13 091
  طنا من قدرات استهالك األوزون في مجال إنتاج5 755.49 الةتم توقيع خمسة عقود لخفض اإلنتاج إلز

اإلدارة الحكومية  الصادرة عن الكلوروفلوروكربون نتاجإ، بلغ مجموع حصة 2007وفي . الكلوروفلوروكربون
من  طن 7 400 أي أقل من هدف المراقبة البالغ من قدرات استهالك األوزون أطنان 6 305.49لحماية البيئة 
 طنا 550وسوف تقتصر حصة المنتجين المتبقية على . الكلوروفلوروكربون  وفقا التفاقهالك األوزونقدرات است

 .2009 و2008أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في  لالستعماالت الخاصة بمن قدرات استهالك األوزون
ن ونصف العام من الموعد  قبل عاميالكلوروفلوروكربون وبذلك تكون الصين قد حققت اإلزالة المعجلة إلنتاج

 .الكلوروفلوروكربون المحدد في الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال واالتفاق األصلى مع الصندوق إلزالة

 في الكلوروفلوروكربون فيما يتعلق بعقود اإلغالق النهائي الخمسة، تم تطهير المتبقي من مركبات: ثانيا 97-
وتم التخلص من كل المواد المترسبة بالطريقة . 2007ول من عام نظام اإلنتاج واحتسابه في حصة النصف األ

  وفقا لنظام الترخيص ببيع واستهالكللكلوروفلوروكربونالمالئمة، كما تم التعامل مع المواد الخام 
، تحت اإلشراف 2007تموز  /وتم تفكيك جميع المعدات الرئيسية وتدميرها قبل نهاية يوليو. الكلوروفلوروكربون

ويوتقع أن تكون جميع أنشطة .  واألطراف المعنيةاإلدارة الحكومية لحماية البيئةشر في المواقع لموظفي المبا
 .2007اإلغالق النهائي، بما فيها إعداد جميع وثائق التحقق وتقارير اإلنهاء جاهزة بحلول نهاية 

من قدرات استهالك  طن 500وفقا لمتطلبات خطة اإلزالة المعجلة، كدست الصين ما مجموعه : ثالثا 98-
كمخزون  2007 و2006 في CFC-12 من من قدرات استهالك األوزون طن 3 000 وCFC-11 من األوزون

 في قطاع خدمة التبريد، وقطاع األيروسوالت الدوائية، الكلوروفلوروكربون وطني لتلبية الطلب على مركبات
مكتب التعاون وتم توقيع عقود بين . 2018 – 2008وقطاع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة للسنوات 

 األربعة لتمويل تكلفة مرفق تخزين CFC-11/12 ومنتجي اإلدارة الحكومية لحماية البيئة/ االقتصادي الخارجي
ويجري حاليا إعداد آلية المراقبة واإلدارة لمركبات . 2007أيلول  / وإنتاجه في سبتمبرالكلوروفلوروكربون
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 وسوف تخضع مبيعات واستعماالت مركبات. خزونة وسوف توضع موضع التنفيذ المالكلوروفلوروكربون
 . المخزونة لرصد وإشراف صارمينالكلوروفلوروكربون

 على ثالثة عشر جدوال تتضمن تاريخا موجزا لنتائج كل برنامج من البرامج األوليحتوي المرفق  99-
، والقدرة، ومستوى اإلنتاج، الكلوروفلوروكربون ونوعالسنوية السبعة المنفذة حتى اليوم يوضح أسماء المشاريع، 

 ويبلغ 2007وسوف يقوم البنك الدولي بالتحقق من نتيجة تنفيذ برنامج . 2007في ) مغلق أو منتج(وحالة المصنع 
 .2008بها أول اجتماع للجنة التنفيذية في سنة 

ائمة الضوابط السياساتية التي نفذتها  سرد ق2007ويواصل التقرير المرحلي عن البرنامج السنوي لسنة  100-
 الصادر عن الكلوروفلوروكربون حكومة الصين، كالمنشور الدوري الخاص بتنفيذ نظام الحصص في إنتاج

، والمنشور 1999أيار  / مايو31 واإلدارة الحكومية للنفط والصناعات الكيميائية في اإلدارة الحكومية لحماية البيئة
كانون األول  /ارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون الصادر في ديسمبرالدوري الخاص بتعزيز إد

، الكلوروفلوروكربون  الرئيسية في إنتاج، وهو من المواد األوليةرابع كلوريد الكربون وحظرت واردات. 1999
اللجنة الوطنية ، أدرجت للكلوروفلوروكربون وفي محاولة لوقف اإلنتاج غير المشروع. 2000نيسان  /في أبريل

 ضمن تكنولوجيات اإلنتاج العتيقة الكلوروفلوروكربون للتنمية واإلصالح، وهي سلطة التخطيط المركزية، إنتاج
 على الكلوروفلوروكربون وسوف يحول ذلك دون حصول أي شخص يخطط إلنشاء مصنع إلنتاج. 2004في 

 تنفيذ القواعد التنظيمية الخاصة 2007ة، في وواصلت الحكوم. القروض المصرفية أو موافقة السلطات المحلية
 اإلدارة الحكومية لحماية البيئة، الصادرة عن الكلوروفلوروكربون بتنفيذ اإلشراف على المواقع في مشاريع إنتاج

 مع الموظفين اإلدارة الحكومية لحماية البيئةوبموجب هذه القواعد، تتعاقد . 2001كانون األول  /في ديسمبر
 بصفتهم مشرفين معينين في مصانع أقرانهم الكلوروفلوروكربون املين في الشركات المتبقية إلنتاجالفنيين الع

 .ثبتت فعالية ذلك كآلية للرصدقد و. المنتجين لتنفيذ الرصد المتبادل في الموقع على مدار العام

 نشاطا 44اطا، منها  نش55يث يتعلق بتنفيذ برامج المساعدة الفنية خطط بمقتضاه لمجموع تحدويتوفر  101-
ويوجد أيضا تحديث لثالثة أنشطة أخرى سبق اإلبالغ عنها كمبادرات خاصة .  نشاطا ألغيت11مكتملة أو قائمة، و

 على مرحلتين، استعراض بدائل الميثيل بروميد في تبخير HCFC-134aتحت بند المرونة، هي بدء إنتاج 
 لسنوية على تسعة جداول خاصة بالبرامج ا3لمرفق توي اويح. التربة، ومركز االمتثال لالتفاقية في الصين

، توفر المعلومات المتعلقة بكل نشاط من أنشطة المساعدة الفنية المخطط 2007 و1999 بين عامي للمساعدة الفنية
 .لها، بما في ذلك عنوان النشاط، الوكالة المنفذة، تاريخ التعاقد، التاريخ المحدد لالنتهاء، وحالة التنفيذ

ات ، يشمل اإلجراء2008صر برنامج سنة يمثل الجزء باء من الطلب المقدم من البنك الدولي وصفا لعنا 102-
وبناء على . المتعلقة بالسياسات، خفض اإلنتاج الذي يتعين على المشاريع المنتجة تحقيقه، وأنشطة المساعدة الفنية

 الكلوروفلوروكربون من قدرات استهالك األوزونمن  طن 550برنامج اإلزالة المعجلة، لن تنتج الصين أكثر من 
 الكلوروفلوروكربون إلنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، وتعمل على أن تكون صادراتها من 2008في 

 في المائة من الخط CFC-13 15، وأال يتجاوز إنتاجها من قدرات استهالك األوزون طن من 100اقل من 
 .قدرات استهالك األوزونن  طنا م26.7األساسي البالغ 

 :2008على مستوى المشاريع، سوف تنفذ األنشطة التالية في  103-

المنتج المتبقي " شيانج كوهوا" سوف تخصص لـ . الكلوروفلوروكربونمنحصص اإلنتاج   )أ (
  .قدرات استهالك األوزون طنا من 550 ال تتجاوز 2008حصة إنتاج في 
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 بناء على خطة اإلزالة المعجلة، كونت الصين .وكربونالكلوروفلور إدارة المخزون الوطني من  )ب (
 2006 في CFC-12 وCFC-11 من قدرات استهالك األوزون طن من 3 500مخزونا يبلغ 

 في قطاع خدمة التبريد، وقطاع الكلوروفلوروكربون  لتلبية الطلب على مركبات2007و
. 2018 – 2008ة للسنوات ة االستنشاق بالجرعات المقنناأليروسوالت الدوائية، وقطاع أجهز

فتم توقيع عقدين . CFC-12 وCFC-11 ـوتم توقيع ثالثة عقود مع كل من المنتجين األربعة ل
.  على التوالي2007 و2006 في للكلوروفلوروكربونمع كل منتج إلنشاء مرفق التخزين الالزم 

 .ن متري ط3 500أما العقد الثالث الذي تم توقيعه مع كل منتج فيغطي تكلفة إنتاج 

 تصفية CFC11/12 ـ من المنتجين األربعة السابقين لاإلدارة الحكومية لحماية البيئةطلبت   )ج (
ومعنى ذلك أنه لن يكون بحوزة . 2007تموز  /بنهاية شهر يوليو) CFC-11/12 من(مخزونهم

المنتجين إال المخزون الوطني مع خضوع كل مبيعات الشركات األربع للمراقبة من خالل نظام 
 .الكلوروفلوروكربون رخيص ببيعالت

 مشروع نظام لإلدارة واإلشراف للمخزون الوطني سوف اإلدارة الحكومية لحماية البيئةأعدت   )د (
كما تم . يطبق لحين موافقة مجلس الدولة على القواعد التنظيمية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون

وسوف يتم تحديد الخطة . ت المعنيةإعداد خطة بناء على بيانات مقدمة من الوزارات واالتحادا
 .بصفة دورية بناء على االحتياجات المستقبلية والخبرات المكتسبة

 لمراقبة ورصد صارمين من خالل إصدار الكلوروفلوروكربون سوف يخضع استهالك مركبات  )ه (
. تراخيص االستهالك لشركات األيروسوالت الدوائية وأجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة

 اإلدارة الحكومية لحماية البيئةوم كل من المنتجين الحائزين للمخزون الوطني بإبالغ وسوف يق
اإلدارة عن بيانات المبيعات، والمستخدمين، والمخزون المتبقي بصفة شهرية وسوف تقوم 

 . بزيارة الشركات األربع بصفة دوريةالحكومية لحماية البيئة

 المستخرج من المخزون الوطني غير أن روكربونالكلوروفلو سيقوم المنتجون بتحديد سعر بيع  )و (
، باعتبارها مسؤولة عن كفالة اإلدارة الحكومية لحماية البيئةذلك سيتم تحت إشراف صارم من 

معقولية األسعار وعدم تسببها في فوضى في األسواق أو أن تصبح حافزا على اإلنتاج غير 
وإذا تبين . ات األيروسوالت الدوائيةوعلى سبيل المثال، سوف يتم رصد أسعار منتج. المشروع

بسبب ارتفاع ) الصيدالنية(أن المرضى ال يمكنهم تحمل أسعار العقاقير األيروسولية الدوائية 
 واألقسام اإلدارة الحكومية لحماية البيئة، سيكون من حق الكلوروفلوروكربون أسعار مركبات

 .روكربونالكلوروفلوالحكومية المعنية التدخل والتحكم في أسعار 

 .2008سوف يستمر اإلطار الحالي للسياسات في تسهيل تنفيذ برنامج عمل  104-

.  في الصين وفقا لالتفاقHCFC ـيشمل الطلب المقدم من البنك الدولي قائمة محدثة للشركات المنتجة ل 105-
يبلغ العدد اإلجمالي  تمت إضافته إلى القائمة منذ العام الماضي و2006آذار / وقد أنشئ مصنع جديد في مارس

 . منتجا19للمنتجين 

 وذلك لتمويل االلتزام 2008 ماليين دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج 7.5يتم حاليا التخطيط لتدبير مبلغ  106-
، واألعمال المتصلة بتكوين المخزونات الوطنية من 2007المتبقي غير الممول من برنامج عمل 

 . الفنية، وأنشطة المساعدةالكلوروفلوروكربون
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  تعليقات األمانة وتوصياتها  .رابعا

 التعليقات

 حتى اليوم إلى تحقيق األهداف 2007يشير التقرير المرحلي عن نتائج برنامج العمل السنوي لسنة  107-
، أي 2007تموز /  قبل األول من يوليوالكلوروفلوروكربونالمقررة لهذا العام، مع تحقيق اإلزالة الكاملة إلنتاج 

غير أن هذه اإلزالة ال تزال في . ين ونصف العام من الشرط المحدد في بروتوكول مونتريال واالتفاققبل عام
اإلدارة الحكومية كما أنشأت . حاجة إلى تأكيدها من خالل تحقق يتم بتفويض من البنك الدولي قرب نهاية هذا العام

وقامت جميع . 2018 إلى 2008جات البلد من  لتلبية احتياالكلوروفلوروكربون مخزونا وطنيا من لحماية البيئة
، باستثناء المصنع الذي سيستمر في اإلنتاج، بتطهير وحداتها من جميع للكلوروفلوروكربونالمصانع المنتجة 

 . واستعدت لإلغالق النهائيالكربونورابع كلوريد الكلوروفلوروكربونمركبات 

 طنا 550 الكلوروفلوروكربونل أال يتجاوز إنتاج  سلسلة من اإلجراءات تكف2008يقترح برنامج عمل  108-
 لتغطية االستهالك المتبقي بين الكلوروفلوروكربونمن قدرات استهالك األوزون، وتكون مخزونا وطنيا من 

 .الكلوروفلوروكربون ونظاما إلدارة المخزونات الوطنية من 2018 و2008

 التوصية

 :ة بما يليتوصي األمانة اللجنة التنفيذي 109-

 في الصين وذلك الكلوروفلوروكربونحكومة الصين والبنك الدولي إلكمال إزالة إنتاج اإلشادة ب  )أ (
قبل عامين ونصف العام من الموعد المقرر في الجدول الزمني للمراقبة في بروتوكول 

  .مونتريال

 في الصين الكلوروفلوروكربون الخاص ببرنامج إغالق إنتاج 2008 على برنامج عمل الموافقة  )ب (
 دوالر أمريكي مع 562 500 ماليين دوالر أمريكي وتكلفة مساندة متصلة تبلغ 7.5تكلفة تبلغ ب

مالحظة أن البنك الدولي سوف يقوم بتقديم طلب التمويل والتكاليف المساندة إلى االجتماع الرابع 
 .2007والخمسين مع تقرير التحقق الخاص بتنفيذ البرنامج السنوي لسنة 
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   مشاريع متعددة السنوات–وع ورقة تقييم المشر
  الصين

  

 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية ) اليونيب(اليابان، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  )الشريحة الرابعة(خطة اإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلوروكربونات في قطاع خدمات التبريد 
 )اليونيدو(الصناعية 

 
  2006: السنة )أطنان من قدرات استنفاد األوزون (7آخر بيانات المادة ) نياثا(

: الكلوروفلوروكربونات
 186.6: كلوروفورم الميثيل  601.5: بروميد الميثيل 4516.5:  هالونات 1060.3: رابع كلوريد الكربون 13123.8

  
 2006: السنة ) استنفاد األوزونأطنان من قدرات(آخر البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

عامل  المذيبات   التبريدالهالونات الرغاوىاأليروسول المواد
التصنيع

أجهزة 
االستنشاق

أغراض 
ندف  بروميد الميثيل المختبر

 التبغ

مجموع 
استهالك 
 القطاع

تطبيقات    الخدمة التصنيع  
الحجر 
 الصحي

غير 
تطبيقات 
الحجر 
 الصحي

  

 وناتالكلوروفلوروكرب
                       
                      

 468.8  6.318.6           280.9       21.3 10.870.4 

 891.1     534.6    35.5             رابع كلوريد الكربون

 751          759     هالونات

 878.2   310 568.2                  بروميد الميثيل

 279.9          279.9            يلكلوروفورم الميث
  

بيانات المشروع) رابعا(  المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
أقصى استهالك 
مسموح به 

أطنان من (
قدرات استنفاد 

 )األوزون
 

    .0  .550  .550 .7,400 .13,500 .18,750 .25,300 الكلوروفلوروكربونات  

  .4,000,000           .3,000,000 .1,000,000 تكاليف المشروع
    اليابان

  .520,000           .390,000 .130,000 تكاليف الدعم

  .3,435,000    .785,000  .700,000 .700,000 .700,000   .550,000 تكاليف المشروع
   اليونيدو

  .257,630    .58,880  .52,500 .52,500 .52,500   .41,250 تكاليف الدعم

  .450,000           .450,000   تكاليف المشروع

تكاليف 
المشروع 

والر بالد(
)األمريكي  

   اليونيب
دعمتكاليف ال    58,500.           58,500.  

مجموع األموال   .7,885,000    .785,000  .700,000 .700,000 .700,000 .3,450,000 .1,550,000 تكاليف المشروع
الموافق عليه 

من حيث المبدأ 
بالدوالر (

 )األمريكي

  
  .836,130    .58,880  .52,500 .52,500 .52,500 .448,500 .171,250 تكاليف الدعم

مجموع األموال   .6,150,000    .0  .0 .700,000 .0 .3,450,000 .2,000,000 تكاليف المشروع
التي أفرجت 
عنها اللجنة 

التنفيذية 
بالدوالر (

 )األمريكي

  
  .706,000    .0  .0 .52,500 .0 .448,500 .205,000 تكاليف الدعم

مجموع األموال   700,000     700,000          تكاليف المشروع
 للسنة المطلوبة
 بالدوالر(الحالية 

)األمريكي  

  
  52,500     52,500          تكاليف الدعم

 
 توصية األمانة) خامسا( موافقة شمولية
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  وصف المشروع
  

دة للتنمية الصناعية ت منظمة األمم المتح، قدم)الصين(الصين الشعبية جمهورية بالنيابة عن حكومة  110-
، بوصفها الوكالة التنفيذية الرئيسية، إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية طلب تمويل للشريحة )اليونيدو(

 في قطاع خدمات التبريد بمبلغ إجمالي لمركبات الكلوروفلوروكربوناتالرابعة من خطة الصين لإلزالة التدريجية 
وقد ُأرِفـق الطلب بتقرير عن .  دوالر أمريكي52.500 زائد تكاليف الدعم بمبلغ  دوالر أمريكي700.00قدره 

وتضمن تقديم الطلب أيضا تقرير تحقق . 2008، وخطة تنفيذ سنوية لعام 2006تنفيذ المشروع خالل عام 
اول وإضافة لذلك، قدمت اليونيدو جد . 2006 في عام 12-مركبات الكلوروفلوروكربوناتالستهالك الصين من 

  ؛.النظرة العامة متعددة السنوات، وهي متضمنة في المرفق الثالث لهذه الوثيقة
  

 الخلفيـة

 في قطـاع خـدمات      لمركبات الكلوروفلوروكربونات تمت الموافقة على خطة الصين لإلزالة التدريجية          111-
لـة الرئيسـية واليابـان الوكالـة        التبريد في االجتماع الرابع واألربعين للجنة التنفيذية، وقد شكلت اليونيدو الوكا          

كوكالة تنفيذية  ) اليونيب(ونتيجة لذلك، ُعـّدل االتفاق ليتضمن أيضا برنامج األمم المتحدة للبيئة           . المتعاونة الثنائية 
 في قطاع خدمات التبريد الصين في       لمركبات الكلوروفلوروكربونات ويدعم تنفيذ خطة اإلزالة التدريجية      . متعاونة

لمركبـات  امات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك اإلزالة التدريجية الكاملـة لالسـتخدام المراقـب               الوفاء بالتز 
مجموعة من األنشطة ولبلوغ هذه األهداف،  سوف تنفذ الصين وتنفذ حاليا . 2010الكلوروفلوروكربونات قبل عام 

وبلـغ  . ء القدرات وذلك بمساعدة الوكاالت    المتعلقة بالمشاريع االستثمارية وغير االستثمارية والمساعدة الفنية وبنا       
 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالـة        7.885.000مجموع األموال الموافق عليها من حيث المبدأ لهذه الخطة          

 . دوالر أمريكي836.130بمبلغ 
 

رم بين وبموجب االتفاق المب.  في قطاع خدمات التبريد2006وقدمت اليونيدو تحقيقا عن استهالك عام   112-
 بموجب المادة  في الصين12-الكلوروفلوروكربوناتالصين واللجنة التنفيذية، ينبغي التحقق من استهالك مركبات 

وخالفا لذلك، فإن االستهالك في قطاع خدمات التبريد يحتاج إلى تأكيد من خالل أنشطة .  بصورة منفصلة7
إلى نتائج  12-الكلوروفلوروكربوناتتهالك مركبات واستند التحقق من اس. الرصد والتدقيق التي تنفذها الصين

 المحصلة من ذلك التحقق فقد ُعّدلت من الكلوروفلوروكربوناتأما أرقام إنتاج مركبات . التحقق من قطاع اإلنتاج
وبلغت واردات الصين من . خالل إجراء تحقق عن الصادرات والواردات، التي أدت إلى التحقق من االستهالك

 537.3ومع كمية صادرات قدرات استنفاذ األوزون البالغة .  صفرا2006 في عام روفلوروكربوناتالكلومركبات 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون 5.421.0  نحو12-الكلوروفلوروكربوناتطنا، بلغ استهالك الصين من مركبات 

 أقل من تلك المحددة في  طنا من قدرات استنفاد األوزون وهي كمية216ويبلغ هذا االستهالك . 2006في عام 
 . طنا من قدرات استنفاد األوزون المبينة في االتفاق المبرم بين الصين واللجنة التنفيذية5.637

، عرضت الصين استهالكها في قطاع خدمات التبريد 2006وفيما يخص تنفيذ الخطة السنوية لعام  113-
طالق، وخصم منها االستهالك المسجل في مختلف  كنقطة ان7باستخدام بياناتها المتحقق منها بموجب المادة 

ويبلغ االستهالك .  طنا من قدرات استنفاد األوزون ألغراض التخزين1.550كما خصمت الصين كمية . القطاعات
وينص االتفاق المبرم مع اللجنة .  طنا من قدرات استنفاد األوزون2.956.3المحسوب في قطاع خدمة التبريد 

، وهذه 2006 طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام 3.790هلك هذا القطاع على حد أقصى التنفيذية على أن يست
 . طنا من قدرات استنفاد األوزون تفوق االستهالك الفعلي833.7الكمية المتمثلة في 
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ومن أبرز اإلنجازات تشغيل نظام معلومات .  تنفيذ عدد من أنشطة المساعدة الفنية2005وشهد عام  114-
والرصد، والبليغ الذي يستخدم هذا النظام، الذي ساعد مثال على رصد التدريب على أنشطة مركبات اإلدارة 

وقد صدرت النشرة الفصلية التي تعكس عن التقدم المحرز من .  واستردادها وإعادة تدويرهاالكلوروفلوروكربونات
وطُـبعت منشورات مثل . ء الوعيمشروع أجهزة تكييف الهواء المتحركة في قطاع خدمات التبريد كأداة إلذكا

 نسخة 6.000 الممارسات الجيدة ونُشرت ةوأِعّدت مدون. الملصقات والتقويمات الزمنية وتوزيعها على الجمهور
 . نسخة على الفئات المستهدفة4.000منها، حيث ُوزعت 

لفنيين وتوفير المعدات  باألنشطة المتعلقة بتدريب المدربين والمختصين ا2006واتسمت خطة التنفيذ لعام  115-
أجهزة االستنشاق وتم تجهيز جميع مراكز التدريب اإلقليمية في جميع القطاعات ما عدا قطاع خدمات . للتدريب

المزودة بمقياس للجرعات؛ وتم تلبية االحتياجات من معدات التدريب في قطاع خدمت أجهزة االستنشاق المزودة 
استكملت الوكالة الحكومية للحماية البيئية اختيار مراكز التدريب الخاصة و. بمقياس للجرعات في الشرائح السابقة

ويشير التدريب لغير  (2006 في عام بغير أغراض التدريب على أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
صناعية  إلى قطاعات آالت التبريد المنزلية والأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتأغراض التدريب على 

 مركزا، وسيقدم العطاء الخاص 15وتم تحديد جميع مراكز التدريب البالغ عددها ). والتجارية ومبردات المباني
بين (، وستُـنظم الحلقات التطبيقية الثالث الخاصة بتدريب المدربين 2007بالشراء في الربع الفصلي الرابع لعام 

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، ع خدمات وفي قطا. 2008في مطلع عام )  مدربا25 مدربا و22
 2007واستمر التنفيذ في عام . 2006 حلقة تطبيقية في نهاية عام 60 متخصصا فنيا تدريبا من خالل 1.097تلقى 

أغسطس، وسيتم /يناير إلى آب/ حلقة تطبيقية من كانون الثاني99 متخصصا فنيا تلقوا التدريب في 1.797بتدريب 
 .2007 متخصص فني إضافي في الفترة المتبقية من عام 1.300تدريب 

وتم تقديم عطاء . 2006كما نُـفّـذت األنشطة المتعلقة باسترداد وإعادة تدوير آالت التبريد في عام  116-
؛ وُأبرم العقد في 2006ديسمبر / آلة تبريد في كانون األول273 آلة استرداد و 269خاص بأدوات تحديد 

 آلة لالسترداد وإعادة 420وتم تقديم عطاءات خاصة بنحو . 2007مايو /ـلّـمت المعدات في أيارمارس وُس/آذار
وسوف تُستخدم الوفورات من عملية الشراء في شراء . 2007سبتمبر /مارس لتـسلّم في أيلول/التدوير في آذار

 في المائة من تكاليف 40م وأطلقت الحكومات المحلية في بعض المدن مخططا حافزا لدع. المعدات في المستقبل
 من العملة الصينية لكل 3.000وقد بلغ الدعم المقدم إلى مدينة جيان مثال نحو . معدات االسترداد وإعادة التدوير

 .شركة

وتقوم الوكالة الحكومية للحماية البيئية حاليا بإعداد قانون محلي . واتخذت الحكومة عدد من اإلجراءات 117-
مركبات نفدة لألوزون، يتضمن جميع المقتضيات الخاصة باسترداد وإعادة تدوير إلدارة المواد المست

وتتفاوض . الكلوروفلوروكربوناتمركبات الكلوروفلوروكربونات في عمليات خدمات التبريد، ويحضر تنفيس 
الستنشاق أجهزة االوكالة الحكومية للحماية البيئية ووزارة االتصاالت بشأن إصدار إشعار إلرغام محطة خدمات 

الوكالة ووزارة التجارة بإعداد إشعار يلزم وتقوم هذه . المزودة بمقياس للجرعات على استرداد آالت التبريد
ويجري حاليا . الكلوروفلوروكربونات من السيارات القديمةمركبات محطات التصرف في السيارات باسترداد 

دراسة "، و "اصة باسترداد وتفكيك السيارات القديمةاللوائح اإلدارية الخ"إنجاز عدد من الدراسات وهي دراسة 
بشأن السياسات والتدابير اإلدارية الخاصة باسترداد آالت التبريد في قطاع خدمات أجهزة االستنشاق المزودة 

دراسة بشأن آلية تشغيل مراكز االستصالح، وتدمير مخلفات المواد المستنفدة لألوزون "، و "بمقياس للجرعات
       ". وث واالختالطشديدة التل

وسيتم الحفاظ على نظام . ، يتوقع تنفيذ عدد من األنشطة الجديدة والجارية2008وفيما يخص عام  118-
معلومات اإلدارة والرصد، وسيواصل عمله لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في رصد التدريب على أنشطة 

أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس ا في قطاع  واستردادها وإعادة تدويرهالكلوروفلوروكربوناتمركبات 
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الكلوروفلوروكربونات التي تم استردادها وأعيد مركبات ويتوقع أيضا تجميع تقارير البيانات بشأن . للجرعات
.  والتصرف في السياراتأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعاتتدويرها، ال سيما في قطاعي خدمات 

عي الجمهور إصدار مواد المنشورات مثل الملصقات والتقويمات الزمنية والكتيبات وسوف تتضمن أنشطة إذكاء و
والنشرات لتوزيعها على الجمهور، وتوفير المعلومات عن استرداد وإعادة تدوير واستصالح في وسائل اإلعالم 

غيل مركز  وضع الصيغة النهائية للدراسة بشأن آلية تش2008ويتوقع أن يشهد عام . ذات الصلة بالموضوع
وفيما . االستصالح وتدمير مخلفات المواد المستنفدة لألوزون، وهي آخر دراسة يجري حاليا إعدادها أو تنفيذها

يتعلق بتدريب المختصين الفنيين، سيتم مواصلة تحديد مراكز التدريب المالئمة لتدريب المختصين الفنيين في 
 1.000ومن المتوقع تدريب حوالي . س للجرعاتأجهزة االستنشاق المزودة بمقياقطاعات غير قطاعات 

وختاما، يتوقع إنجاز عمل تحضيري إلنشاء مركز لالستصالح، . متخصص فني إضافيين عبر جميع القطاعات
        .2009ُيزمع تشغيله في منتصف عام 

  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

ليونيدو األمانة بالبيانات التي قدمتها الصين إلى أمانـة         في إطار المناقشات بشأن جوانب التحقق، زّودت ا        119-
  .7ويتوافق تقرير التحقق بالكامل مع البيانات المقدمة بموجب المادة . األوزون

. وطلبت األمانة من اليونيدو أن تقدم معلومات إضافية عن رصد االستهالك في قطاع خـدمات التبريـد                  120-
الوكالة الحكومية للحماية البيئية، تشير فيه إلى أنه نظرا لخطـة التعجيـل             وقدمت اليونيدو بيانا رسميا من طرف       

باإلزالة التدريجية في قطاع اإلنتاج التي وافق عليها االجتماع الرابع واألربعين، قررت الصـين تخـزين نحـو                  
ــات  3.500 ــن مركب ــتنفاد األوزون م ــدرات اس ــن ق ــا م ــات  طن ــات 11-الكلوروفلوروكربون  ومركب

 فـي   الكلوروفلوروكربونـات  لتلبية الطلب على مركبات      2007 و   2006 في عامي    12-كربوناتالكلوروفلورو
واستنادا إلى تقـديرات الطلـب فـي قطاعـات المستحضـرات            . يوليه عندما يتوقف اإلنتاج   /المستقبل قبل تموز  

 طنا من   1.550الصيدالنية وأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وخدمات التبريد، قامت الصين بتخزين            
 وتعتزم تخزين كمية    2006 كمخزون قومي في عام      12-الكلوروفلوروكربوناتقدرات استنفاد األوزون لمركبات     

 طنـا مـن     500 و   12-الكلوروفلوروكربونات طنا من قدرات استنفاد األوزون من مركبات         1.450أخرى تبلغ   
ويخضـع المخـزون لمراقبـة      . 2007 عام    في 11-الكلوروفلوروكربوناتقدرات استنفاد األوزون من مركبات      

 12- الكلوروفلوروكربوناتحكومية صارمة ومباشرة وتم االتفاق على تجميعه مع أربع شركات تصنيع لمركبات             
وبموجب حكم منصوص عليه في العقود، ُيمنع منعا باتا استخدام هذا           . التي ستتولى الحكومة سداد تكاليف تخزينها     

جري التحقق من فتح وإغالق المخزونات في إطار الخطـة القطاعيـة الخاصـة              وسي. 2008المخزون قبل عام    
وبناء على ذلك، خلُصت األمانـة إلـى أن         .  في الصين  الكلوروفلوروكربوناتباإلزالة التدريجية إلنتاج مركبات     

لمركبـات  الصين تستوفي الحكم الخاص بالرصد في إطار االتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية فيما يخص تخزينها                
  .الكلوروفلوروكربونات

ويبّين التقرير عن األنشـطة     . وتعالج الخطة القطاعية جميع القطاعات الفرعية في قطاع خدمات التبريد           121-
تقيد دقيق بهذه الخطة والتقدم الجيد المحرز في تنفيذ ذلك، والذي يتماشى بالكامل مع التنفيذ المتوقع من المشروع                  

ويبدو أن المزج بين السياسات المتبعة      .  أن تكتسي حاالت التأخير الطفيفة أهمية حاسمة       وليس من المرجح  . الناجح
 .والمساعدة الفنية واألنشطة المتصلة بالصناعة متوازن واستراتيجي
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  التوصية

توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على الشريحة الرابعة لهذا المشروع، مع تكاليف الدعم ذات الصلة   122-
  :ضوع، وذلك بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناهبالمو

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

  تكلفة الدعم
 )دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

خطة اإلزالة التدريجية لمركبات  )أ(
الكلوروفلوروكربونات في قطاع خدمات التبريد 

 )الشريحة الرابعة(

 واليونيد700.00052.500
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   مشروعات متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  الصين

 الوكالة عنوان المشروع) 1(
  البرنامج السنوي:  في قطاع المذيبات في الصينODSازالة الـ 

 2008لـ 
  اليوئنديبي

  

  2005السنة   )ODPطن  (7آخر بيانات المادة ) 2(

CFC: 13123.8 CTC: 1060.3 4516.5 :هالونات MB: 601.5 TCA: 186.6 

  

 2006السنة   )ODPطن (آخر بيانات قطاعية من البرنامج القطري ) 3(

عامل  المذيب تبريد هالونات رغاويايروسوالت المواد
 MDI تصنيع

استعمال 
  بروميد الميثيل مختبرات 

 رحج   خدمة صناعة  
صحي 
وسابق 
حنللش  

غير 
الحجر 
الصحي 

لسابق وا
 للشحن

CFC              468.8 6,318.6   493.8 3,287.     280.9       

CTC                          356.5   534.6     

                 .795     هالونات

بروميد 
الميثيل           

                  568.2 310. 

TCA                        279.9           



47 

  المشروعات المتعددة السنوات_ تابع ورقة تقييم المشروع 

  الصين

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 بيانات المشروع) رابعا(

CFC 3,300. 2,700. 2,200. 1,700.  1,100. 550. 0. 0. 0. 0.  0  

CTC 110. 110. 110. 55.  0. 0. 0. 0. 0. 0.  0 0.  
الحد األقصى المسموح 

طن (به في االستهالك 
ODP(  

TCA 621. 613. 605. 580.  502. 424. 339. 254. 169. 85.  0 0.  

  .1,480,000 .1,480,000 .5,480,000 .5,055,000 .5,680,000 .5,555,000  .5,755,000 .6,330,000 .6,955,000 .6,750,000  تكاليف المشروع
1,480,000 

  تكاليف المشروع   .52,000,000
 )دوالر أمريكي(

  .4,400,875 111,000  .111,000 .111,000 .411,000 .379,125 .426,000 .416,625  .431,625 .633,000 .695,500 .675,000 تكاليف المساندة

مجموع المبالغ المعتمدة   52,000,000 1,480,000  .1,480,000 .1,480,000 .5,480,000 .5,055,000 .5,680,000 .5,555,000  .5,755,000 .6,330,000 .6,955,000 .6,750,000 تكاليف المشروع
دوالر (من حيث المبدأ 

  .4,400,875 111,000  .111,000 .111,000 .411,000 .379,125 .426,000 .416,625  .431,625 .633,000 .695,500 .675,000 تكاليف المساندة )أمريكي

مجموع المبالغ المفرج   .47,560,000 0  .0 .0 .0 .5,480,000 .10,735,000 .5,555,000  .5,755,000 .6,330,000 .6,955,000 .6,750,000 تكاليف المشروع
عنها من اللجنة 

دوالر (التنفيذية 
)يكيأمر  

  .0 .0 .0 .411,000 .805,125 .416,625  .431,625 .633,000 .695,500 .675,000 تكاليف المساندة
0 

4,067,875.  

بالغ مجموع الم 1,480,000    .0 .1,480,000        تكاليف المشروع
المطلوبة للسنة الجارية 

)دوالر أمريكي(  111,000    .0 .111,000        تكاليف المساندة 

  

 على المشروع) مفرشية(النظر في موافقة شمولية   توصية األمانة) خامسا(
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  ODS الزالة الـ تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة المذيبات القطاعية
  ، 2008 و 2006/2007 في الصين في البرنامج السنوي للتنفيذ لـ 

  وطلب تمويل للشريحة التاسعة

  وصف المشروع

 2007بالنيابة عن حكومة الصين، قدمت اليوئنديبي بوصفها الوكالة المنفذة تقريرا مرحليا سنويا عن عام                 123-
 في الصين، كي تنظر فيه اللجنة       ODSيبات في سبيل ازالة الـ       لقطاع المذ  2008وبرنامج تنفيذ سنوي عن عام      

 1 480 000 كما هو مقدم يبلغ      2008واجمالي تكلفة برنامج التنفيذ السنوي لعام       .  53التنفيذية في اجتماعها الـ     
ي خطـة   وهذا التمويل داخل ف   .   دوالر أمريكي  111 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف المساندة لليوئنديبي البالغة        

  .2007أعمال اليوئنديبي لعام 

  خلفية الموضوع

 للجنـة   30ان خطة المذيبات القطاعية للصين تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في االجتمـاع الــ                   124-
وتـم اعتمـاد مبلـغ    .   مليون دوالر أمريكي زائدا تكاليف المساندة لليوئنـديبي       52التنفيذية بتكلفة اجمالية قدرها     

 دوالر أمريكـي لليوئنـديبي،      4 067 875 زائدا تكاليف المساندة البالغة      ي دوالر أمريك  47 560 000مجموعه  
  .2007 الى وبما فيه 2000بالنسبة للشرائح السنوية الثماني، من 

تتم االزالة من خالل توليفة من أنشطة االستثمار تستهدف منشآت محددة وبرنامج مساعدة تقنية لمنشـآت                 125-
وهناك حدود لالستهالك يجري استبقاؤها مـن  .  (Voucher system)دار من خالل نظام القسائم أصغر منها، ت

والتخفيضات في االنتاج خاضعة للرقابة بموجب خططـي االزالـة القطاعيـة      .  خالل تنظيم االستيراد والتصدير   
 قد تم حظره منـذ   كمذيب للتنظيفCTCواستعمال الـ .  CTC و الـ CFCلالنتاج في الصين الخاصتين بالـ     

والمذيب الوحيد الذي يحـوي     .  2006 يناير   1 كمذيب تم حظره منذ      CFC-113، واستعمال الـ    2003 يونيه   1
ODS الذي ال يزال يستهلك هو كلوروفورم الميثيل (1.1.1. TCA) الذي سيـزال تماما طبقا للخطـة بحلـول 

  .  2010 يناير 1

  تثمارية االزالة بفعل المشروعات واألنشطة االس

، وأيضا بالنسبة ألنشـطة     2005 و   2001 أبرمت ما بين     ODSتمت االزالة بموجب عقود تخفيض الـ         126-
واختيـار واتاحـة   .  2006 و 2003المنشآت األصغر حجما بموجب نظام القسائم، الذي جـرى تشـغيله بـين           
 النهائية للقبول بالنسبة الحدى المنشآت      التكنولوجيات البديلة المناسبة للتنظيف قد أدى الى تأخيرات في االجراءات         

وقامت .  القائمة بتصنيع مكونات عسكرية وبالنسبة لعدد من المنشآت األصغر حجما، التي أدخلت في خطة القسائم
FECO/SEPA           اجراءات القبول بالنسـبة لجميـع       2008 بمساعدة تلك المنشآت، ومن المتوقع أن تتم في أوائل 

  .المنشآت

 على مستوى المنشآت، من خـالل       ODSاليوئنديبي قد استمرتا في تنفيذ أنشطة ازالة الـ          و SEPAان    127-
 منشآة وقعـت    26والمجموعة النهائية لـ    .  2007 و   2006اعادة التسديد بأثر رجعي بموجب عقود أبرمت في         

 مـن سـالمة      التي أزيلت، قد أتمت أنشطتها وجرى التحقـق        CFC-113على تلك العقود العادة تسديد قيمة الـ        
  .حساباتها على يد شركة محاسبة مستقلة

ومشروعات اعـادة   .   المستعمل في الصين   ODS هو المذيب الوحيد المتبقي الذي يحوى        TCAان الـ     128-
 منشـآة  12وهناك خمس من .   على التوالي2007 و 2006 منشآة، قد شرع فيها في      15 و   12تسديد المبالغ لـ    

.  2008، بينما ستقوم السبع منشآت المتبقية بذلك فـي          2007 في   TCAالتها للـ    سوف تتم از   2006في برنامج   
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، بفعل مشروعات السنة الجارية، وسيتم الباقي في        2007، في   ODP) طن   TCA) 2.3وسيتم انجاز عملية ازالة     
  .السنوات المستقبلية

ة استثمارية وارد في الجدول      بفعل أنشط  ODSهناك موجز للتقدم المحرز في ازالة المذيبات التي تحوي            129-
  : من بيان المشروع المقدم من اليوئنديبي وهو منسوخ أدناه3

   عن طريق عقود تخفيض ونظام القسائم 2007 الى 2000 ازالة من – 3الجدول 
  واعادة التسديد بأثر رجعي وآليات االزالة الذاتية

CFC-113 TCA CTC     
(ODP طن (   (ODP طن (   (ODP طن (   

بآالف (لتمويل  عدد المنشآت
الدوالرات 

)ألمريكيةا  

  عقود لالزالة المستقبلية 5,000$ 20 0 10 372.8 مزمعة
 4,133$ 16 8.4 10.2 378.5  موقعة

2000عقود  العقود التي أتمت  - - -   2000 

2000االزالة االجمالية لعام   0 0 0   
 5,505$ 20 0 10 524 مزمعة

 عقود لالزالة المستقبلية
 4,361$ 21 0 10.6 541.6  موقعة

2000عقود   340.1 9.8 8.4   
 الالزالة التي أتمت

2001عقود   54.1 -    
2001 

   8.4 9.8 394.2 2001االزالة االجمالية لعام 
 5,830$ 40 55 25 500 مزمعة

 عقود لالزالة المستقبلية
 4,004$ 32 17.9 43.2 535.8  موقعة

2000عقود   38.4 0.4 -   

 لة التي أتمتالزا    - - 2001عقود 

    41.7 291.3  2002عقود 

2002 

   - 42.1 329.7 2002االزالة االجمالية لعام 
األنشطة لالزالة  5,255$ 140 55 78 600 مزمعة

 5,105$ 87 0 19.1 417.7  موقعة المستقبلية

2001عقود   331.1 7.3    

2002عقود   االزالة التي أتمت   - - - 

2003عقود   49.3 9.8    

2003 

2003االزالة االجمالية لعام   380.4 17.1 -   
األنشطة لالزالة  4,000$ 141 0 78 550 مزمعة

 4,156$ 141 3.2 23.8 414.2  موقعة المستقبلية

2001عقود   156.4 3.3    

   17.9 1.5 108.6 *2002أنشطة 

2003أنشطة   - -    

2004 

 ااالزالة التي أتمت

2004أنتطة  *   26.4 - 3.21   
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CFC-113 TCA CTC     
(ODP طن (   (ODP طن (   (ODP طن (   

بآالف (لتمويل  عدد المنشآت
الدوالرات 

)ألمريكيةا  

2004االزالة االجمالية لعام    291.4 4.8 21.1   

األنشطة لالزالة  4,280$ 20 0 85 550 مزمعة
 2,711$ 20 0 0 156.7  موقعة  المستقبلية

* 2002أنشطة   126.3 -    

   0 9.3 368.4 2003أنشطة 
 االزالة التي أتمت

    13.6 303 2004أنشطة 

2005

2005االزالة االجمالية لعام   797.7 22.9 -   

األنشطة لالزالة  3,340$ 33 0 30 360 مزمعة
 2,532$ 33 0 48.4 245 مبينة المستقبلية

2004أنشطة   84.8 10.2 -   

2005أنشطة   االزالة التي أتمت     156.7 

2006أنشطة   245 9.2    

2006 

+2006االزالة االجمالية لعام   486.5 19.4    
األنشطة لالزالة  1,520$ 15 0 60.4 0 مزمعة

 1,520$ 15 0 60.4 0 مبينة المستقبلية

2002أنشطة   9.6     

2006أنشطة   االزالة التي أتمت    34.9  

2007أنشطة    2.3    

2007 

    37.2 9.6 *2007زالة االجمالية لعام اال

   110 452 3,300 أهداف االزالة 

  429 110 376.4 3,456.8 االزالة المزمعة

تبينها/االزالة الفعلية التي تم توقيعها  2,689.5 215.7 29.5   

المجموع 
التراكمي 
لثماني 
  365 29.5 153.3 2,689.5 االزالة الفعلية التي أنجزت سنوات

  .اعادة التسديد بأثر رجعي وأنشطة االزالة الذاتية التدريجيةعن طريق   *

  ,2007 ديسمبر 31 هي مقادير مقدرة، من المتوقع انجازها بحلول 2007ان أرقام االزالة التي تحققت في : مالحظة
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 689,5 تبلغ 2007ان االزالة التراكمية التي أنجزت بموجب خطة المذيبات  القطاعية  للصين  حتى عام   130-
.  CTC من الــ     ODP طن   29,5 و   TCA من الـ    ODP طن   153,5 و   CFC-113 من الـ    ODP طن   2

وتمشيا مع األخطارات الواردة في تقارير سابقة، بينت الصين واليوئنديبي أن الفرق بين االزالة المزمعة واالزالة                
  :الفعلية مرده الى ما يلي

التي حدثت فعال الى أن أجريت جميع االجـراءات االداريـة           تأخيرات في تسجيل االزالة، وهي        )أ(
  الالزمة العالن أن أحد المشروعات قد أتم كامال؛

االزالة التدريجية خالل التنفيذ قبل اتمام المشروع، وهو أمر ينتج عنه أن تكون ثمة زيـادة فـي      )ب(
  .بة للمنشآة المعنيةالمستويات الوطنية لالستهالك بالقياس الى مستوى االزالة المسجل بالنس

  أنشطة المساعدة التقنية

   غير المشروعةODSمكافحة أنشطة الـ 

بموجب المشروع التعاوني لمعالجة االستهالك واالنتاج الغير المشروعين الصاعدين في البلد، وبموجـب               131-
اج غيـر المشـروع      لالشراف البيئي، هناك أربع حاالت لالنت      SEPAالتصدير اللذين يقوم بهما مكتب      /االستيراد

ويستمر البرنامج في الحصول على تمويل من خطة        .  2007 ويوليه   2006لبروميد الميثيل، تم تبينها بين أكتوبر       
وسوف ينشأ مشروع لتنسيق تنفيذ المشروعات بموجب هذا البرنامج ما بين سبتمبر وديسمبر             .  المذيبات القطاعية 

، ان 2007وفي يناير .   غير مشروعةODSتبه في أن لديها أنشطة  للقيام بمراجعة كاملة للمنشآت التي يش2007
 SEPA ، فقد قامت بهـا  Sky Hole Patching Initiativeتحريات جرت في منتصف المدة في نطاق مبادرة 

 أداة لالكتشاف   50وهناك  .  واالدارة العامة للجمارك في الصين، وخالل ذلك، ظهرت تسع حاالت غير مشروعة           
  .، قد زودت بها االدارة الجمركية لتعزيز قدراتها بشأن االكتشاف في المواقعODSالسريع للـ 

  المدن الصديقة لألوزون/مشروع التدليل في الواليات

 تشريعية وادارية التمام ازالـة      خطوات  لتنفيذ 2005 مدينة وقعت على اتفاقات في أكتوبر     / والية 12من    132-
 قد أتمت خطوات توعيتها التشريعية والجماهيرية بحلول يونيه         7وجد   ي 2006 والهالونات بحلول يونيه     CFCالـ  

واجـراءات  .  مدينة قد نشرت اخطارات تتعلق بازالتها وأنشئت آليـات للتنسـيق          / والية 12وجميع الـ   .  2006
فـي  المدن النهائية سوف يجري     /والتقييم للواليات .  المدن/ من الواليات  11المراجعة الوطنية قد أتمت بنجاح في       

  .  2007سبتمبر 

   وتكنولوجيات تلك البدائل في قطاع المذيباتTCAبرنامج البحث المتعلق ببدائل الـ 

، أتـم   TCA لتبين البدائل المتخصصة التي تحل محل الــ          2006بموجب البرنامج الذي شرع فيه في         133-
ومن .  دأت تحريات عبر البلد    وضع تقرير وب   2007مركز االعالن الصيني المعني بتكنولوجيا التنظيف في مايو         

  .2008المتوقع اتمام هذا المشروع في 

  توعية الجمهور وتدريببه

 جمعية وغيرهـا    20، شارك ممثلون عن منشآت ووكاالت بيئية حكومية محلية وحوالي           2007في مايو     134-
متعلقة بتلك االزالة،    والسياسات ال  ODSمن أفرقة المجتمعات، في حلقة دراسات لتحسين التعاون بشأن ازالة الـ            

، 2007وخـالل   .   والوكاالت البيئية االقليمية والجمعيات الصناعية وأفرقة المجتمعات ذات الصـلة          SEPAبين  
 واليوئنديبي، العطاء بيانـات عـن ادارة المشـروعات    SEPAنظمت الثانية من هاتين الورشتين اللتين أقامتهما   

  .TCAـ وعمليات التحقق بالنسبة لمشروعات ازالة ال
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  2006 في ODSالتحقق من حدود استهالك الـ 

 مـن   4 مبين في الجـدول      CTC والـ   TCA والـ   CFC-113 للـ   2006ان االستهالك الوطني في       135-
  :التقرير وهو منسوخ أدناه

  )ODPطن  (2006 في عام ODS استهالك المذيبات ذات الـ -4الجدول 

 CFC-113 
طن ( (ODP 

TCA 
(ODP )طن  

CTC 
(ODP )نط  

 03390 الهدف من الرقابة على االستهالك
 -77.864-  االنتاج

 -202.054- االستيراد
 --- التصدير

 0279.9180 استهالك المذيب

  مستوى االستهالك الوطني

 تم الحصول عليها من تقارير المراجعـة التـي          ODSان المعلومات الخاصة بانتاج المذيبات ذات الـ          136-
 TCA، ومن البيانات التي أبلغها صانعو الــ         CTC و الـ    TCA و الـ    CFC الدولي بشأن الـ     وضعها البنك 

الصادر "  في الصين  TCAتقرير المراجعة لمشروع الخطة القطاعية الزالة انتاج الـ         " ومن   FECO/SEPAلـ  
ل نـوع مـن     وتم الحصول على المعلومات الخاصة باستيراد وتصدير ك       .  عن مكتب المراجعة الوطني الصيني    

، الـذي انشـأته معـا وزارة التجـارة          ODS من مكتب ادارة واردات وصادرات الـ        ODSالمذيبات ذات الـ    
 تـم   ODSواالستهالك الوطني السنوي لكل نوع من المـذيبات ذات الــ            .   واالدارة العامة للجمارك   SEPAو

  .الحصول عليه باستنزال الصادرات من مجموع االنتاج والواردات

ووارداتها وصادراتها التي تم  CFC  أساس البيانات الرسمية واالحصاءات الرسمية بشأن انتاج الـ على  137-
 وتمت مراجعتـها كما جـاء ذلك أعـاله، فان مجمـوع االستهـالك الســنوي   SEPA الحصول عليها من 

.   من االتفاق  1  قد وفى بأهداف االزالة المحددة في الجدول       2006 في   CTC والـ   TCA والـ   CFC-113للـ  
مماثلة للبيانات التي )  على التواليODP طن 77,864وهي صفر و  (TCA و الـ CFC-113وأرقام انتاج الـ 

 والمقدمة الـى    2006تمت مراجعتها وأبلغت في التقارير ذات الصلة الصادرة بشأن الخطة القطاعية لالنتاج لعام              
  .لي للجنة التنفيذية من البنك الدو51االجتماع الـ 

وتبعا للمعلومات الصادرة عن االدارة العامة للجمـارك وعن المكتب االداري لـواردات وصــادرات               138-
 علـى   ODP طـن    202,054 كانت صفرا و     2006 في   TCA  والـ    CFC-113، ان واردات الـ     ODSالـ  

ـ     .   مبينة أيضا باعتبارها صفرا    TCAوصادرات الـ   .  التوالي  فـي   CFC-113ـ  ولذا فان مجموع استهالك ال
، وهو رقم يفي بهدف الرقابة البـالغ  ODP طن 279,018 كان TCA كان صفرا، واجمالي استهالك الـ       2006

  . المقرر في االتفاقODP طن 339

 الستعماله كمذيب قد بينه أيضا البنك الدولي فـي تقريـره عـن الخطة القطاعيـة              CTCان انتاج الـ      139-
 توجد سجالت بشأن الواردات وخالل ممارسة التحقق الميداني لم تظهر دالئـل             وال.    باعتباره صفرا   CTCللـ  

  . قد تم التحقق منه أيضا باعتباره صفراCTCوبذلك فان استهالك الـ . CTCعلى استعمال الـ 

  االستهالك على مستوى المنشآت
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ين الشعبية بالتحقق مـن      واليوئنديبي، قام مكتب المراجعة الوطني في جمهورية الص        SEPAبالنيابة عن     140-
 منشآة مشاركة قد أتمت االزالة ولـدى منشـأتين          18، فقام بتحققات ميدانية لدى      2006عملية األداء بشأن أنشطة     

وقد اتبعت في عمليـات التحقـق شـروط         .  TCAاضافيتين تقومان في الوقت الحاضر بتنفيذ عقود الزالة الـ          
ا للقائمين بالمراجعة وجرى التعاقد للحصول على خدمات اثنـين          التكليف وفورات تلك العمليات  تدريبا متخصص      

  .من خبراء قطاع المذيبات للمساعدة على وضع التقارير التقنية

أكدت عملية التحقق أن االستهالك الفعلي الذي أزيل مساو أو يزيد عن التخفيضات التي سبق أن صدرت                   141-
من المعدات لوحظ فيه أن خمس منشآت قد تخلصت من معداتها           وفيها أيضا ابالغ عن التخلص      .  العقود لتحقيقها 

وهناك منشآتان لم يكن .  ODS قامت باعادة تهيأتها الستعمالها مع المذيبات الخالية من الـ 12القديمة بينما هناك 
  . وهي ال تزال تستعملها2007 ديسمبر 31لديهما معدات ومنشآة واحدة غير ملزمة بالتخلص من معداتها حتى 

تفحصت عملية التحقق اآلثار االقتصادية والتقنية للتكنولوجيات البديلة ووجدت أن التكاليف قد انخفضـت                142-
  . منشآة18 من الـ 17تضر لدى ’ منشآة، قد أتمت التحول، وأن نوعية االنتاج لم ت18 الى 14بالنسبة لـ 

 تحتاج الى جعلها أشـد وعيـا بالمقتضـيات       فيما يتعلق باالدارة المالية وجدت عملية التحقق أن المنشآت          143-
التنظيمية وااللتزامات المرتبطة بالمشاركة في عقود االزالة، ال سيما بالحاجة الى تقديم اثباتـات وثائقيـة لكفالـة          

وتـم تبـين تـدابير      .  كما يحتاج األمر الى حفظ سجالت وافية للمنح التي تم تلقيها          . التحقق من صحة االستهالك   
  .ية بهامحددة والتوص

  األرصدة غير المنفقة المتبقية من الشرائح السابقة

ان مجموع التمويل الذي أفرجت عنه اللجنة التنفيذية واألموال التي تم صرفها أو االلتزام بها من جانـب                    144-
 الفترة  الوكاالت المنفذة واألرصدة غير المنفقة من األموال التي سبق االفراج عنها مبينة في الجدول أدناه، لجميع               

  : حتى اآلن2007 ومن 2006 الى 2000من 

  

 السنة

التمويل المفرج 
عنه من اللجنة 

دوالر (التنفيذية 
)أمريكي  

قيمة العقود 
دوالر (الموقعة 

)أمريكي  

األموال 
دوالر (المصروفة 
)أمريكي  

األموال الملتزم بها 
ولكن غير المصروفة 

)دوالر أمريكي(  

الرصيد غير الملتزم 
)ريكيدوالر أم(به   

2000-2006 42,080,000  36,708,692 27,508,607 9,200,085 5,371,308  
2007 5,480,000  6,679,940 56,576 6,623,364  (1,199,940) 

  4,171,368 15,823,449 27,565,183 43,388,632  47,560,000 المجموع

وباالضافة الـى ذلـك، فـان الــ         .   تتم االزالة  بموجب العقود ذات األثر الرجعي، ال يتم الدفع الى أن           145-
SEPA                  واليوئنديبي تؤجالن الدفع للمستفيدين حتى اجراء التفحص السابق للصرف، فـي سـبيل التحقـق مـن 

وهذان العامالن يساهمان في وجـود الرصـيد        .  مستويات االستهالك ومن صحة التوريدات والخدمات التعاقدية      
  .الكبير غير الملتزم به

  تفضل استبقاء هذه الوفورات في هذه المرحلة، لتغطية أية متطلبات غير منظورة فيمـا      SEPA تزال   ال  146-
 مليـون دوالر    43,4وهناك مبلغ اجمالي قدره     .  بعد في المشروع، ولكفالة تمويل كاف لتغطية جميع المستفيدين        

 مليـون دوالر أمريكـي      47,6ع عليها مقابل    من االتفاقات التعاقدية، لالزالة، قد تم التوقي      )  في المائة  91(أمريكي  
 مليون دوالر أمريكي قد جرى حتـى سـبتمبر          27,6والصرف الفعلي البالغ قدره     .  أفرجت عنها اللجنة التنفيذية   

 في المائة مقابل العقود التي تم التوقيع 64 مليون دوالر أمريكي المفرج عنها و 47,6 في المائة مقابل 58 (2007
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 في المائة مقابل األموال 33( مليون دوالر أمريكي 15,8ال الملتزم بها ولكن غير المصروفة تبلغ واألمو).  عليها
 في المائة من األموال     8,8واجماال، هناك فقط    ).   في المائة مقابل العقود التي تم التوقيع عليها        36المفرج عنها و    

  .المفرج عنها ال تزال دون التزام بها

  2008لعام برنامج التنفيذ السنوى 

 التي شـرع    TCA سوف يستمر في تنفيذ واتمام أنشطة ازالة الـ          2007ان برنامج التنفيذ السنوي لعام        147-
، مما يسهم فـي     TCA من الـ    ODP طن   85واألنشطة الجديدة سيتم ادخالها الزالة      .  2007 و   2006فيها في   

أنشطة االزالة على مستوى المنشآت سوف تـتم        ، ان   2008وبالنسبة لعام   .  2008انجاز حدود الرقابة الستهالك     
ولكفالة امكان اتمام أنشطة االزالة بحلول      .  من خالل االزالة المباشرة وعن طريق آلية اعادة التسديد بأثر رجعي          

  .2008، سيشرع في تلك األنشطة في وقت مبكر من 2009نهاية 

ة وآليات الرصد والتطبيق داخلة أيضا في برنـامج         ان أنشطة المساعدة التقنية الالزمة والتدابير التشريعي        148-
 والــ   CTCوهذه األنشطة تصبح اآلن أكثر أهمية من حيث االزالة المستدامة للـ            .  2008التنفيذ السنوي لعام    

CFC-113 وأخيرا الـ TCA.  

  : مبينة في الجداول اآلتية2008ان أنشطة المساعدة التقنية وخطوات الحكومة المقترحة في   149-

  2008أنشطة المساعدة التقنية في برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  

 الوصف  النشاط

 على نطاق األمة كلها، في قطاع المذيبات، السترعاء  ODSادخال ونشر أنشطة ازالة الـ  الهدف
  األنظار وجلب المشاركة؛ ايجاد وتحديث ويب سايت المذيبات

المجموعة المستهدفة 
 سمن النا

 توعية الجمهور  مكاتب حماية البيئة المحلية، الموزعون ومستهلكو المذيباتالصناعات، 

  توعية الجمهور وزيادة االهتمام بالمشاركة النتيجة
 معالجة تحريات بشأن اجراءات المشروعات الهدف

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

 التدريب على مشروع ازالة ODS ي تشارك في مشروع تخفيض الـالت TCA منشآت استهالك الـ 
   الجديدTCAالـ 

 ومتطلبات المشروع والتحقق MLFواجراءات الـ    MPتشجيع المنشآت على تفهم الـ  النتيجة
  من سالمة األداء وتحسين االدارة المالية واالختيار التمهيدي للتكنولوجيات البديلة

  والتحقق من أن المنشآة مؤهلة فعال ODSمشروع ازالة الـ كفالة التنفيذ الناجح ل الهدف

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

المنشآت المتلقية والمنشآت االحتمالية التي طبقت مشروع االزالة وسوف توقع على عقود مع 
SEPA  االشراف والرصد على

 مشروع االزالة

أن تكون جميع المنشآت المشاركة في المشروع هي مشروعات مؤهلة والتأكد من أن  النتيجة
  جراءات التنفيذية قد تم اتباعها بصرامة لدى كل منشآةاال

، للمنشآت القائمة المناسبة في صناعة الطالء  TCAايحاج التكنولوجيات البديلة للـ  الهدف
 TCAباالستهالك التي أتمت بسالسة ازالة الـ 

المجموعة المستهدفة 
  ناسمن ال

 التوصل الى المؤسسات والى منشآت صناعة الطالء 
 دراسة عن بديل للـ 

TCA تكنولوجيات في 
  صناعة المخدرات

 طالءتكنولوجيات بديلة مناسبة مكتسبة في صناعة ال النتيجة
  TCAادخال تكنولوجيات بديلة وبدائل للـ  الهدف

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

التدريب وورش لتكنولوجيات   واالدارات) المنفذة الوسيطةالمنشآت المتلقية، الخبراء، الوكاالت 
 TCAبدائل الـ 

معلومات عن المواد االستبدالية والتكنولوجيات البديلة، بعد تحديثها ألصحاب المصلحة  النتيجة
  المعنيين باألمر
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 الوصف  النشاط

ي قطاع المذيبات، وصياغة االستراتيجية األشد ف HCFCالتحري عن اجمالي استهالك الـ  الهدف
 HCFC فعالية الزالة الـ

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

  في قطاع المذيبات HCFCمؤسسة البحث ومنشآت استهالك الـ 
 تحريات تمهيدية عن استهالك 

 وصياغة HCFC الـ  
استراتيجية االزالة في قطاع 

  المذيبات
، والمواد االستبدالية الفعالة واستراتيجيـة ازالـة HCFCالحالة القائمة في استهالك الـ  النتيجة

  طاع المذيباتفي ق HCFCالـ 

 لكفالة ODتعلم التكنولوجيات المتقدمة واكتساب الخبرة االدارية في الرقابة على مذيبات الـ  الهدف
 ODالرصد والتطبيق الفعالين بشأن ازالة مذيبات الـ 

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

  خبراء، مسؤول اداري
دراسة دولية عن ادارة ازالة 

  الـالمذيبات التي تحوي
ODوايجاد بديل فعال ،  

بديلة واكتساب خبرة ادارية للرقابة والرصد على  ODتكنولوجيات جديدة أو متقدمة لمذيبات  النتيجة
  أنشطة االزالة

 تجار واالستهالك غير المشروعايحاد نظام وأساليب فعالة للرصد والرقابة على االنتاج واال الهدف
المجموعة المستهدفة 

 من الناس
مواصلة مكافحة االنتاج غير  المنشآت ذات األنشطة غير المشروعة

المشروع، من حيث االتجار 
 وكذلك االستهالك

  غير المشروعةا ODSآلية فعالة تنشأ للتصرف مع حاالت ال  النتيجة

شآت في على المستوى الوطني ومستوى المن  ODSالتحقق من سالمة أداء أنشطة ازالة الـ  الهدف
  ، على يد كيان مستقل2007عام 

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

 التحقق من سالمة األداء  ODSاالستهالك الوطني واالستهالك الصناعي للمذيبات التي تحوي 

  على المستوى الوطني ومستوى المنشآت ODSتقييم أداء ازالة الـ  النتيجة

في االنتاج والتوزيع  TCA ن خالل التدريب واالشراف فرض الرقابة وتخفيض الـم الهدف
  واالستهالك

المجموعة المستهدفة 
 من الناس

 TCAالقائمون بانتاج وتوزيع واستهالك الـ 
 تراخيص   حصص نظام تنفيذ
التدريب، ورشة  (TCAالـ 

 )واشراف
 وعن تدابير الرقابة TCAمعلومات تم الحصول عليها عن انتاج وتوزيع واستهالك الـ  النتيجة

  المطبقة

  2008كومة في برنامج التنفيذ السنوي لعام خطوات الح

 جدول التنفيذ النشاط المزمع/السياسة
 TCA كمادتين مذيبتين ومنشآت استهالك الـ CFC-113 وااـ CTCرصد الحظر على الـ 

  التي أتمت االزالة
  كلهاخالل السنة

يص لمراقبة  من خالل نظام الحصص والتراخTCAمواصلة تنفيذ الالئحة المتعلقة بادارة الـ 
 TCAاالنتاج والتوزيع واالستهالك للـ 

  كلهاخالل السنة

  كلهاخالل السنة مكافحة االنتاج واالتجار غير المشروعين
  كلهاخالل السنة توعية الجمهور

مواصلة تبين ورصد المنشآت التي قامت باالزالة بمبادرات ذاتية منها، والتحقق من االزالة ومن 
 سداد االزالة، ومواصلة تبين المنشآت التي تختار أن تقوم بازالة تدريجية، تنفيذ تكاليف اعادة

ووضع االتفاق في صياغته النهائية، والتوقيع على عقود التخفيض، والتحقق من االزالة السنوية 
 ورصد اصدار شهادات االستعمال

  كلهاخالل السنة

  2008ميزانية 

 دوالر أمريكـي زائـدا      1 480 000 هو   2008تنفيذ السنوي لعام    ان اجمالي المبلغ المطلوب لبرنامج ال       150-
 كان التمويل مطلوبا فـي االجتمـاع        2005وقبل  .   دوالر أمريكي لليوئنديبي   111 000تكاليف المساندة البالغة    

في ، يقوم اليوئنديبي والصين اآلن بطلب الموافقة على التمويل          2006بيد أنه، ابتداء من شريحة      .  األول من السنة  
ومفردات االنفـاق   .  آخر اجتماع من السنة السابقة في آن معا مع تقديم التقرير السنوي عن تنفيذ الشريحة السابقة               

  :مبينة فيما يلي
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لنشاطا  )دوالر أمريكي(االنفاق المزمع  
  أنشطة االزالة على مستوى المنشآت

 860,000  تعاقد التخفيض وآلية االزالة الخاصة بالتسديد بأثر رجعي-
  المساعدة التقنية

  ) دوالر أمريكي50 000(  توعية الجمهور -
  ) دوالر أمريكيTCA)000 30 تدريب على مشروع ازالة جديد للـ -
  ) دوالر أمريكي50 000( االشراف والرصد على مشروع ازالة -
  ) دوالر أمريكي80 000( في صناعة الطالء TCA دراسة عن تكنولوجيات بديلة للـ -
  ) دوالر أمريكيTCA) 000 40رشة عن بدائل الـ  تدريب وو-
 دوالر 100 000(  وصياغة استراتيجية االزالة في قطاع المذيبات HCFC التحري عن استهالك الـ -

  )أمريكي
  ) دوالر أمريكي90 000(، وعن بديل فعال OD دراسة دولية عن ادارة ازالة المبيدات التي فيها -
  ) دوالر أمريكي70 000( ستهالك غير المشروعة  مكافحة االنتاج واالتجار واال-
  ) دوالر أمريكيTCA) 000 40 تنفيذ نظام الحصص والتراخيص للـ -
  ) دوالر أمريكي60 000( التحقق من األداء -
   ) دوالر أمريكي10 000( خبراء دوليون ووطنيون تقنيون -

620,000 

 1,480,000 المجموع

  تعليقات وتوصية من األمانة

  اتتعليق

 المسموح به في الصين كما هو محدد بموجب         ODS هو اآلن المذيب الوحيد الذي يحوي        TCAان الـ     151-
 التي تمت مراجعتها متاحة من TCAوأرقام انتاج الـ .  بروتوكول مونتريال وذلك بموجب اتفاق الخطة القطاعية

 والتحقق من الواردات ومن الصـادرات       .  بالبنك الدولي، وهي تتمشى مع االتفاق      TCAتقرير  قطاع انتاج الـ      
 يؤكد أن أرقام االنتاج واالستيراد والتصدير الموجـودة لـدى مكتـب رقابـة الـواردات                 TCAاالحتمالية للـ     

 ووزارة التجارة واالدارة العامة للجمـارك ـ   SEPA، وهو المكتب الذي أنشأته معا ODSوالصادرات من الـ 
وتمشـيا مـع    .   المشروع وهي متمشية مع الحدود المقررة في االتفـاق         كانت أرقاما صحيحة، وردت في وثائق     

العرف الذي اتبع في السنوات السابقة، فان عملية التحقق ال تمتد الى النظر في أصل األرقام الموجودة لدى مكتب                   
ابة على الـ   وعلى أساس المعلومات التي جرى تقديمها، قد وفت الصين بتدابير الرق          .  مراقبة االستيراد والتصدير  

TCA                 المقررة في االتفاق بالنسبة لخطة االزالة القطاعية للمذيبات ولم تقم بانتـاج أو اسـتهالك CFC-113  أو 
CTC.  

وتتمشى األرقام مع األرقام الواردة في وثيقـة        .  2006أبلغت الصين عن بيانات برنامجها القطري لعام          152-
 قدره صفر في استعماالت المذيبات في CTCق، كان هناك استهالك المشروع وتبين أنه، تمشيا مع متطلبات االتفا

وقام اليوئنـديبي   .  وتقرير التحقق قد بين على أن التحريات لم تكتشف أية حالة من حاالت عدم االمتثال              .  2006
 كمذيب، ان أنظمة الترخيص والحصص التي تنظم        CTCبعد ذلك باالبالغ عن أنه، تمشيا مع حظر استعمال الـ           

، وجميع الموردين المعنيين باألمر والمنشآت مطلوب CTC ونظام تسجيل مبيعات الـ CTCستهالك وانتاج الـ    ا
وكلتا المراجعات المنتظمة   .   أو عن عدم استهالكها له     CTCمنها أن ترسل تقارير دورية عن استهالكها من الـ          

 واستهالكها وتداولها CTC ان انتاج الـ  ومن خالل نظام االدارة،SEPAوغير المنتظمة تجري كل سنة على يد 
وجرت أيضا زيارات لبعض المنشآت التي رئي أنهـا مشـبوهة وتـم             .  داخل الصين أمر خاضع لرقابة صارمة     

وقد أبلغ اليوئنديبي رأي الصين القائل أنه مع تدابير السياسـة والتحـري             .  تجميع مزيد من المعلومات التفصيلية    
 كمذيبات كانت فعالة جدا، بما في ذلـك         ODSكشاف، فان الرقابة على استعمال الـ       المنتظم وبذلك أنشطة لالست   

  . الى استعمالها كمذيباتCTCالتأكيد بأنه لم يحدث تحويل الـ 
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تمشيا مع المعلومات التي قدمت الى األمانة من اليوئنديبي في تقرير السنة السابقة، ان التقريـر الحـالي                    153-
-CFCواآلن وقد أصبح استهالك الــ       .  مكافحة االنتاج واالستيراد غير المشروعين    يركز تركيزا رئيسيا على     

 طن  2 540توازي     (ODP طن   254 قد خفض بمقدار     TCA مزاال، وحيث أن استهالك الـ       CTC والـ   113
ر  وتقري 2007وتقرير  .  فان الحيلولة أو استكشاف األنشطة غير المشروعة آخذ في اكتساب أهمية اضافية           ) متري

المراجعة الوارد فيه يراجع ويصف تفصيليا النظم التنظيمية الحالية بما في ذلك الحصص التي تحكـم االسـتيراد                  
  .والتصدير والتدابير التي تتخذ لتطبيق وتعزيز الوعي باللوائح الموجودة

 مستوى المنشآت   فيما يتعلق بآداء االزالة وتمشيا مع التقارير السابقة، ان ممارسة التحقق التي جرت على               154
مستمرة في بيان أن امتصاص الصناعة لمشروعات االزالة ال يسفر عن مقادير من االزالة مساوية للتخفيضـات                 

وتبين أيضا أنه ال تزال هناك تحديات للتغلب على كـال جـذب             .  االجمالية في االستهالك على المستوى الوطني     
بيد أن نتائج تقرير    .   تمويله وفي ادارة شؤون البرنامج نفسه      المنشآت الى المشاركة في برنامج االزالة التي جرى       

 واليوئنديبي تبين أيضا أن القضايا التي أثيرت في تقرير التحقق تجري معالجتهـا              SEPAالتحقق وخطوات الـ    
  .بنشاط

 منذ  SEPAباالضافة الى اجراءات القبول الوطنية على مستوى المنشآت، أبلغ اليوئنديبي أنه قام مع الـ                 155-
ولكفالـة  .   بالشروع في تحريات نشطة ووضع اجراءات تثّبت لكل منشأة مساهمة فـي أنشـطة االزالـة                2006

وقال اليوئنديبي ان ذلك يطيل من الوقت الـالزم         .  المساءلة تقوم اعادات السداد على عملية التحري واالثبات هذه        
  .دوق يجري تطبيقها على نحو سديدالعادة السداد ولكنه يساعد على ايجاد ضمان بأن موارد الصن

فيما يتعلق بالتقرير السنوي السابق، فان االقتراح األصلي من اليوئنديبي لم يتضمن معلومات عن استعمال   156-
وقد قام اليوئنديبي   .  الوارد في االتفاق  ) ج( كمادة تغذية على مستوى المصانع كما يقتضي ذلك الشرط           CTCالـ  

 قد اسـتعمل    CTC من الـ    ODP طن   461,43ات الالزمة التي تبين أن قدرا اجماليا يبلغ         فيما بعد بتوفير البيان   
وذلك يطابـق حـد    .  كعامل تصنيع لالستعماالت التي تمت الموافقة عليها كعوامل تصنيع في وقت ابرام االتفاق            

  . المقررة في االتفاقODP طن 5 500الـ 

تزامات المالية واعادة التسديد، قدم اليوئنديبي التفاصـيل        على أثر طلب للحصول على توضيح بشأن االل         157-
  :2007االضافية اآلتية بشأن استعمال األموال المعتمدة واألهداف الموافق عليها لصرف شريحة 
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التمويل  المفرج عنه من 
األموال المصروفة  قيمة العقود الموقعة اللجنة التنفيذية

 2006حتى ديسمبر 

األموال الملتزم بها 
كنها غير ول

 المصروفة

سنة ومقدار دفع األموال 
 المصروفة 

رصيد األموال غير 
المصروفة وال 
 الملتزم بها

)دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(  )دوالر أمريكي(   

  )2006-2000(الشرائح السابقة 

$42,080,000  $34,913,257  $27,490,219  $7,423,038    $7,166,743  

$2,793,359 (2007) 

 4,553,356 23,220,621 27,773,977 أنشطة استثمارية (2008) $375,297

$1,384,700 Savings 

  

$290,000 (2007) 
 2,869,682 4,269,598 7,139,280 أنشطة غير استثمارية

$3,205,590 (2008) 
  

 2007ـ برنامج التنفيذ السنوي ل

$5,480,000  $7,098,678  $56,953  $7,041,725   ($1,618,678) 

$305,993 (2007) 
 1,529,962 - 1,529,962 أنشطة استثمارية

$1,223,969 (2008) 
  

$35,000 (2007) 
 5,511,763 56,953 5,568,716 أنشطة غير استثمارية

$5,476,763 (2008) 
  

 المجموع

$47,560,000  $42,011,935  $27,547,172 $14,464,763   $5,548,065  

ان قيمة جميع فئات االلتزام والصرف في الجدول االضافي الذي قدمه اليوئنديبي اختلفت عـن البيانـات                   158-
وبصفة خاصة، ان مجموع األموال غير الملتزم بـها المبيـن قـد ارتفــع مـن              .  الواردة في المشروع المقدم   

وأبلغ اليوئنديبي أن مرد ذلك الى أخطـاء فـي          .   دوالر أمريكي  5 548 065 دوالر أمريكي الى     4 171 368
تجميع المعلومات المالية، وهي أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، كما أن هناك تصـحيحات اضـافية قـد أدخلـت          

حلية، وهي العملة التي    لتصوير معدالت تغيير سعر الصرف لتصوير المعدالت المتغيرة لسعر الصرف بالعملة الم           
  . تم بها الصرف

، فـان  2006 عن خطة التنفيذ السنوية لعام 50وباالضافة الى ذلك، ففي التقرير المقدم الى االجتماع الـ      159-
وقد زيـد   .   دوالر أمريكي  3 710 000الرصيد التراكمي للتمويل غير الملتزم به لجملة المشروع كان مبينا بأنه            

وقد قام اليوئنـديبي بـاالبالغ أن التزامـات         .   دوالر أمريكي في آخر بيانات مبينة أعاله       5 548 065ذلك الى   
ومن ناحية أخـرى  .  ، وسيقوم ذلك بتصحيح الرقم المذكور 2007اضافية يمكن اجراؤها خالل الفترة المتبقية من        

غير الملتزم به قد احتفظت      في المائة من األموال المفرج عنها، فان الرصيد االجمالي           12وعلى مستوى يقل عن     
ولذا .  به الصين حتى اليوم لمواجهة األنشطة غير المنظورة التي قد تكون الزمة في نهاية الجدول الزمني لالزالة                

فان الصين حريصة على عدم برمجة هذا الرصيد وهذه الوفورات غير الملتزم بها في هذه المرحلة لكفالة تمويل                  
  .كاف لتغطية جميع المستفيدين

 .2007ال توجد قضايا نشأت عن خطة التنفيذ السنوية المقترحة لعام   160-

الثامن والتاسع من جداول النظرة العامة متعـددة السـنوات فـي الوقـت              الجدولين  لم يتم استالم بيانات      161-
ـ      . المناسب بجودة كافية تسمح بضمها إلى المرفق الرابع لهذه الوثيقة          دولين علـى   وبناء عليه سيتم نشر هذين الج

  .شبكة اإلنترنيت التابعة لألمانة في األسبوعين األخيرين قبل موعد االجتماع
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  توصية

توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير من حكومة الصين واليوئنديبي عن تنفيـذ                  162-
وتوصـي  .  2006 التحقق فـي      وبأداء 2006/2007 في الصين في     ODSالخطة القطاعية للمذيبات الزالة الـ      
 لقطاع المذيبات في الصـين      2008على خطة التنفيذ السنوي لعام      ) مفرشية(أمانة الصندوق أيضا بموافقة شمولية      

وعلى تمويل الشريحة الثامنة للمشروع وما يرتبط بها من تكاليف المساندة وذلك بالمستوى المبين فـي الجـدول                  
  :أدناه

وع تمويل المشر عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف المساندة 
)دوالر أمريكي(  

 الوكالة المنفذة 

 اليوئنديبي 1,480,000111,000  2008البرنامج السنوي لعام :  في قطاع المذيبات في الصينODSازالة الـ  

----- 
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Annex I. Summary of analysis of the MDI manufacturing plants in China 

 
No* Company Name Product No. 

(B) 
CFC 2006 

(kg) 
Can 2006 $License 

cost** 
$Capital 

cost 
$Prod 

validation
$Train-

ing 
$Opera-
ting cost 

$Other 
TAS*** 

$Total cost CE 
($/kg) 

37 Zigong Chenguang  
Pharmaceutical  

5 70 2,020 195,000 220,000 40,000 27,500 467 289 483,256 6,903.65

9 Guiyang Dechangxiang 
Pharmaceutical  

24 131 10,898 195,000 220,000 40,000 27,500 2,091 540 485,131 3,703.29

14 Henan Xinxin 
Pharmaceutical (Group)  

11 300 30,000 195,000 220,000 40,000 27,500 5,652 1,237 489,389 1,631.30

25 Pharmaceutical Factory of 
Shanxi Medical University 

01, 16 708 35,554 390,000 220,000 40,000 27,500 7,311 2,919 687,730 971.37

8 Guangzhou Dongkang  
Pharmaceutical  

15, 22 1,560 124,800 390,000 220,000 40,000 27,500 24,055 6,432 707,987 453.84

24 Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical 

04,17, 25 3,320 114,560 585,000 220,000 40,000 27,500 25,359 13,688 911,547 274.56

15 Henan Zhongfu 
Pharmaceutical  

15 2,205 150,000 195,000 220,000 40,000 27,500 29,485 9,091 521,076 236.32

32 No.1 Pharmaceutical of 
Wuxi Shanhe Group 

15, 22 4,840 313,689 390,000 220,000 40,000 27,500 62,059 19,955 759,514 156.92

38 Jiangsu Tianji  
Pharmaceutical  

12 4,202 466,982 195,000 220,000 40,000 27,500 87,172 17,324 586,996 139.69

2 Beijing Haiderun 
Pharmaceutical 

15, 22, 23 9,366 851,400 585,000 220,000 40,000 27,500 161,891 38,615 1,073,006 114.56

28 Shanghai Pharmaceutical 
(Group)   

04, 09, 12, 16 19,434 1,132,455 780,000 748,000 40,000 27,500 227,444 80,124 1,903,068 97.92

19 Penglai Nuokang 
Pharmaceutical 

07, 14, 15, 
16, 22 

28,928 2,552,299 975,000 748,000 80,000 27,500 486,790 119,266 2,436,556 84.23

36 Chongqing Kerui 
Pharmaceutical 

16 7,377 448,800 195,000 220,000 40,000 27,500 89,573 30,414 602,487 81.67

18 Jinan Weiming  
Pharmaceutical 

22 63,786 4,832,300 195,000 748,000 80,000 27,500 937,297 262,981 2,250,778 35.29

21 Jewim Pharmaceutical 01, 14, 15, 16 120,578 6,704,000 780,000 1,452,000 40,000 27,500 1,356,043 497,126 4,152,669 34.44
  Grand Total   266,805 17,769,757 6,240,000 6,116,000 680,000 412,500 3,502,689 1,100,000 18,051,189 67.66

* There was no production of CFCs in plants Nos. 2, 14, 38 prior to 2006 
** An additional US $4,265,000 is being requested for licenses of MDIs which are not currently produced. 
*** The request of US $1.1 million for technical assistance is distributed among eligible plants based on their 2006 CFC consumption 
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Substances
CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

Chemical

CFC                  
CTC                  
Halons              
Methyl Bromide  
TCA                  

2007 2008 2009 Total
2,676,000 1,767,000 1,767,000 53,858,000

240,840 159,030 159,030 2,561,480
47,636,000
21,211,970
25,650,500

2,676,000 7,733,400
1,503,000 5,968,400
1,503,000 5,968,400

1,767,000 1,767,000
132,525 132,525

Annex II - Overview Tables for Multi-Year Agreements
China                                             

(1) PROJECT TITLE: CFC Phaseout in the Polyurethane Foam Sector in China

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

Comments
CPR/FOA/35/INV/380 IBRD                                              Approved in accordance with the agreement between the Government of China and the Executive Committee.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

CPR/FOA/41/INV/405 IBRD                                              The World Bank was requested to ensure, as a matter of priority, that as indicated in the 2004 annual programme, a system is put in place that would 
provide satisfactory verification of CFC phased out in on going and new project in the polyurethane foam sector as well as the annual CFC 
consumption in the sector in 2003 and subsequent years.

CPR/FOA/38/INV/396 IBRD                                              China be requested to report its Article 7 data, as much as possible, on time (i.e. by 30 September of each reporting year) and endeavour also to 
report its consumption broken down by substance to the Fund Secretariat to enable verification of CFC-11 consumption both at the national and 
sectoral level as required under the Agreement

CPR/FOA/52/INV/??? IBRD                                              

CPR/FOA/44/INV/424 IBRD                                              

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006
57,818.7 75,290.8 47,089. 51,076.4 55,414.2 42,983.4 39,123.6 33,922.6 30,621.2 22,808.8 17,902.5 12,475.8 
38,220.6 -15.4 -100.1 110. 85,628.4 110. 28,923.4 15,305.4 3,294.4 20,019.9 3,885.8 842.5 
34,186.7 33,714. 33,115. 35,731. 22,207. 18,602. 14,780. 10,409. 6,604.2 795. 
1,102.1 372. 720. 1,356. 1,960.2 1,598.4 2,100.6 1,008. 688.8 

4,959.2 2,238.9 

757.6 465.4 380.8 
1,567.8 1,087.8 

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

878.2 
721.2 291.5 544.5 671.7 759. 647.1 

Aerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  Total Sector Consumption

Manufacturing Servicing QPS Non QPS

Solvent Process Agent MDI

468.9 6,318.6 493.8 3,342.4 0. 0. 280.9 21.3 12,475.8
356.5 486. 842.5

795. 795.
568.2 310. 878.2

279.9 279.9

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)

Substances 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

14143 13830 10500 9000 7000 400 0

Compliance Action Target (MOP)

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted
Consumption Reported in the Verification Report

IBRD

Reduction Under Plan 313 3330 1500 2000 6600 400 14143

Approved Phase-Out 2000 2500 2500 2500 600 10100

Actual Phase-Out 2000 2721 2500 1335 0 8556

(6a) PROJECT COSTS (US$)

Remaining Phase-Out to be Achieved

2002 2003 2004 2005 2006

115,300

Estimated Disbursement in Previous Progress Report 8,114,370 8,168,440

10,903,000 10,903,000
Calendar year

3,320,000IBRD Funding as per Agreement 9,940,000 12,570,000
Support Costs as per Agreement 886,600 961,270 961,270 282,800

3,320,000
70,000

Funds Approved (Inventory) 9,940,000 12,570,000 10,903,000 10,903,000

10,903,000 8,805,600
3,887,370 971,790

360,000
Funds Obligated in Current Progress Report 2,097,400 2,960,000
Funds Disbursed in Current Progress Report 9,940,000 12,570,000

2,368,000
Disbursement as per Annual Plan 2,097,400 2,368,000
Estimated Disbursement in Current Progress Report 2,097,400

Support Costs Requested
Funds Requested

Comments

IBRD                                              CPR/FOA/47/INV/434

stock

1,550.

186.6 

Methyl Bromide Tobacco fluffing

336.8 370.2 279.9 

Lab Use

601.5 
4,516.5 
1,060.3 

13,123.8 
2005

1
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(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

2005 2006 2007Submission Year as per Agreement 2002 2003 2008

IBRD Planned Submission Dec-2001 Nov-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 Nov-2006

2004

Nov-2007

Tranche Number I II III IV V VI VII

Mar-2007Revised Planned Submission

Date Approved Dec-2001 Nov-2002 Dec-2003 Dec-2004 Nov-2005 July-2007

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2005
TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when (Date) Verification 

( / )

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 01/01/1992

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 01/01/1992

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

1.2.1.2 Halons No

1.2.1.1 CFCs No

1.2.1.4 TCA No

1.2.1.3 CTC No

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide No

1.2.2.2 Halons No

1.2.2.1 CFCs No

1.2.2.4 TCA No

1.2.2.3 CTC No

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide No

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.1 Banning import of:

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2002

1.3.1.2 Used freezers using CFC No

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam No

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers No

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

1.3.2.2 Used freezers using CFC No

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2002

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers No

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam No

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2000

The CFC recovery and recycling programme functions:

The ODS import licensing scheme functions:

2
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS (2002-2007)

Completed tranche covered by report submitted (2002-2006) Tranche currently implemented (2007 preliminary data)

Activities Budget Explanation Activities Budget Explanation

Planned 
(annual)

Actual (annual) Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan

Planned 
(annual)

Actual (annual) Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan

Carryover Planned Actual Planned Actual CFC to be captured by 
contracts. Additional 
funding from future 
tranches to be used

Convension (MT) 10,100 10,545 104% 47,636,000 42,272,000 0.887396087 5,364,000 CFC-11 captured by contracts signed 551 195.58 2,676,000 5,873,200

Group Consolidation Project NA 7094

Individual ent. Pre-95 NA 1410

Indvidual ent. Post-95 NA 1,141

Provincial Phaseout 0 900

technical Assistance 30 24 5 5 330,000 330,000 one TA completed, one is 
ongoing, three are under 

Training of personnel in implementation of 
phaseout activities [number trained]

5 4 80% 1,422,000

PU foam products standard formulation and 
revision (% completed )

5 3 60%

30 TA planned and 24 completed 1 0

1 0

100%Performance audits (just write 100% if you 
are exactly in plan)

4 4 100%

Consultant Service (same) 5 4 80% 0

Unforeseen Activities NA NA NA NA

Explanation

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN-2008

Activities Budget

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]*
2,500,000Convension (MT) 500 100

Group Consolidation Project

Individual ent. Pre-95

Indvidual ent. Post-95 500 (estimated and 
beyond the phaseout 
target per the 
agreement

760,000

Provincial Phaseout 

Technical assistance 6

Technical study tours on substitute technologies 1

Implementation workshops 1

Performance audits (just write 100% if you are exactly in plan) 1

100%

75% 0

Survey on blowing agents used in the foam sector in China

Monitoring of CFC-11 phaseout 

Consultant services (same) 1

3

1

*Refers to latest revision of overall plan
NA NAUnforeseen Activities

1 0

1

*Refers to latest revision of overall plan

Public Awareness 7 6

Studies 4

1,458,235

3
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(1) PROJECT TITLE: Refrigeration Servicing

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
CODE AGENCY Fulfilled? 

(Yes/No)
Comments

CPR/REF/44/INV/420 Japan n/a
CPR/REF/47/INV/438 Japan
CPR/REF/45/TAS/426 UNEP n/a
CPR/REF/44/INV/419 UNIDO n/a

CPR/REF/51/INV/450 UNIDO n/a
Source: Inventory 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 57,818.7 75,290.8 47,089.0 51,076.4 55,414.2 42,983.4 39,123.6 33,922.6 30,621.2 22,808.8 17,902.5 13,123.8 -
CTC 38,220.6 -15.4 -100.1 110.0 85,628.4 110.0 28,923.4 15,305.4 3,294.4 20,019.9 3,885.8 1,060.3 -
Halons 34,186.7 33,714.0 33,115.0 35,731.0 22,207.0 18,602.0 14,780.0 10,409.0 6,604.2 4,959.2 2,238.9 4,516.5 -
MBR 1,102.1 372.0 720.0 1,356.0 1,960.2 1,598.4 2,100.6 1,567.8 1,087.8 1,008.0 688.8 601.5 -
TCA 721.2 291.5 544.5 671.7 759.0 647.1 757.6 465.4 380.8 336.8 370.2 186.6 -
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 476.2 6,193.3 1,058.2 4,434.8 546.1 3.2 286.0 128.0 13,125.8
CTC 485.0 575.3 1,060.3
Halons 4,446.5 4,446.5
MBR 850.9 620.2 1,471.1
TCA 186.6 186.6
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

25,300.0 18,750.0 13,500.0 7,400.0 550.0 550.0 0.0

5,421.0

511.0 511.0
0.0 511.0 511.0
0.0 511.0 511.0

782.0 793.0 680.0 531.0 605.0 3,391.0
0.0 782.0 782.0
0.0 1,309.9 1,309.9

1,775.3
Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Consumption Reported in 
Implementation Report submitted

Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Approved Phase-Out (Inventory)

Lab Use

Reduction Under Plan

Calendar year

Remaining Phase-Out to be Achieved

Methyl Bromide

Decision
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)

UNIDO

EXCOM PROVISION

Approved in accordance with the Agreement between the Government of China and the Executive Committee, and subsequently adjusted at the 45th Meeting of the Executive 
Committee

Compliance Action Target (MOP)

Reduction Under Plan

Solvent Process Agent MDI

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
CHINA

Approved in accordance with the Agreement between the Government of China and the Executive Committee.

N/A

Consumption Reported in the 
Verification Report
Japan

CFC

Approved Phase-Out (Inventory)
Actual Phase-Out (Current Progress 
Report)

Remaining Phase-Out to be Achieved

Annex III

1
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(6a) PROJECT COSTS (US$)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

1,000,000 3,000,000 4,000,000
130,000 390,000 520,000

1,000,000 3,000,000 4,000,000
586,400 1,000,000 1,586,400

1,000,000 709,004 2,146,562 3,855,566
0 137,100 137,100
0 1,000,000 2,855,566 3,855,566

n/a
0
0

450,000 450,000
58,500 58,500

450,000 450,000
304,462 304,462

316,345 60,000 376,345
904 904

133,655 60,000 193,655

550,000 700,000 700,000 700,000 785,000 3,435,000
41,250 52,500 52,500 52,500 58,880 257,630

1,000,000 700,000 1,700,000
420,000 420,000

385,454 325,500 710,954
3,099 441,400 444,499
3,000 328,100 331,100

700,000
52,500

Transferred 
US $450,000 
to UNEP

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dec-04 Nov-05
I II

Dec-04 Nov-05

Nov-05
I

Apr-05

Dec-04 Nov-06 Nov-07 Nov-08 Nov-09
I III IV

Mar-07 Nov-07
Dec-04 Mar-07

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

Planned submission as per Agreement
Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 

Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

[Comments]

Estimated Disbursement in Previous Progress 
Report

Date Approved

Estimated Disbursement in Previous Progress 
Report
Funds Disbursed in Current Progress Report

Revised Planned Submission (As per Submission 

Date Approved

Estimated Disbursement in Current Progress 
Report

Calendar year

Funds Obligated in Current Progress Report

Funding as per Agreement

Funds approved (Inventory)
Support Costs as per Agreement

Planned submission as per Agreement

Funds Requested
Support Costs Requested

Funding as per Agreement
Support Costs as per Agreement
Funds approved (Inventory)

Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report

UNIDO
Planned submission as per Agreement
Tranche Number
Revised Planned Submission (As per Submission 

UNEP

Japan

Estimated Disbursement in Current Progress 
Report
Disbursement as per Annual Plan
Funds Requested
Support Costs Requested

Estimated Disbursement in Previous Progress 
Report
Funds Disbursed in Current Progress Report
Funds Obligated in Current Progress Report

[Comments]
UNIDO
Funding as per Agreement
Support Costs as per Agreement

[Comments]

UNEP

Japan

Date Approved

Estimated Disbursement in Current Progress 
Report
Disbursement as per Annual Plan
Funds Requested
Support Costs Requested

Funds approved (Inventory)

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28
Annex III

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes 2000 yes
1.1.1.2 Yes 2000 yes
1.1.1.3 Yes 2000 yes
1.1.1.4 Yes 2000 yes
1.1.2
1.1.2.1 Yes 1992 yes
1.1.2.2 Yes 1992 yes
1.1.3
1.1.3.1 Yes 2000 yes
1.1.3.2 Yes 2000 yes
1.1.4 Yes 2000 yes
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No
1.2.1.2 No yes
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 No 2007
1.3.1.2 No 2007
1.3.1.3 Yes 2002
1.3.1.4 Yes 2005
1.3.1.5 Yes 2005
1.3.1.6 No
1.3.1.7 No
1.3.2
1.3.2.1 yes 2007
1.3.2.2 yes 2007
1.3.2.3 Yes 2002
1.3.2.4 Yes 2005
1.3.2.5 Yes 2005
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes 2000

Source: Country Programme and Verification Report

ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs
Permit System in place for import of bulk ODSs

ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs
Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs

Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

The CFC recovery and recycling programme functions

Verification 
Report 

(Yes/No)

The ODS import licensing scheme functions

Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place

TYPE OF ACTION / LEGISLATION Country Programme - 2005

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of O
ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:
CFCs

CFCs
Halons
CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:
Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC

MAC systems using CFC

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam
Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC

ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all  types of foam

3
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(8) IMPLEMENTATION DETAILS

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Planned 
(annual)

Actual 
(annual)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan [%]*

Carryover Planned Actual Planned Actual 

1,422,500 1,422,500 100.0%
8 5 62.5%

5,593 2,894 51.7%

3,892,500 2,572,500 66.1%
569 500 87.9%
365 365 100.0%

1 1 100.0% 985,000 1,003,811 101.9%

*Refers to latest revision of overall plan

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall plan 
[%]*

151,000 9.60%

1,007 15.3%

500,000 1
2 50%

PMU & Monitoring 1 100.0% 20,000 8.33%
n/a n/a 10,000 4.17%

Contingency n/a n/a 19,000 5.69%
*Refers to latest revision of overall plan

This table considers all 
costs for all sources of 
funds (UNEP, JAPAN 
and UNIDO)

This table considers all costs for 
all sources of funds (UNEP, 
JAPAN and UNIDO)

PMU & Monitoring

Good Practices in Refrigeration

Customs Training

Recovery & Recycling, establish R&R Centers

Unforeseen Activities

Strengthening vocational schools

Train the Trainers Workshops

Train the Trainers

Training of Technicians by Trained Trainers

BudgetActivities

ExplanationsActivities Budget
Completed tranche covered by report submitted

Train the Trainers
Training of Customs Officers

Explanations

Good Practices in Refrigeration
Training of Customs Officers

Customs Training

Tranche currently implemented (preliminary data)
BudgetActivities

Public Awarness

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component
Reclaim Centre
Service equipment supply other than R&R

Explanations

Refrigeration Service investment component

Service equipment supply other than R&R
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CPR/SOL/40/INV/403 UNDP               The Government of China was requested to return the funding of US$2 million reallocated under Decision 33/46 for uses 
as originally approved in the solvent sector plan

CPR/SOL/36/INV/390 UNDP               Approved on the understanding that no disbursement would occur until after the required information on the use of carbon
tetrachloride as a process agent was provided.

CPR/SOL/33/INV/373 UNDP               Approved on the understanding that: (a) n-propyl bromide produced by China would not be made available for export; (b) 
an annual production quota would be imposed on n-propyl bromide to meet the requirement for solvent use only; (c) China
would control the sale of n-propyl bromide only to enterprises involved in the conversion projects under the China Solvent 
Sector Plan; (d) the Import and Export Office of China would monitor and ensure that no n-propyl bromide was exported 
by China; (e) the implementing agency of the China Solvent Sector Plan, UNDP would include in its annual audit plan 
verification that no n-propyl bromide was exported; and (f) no further financial assistance would be sought from the 
Multilateral Fund for the final conversion to zero ODP alternatives.

CPR/SOL/30/INV/355 UNDP               Approved in principle a total of US $52 million in funding for the phased reduction and complete phase out of consumption 
of CFC-113, TCA and CTC used as cleaning solvents. This is the total funding that would be available to China from the 
Fund for total elimination of solvent use of these ODSs. The agreed level of funding would be paid out in installments. 
China commits that in exchange for the funding approved, it will eliminate its total non-exempt CFC-113 and TCA 
consumption as well as its total CTC consumption for solvent use in accordance with the schedule provided in the 
agreement approved at the 30th ExCom Meeting (Annex IV of document UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/41). Funds will be 
provided on the basis of annual work programmes as indicated in the agreement. Payments are conditioned upon 
completion of the agreed consumption decreases, being verified and maintained China agrees to ensure accurate 
monitoring of the phase out, and to provide annual reports at the last calendar year meeting of the Committee. China has 
maximum flexibility in using the agreed funds to meet the reduction requirements agreed. If China does not meet the reduc

CPR/SOL/50/INV/446 UNDP               

CPR/SOL/47/INV/435 UNDP               

CPR/SOL/45/INV/429 UNDP               An amendment to the 2005 annual implementation programme was approved to reallocate US $2 million in savings from 
previous tranches of the solvent sector plan to purchase and install equipment for the purification of nPB subject to the 
following conditions; HEP-2 produced by China would not be made available for export; an annual production quota would 
be imposed on HEP-2 to meet the requirement for solvent use only; China would ensure that HEP-2 was  only supplied to 
enterprises involved in the China solvent sector plan; the Import and Export Office of China would monitor and ensure that 
no HEP-2 was exported by China; and the implementing agency of the China solvent sector plan, UNDP, would include in 
its annual audit verification plan that no HEP-2 was exported.

Comments

CPR/SOL/42/INV/410 UNDP               

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

Annex IV - Overview Tables for Multi-Year Agreements
China                                             

(1) PROJECT TITLE: Solvent

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS

1
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Actual Phase-Out

Approved Phase-Out

Reduction Under Plan

IBRD

0Consumption Reported in the Verification Report 0 59.6 27.3 5.5 0 0

0Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

110 110 110 55 0 0

0

Compliance Action Target (MOP)

0 0 0 0CTC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

110 110 110 55 0 0

3047

Remaining Phase-Out to be Achieved 3300 2674.4 2196 1676.7 1099.4 549.3 0

3046.8

Actual Phase-Out 373 524 500 500 600 550

3300

Approved Phase-Out 372.8 524 500 500 600 550

Reduction Under Plan 600 500 500 600 550 550

UNDP

Remaining Phase-Out to be Achieved 0 0 0

Actual Phase-Out

Approved Phase-Out

Reduction Under Plan

IBRD

Consumption Reported in the Verification Report 0 2674.4 2196 1676.7 1099.4 549.3 0

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

3246 2674.4 2192.3 1676.7 1099.4 549.3 0

Compliance Action Target (MOP)

0 0550 0 0 0

2010 Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

3300 2700 2200 1700 1100

2006 2007 2008 2009

279.9

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2000 2001 2002 2003 2004 2005

878.2

TCA                 279.9

568.2 310.

795.

Methyl Bromide 

891.1

Halons              795.

534.6

21.3 10,870.4

CTC                 356.5

280.9493.8 3,287.CFC                  468.8 6,318.6

QPS Non QPS

MDI Lab Use

Manufacturing Servicing

Tobacco fluffing

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006

Chemical Aerosol Foam Fire Fighting Refrigerating  Total Sector 
Consumption

Solvent Process 
Agent

380.8 336.8 757.6 465.4 

Methyl Bromide 

370.2 186.6 

601.5 

TCA                          721.2 291.5 544.5 671.7 759. 647.1 

1,567.8 1,087.8 1,008. 688.8 1,356. 1,960.2 1,598.4 2,100.6 Methyl Bromide          1,102.1 372. 720. 

6,604.2 4,959.2 2,238.9 4,516.5 

1,060.3 

Halons                      34,186.7 33,714. 33,115. 35,731. 22,207. 18,602. 14,780. 10,409. 

15,305.4 3,294.4 20,019.9 3,885.8 110. 85,628.4 110. 28,923.4 CTC                          38,220.6 -15.4 -100.1 

30,621.2 22,808.8 17,902.5 13,123.8 

2005 

CFC                          57,818.7 75,290.8 47,089. 51,076.4 55,414.2 42,983.4 39,123.6 33,922.6 

2001 2002 2003 2004 

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28
Annex IV

Jul-2003 Apr-2004 Apr-05 and
Nov 05

Nov-2006Date Approved Mar-2000 Mar-2001 Mar-2002

Revised Planned Submission

IV V VI and VII VIIITranche Number I II III

Nov-2007 Nov-2008 Nov-2009 Nov-2010

2010

UNDP Planned Submission Mar-2000 Mar-2001 Mar-2002 Jul-2003 Apr-2004 Apr-2005 Nov-2006

2006 2007 2008 20092002 2003 2004 2005

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2000 2001

4,178,875

Comments

111,000431,625 416,625 805,125 411,000Support Costs Requested 675,000 695,500 633,000

49,040,000

27,102,986

Funds Requested 6,750,000 6,955,000 6,330,000 5,755,000 5,555,000 10,735,000 5,480,000 1,480,000

5,755,000 1,312,986Disbursement as per Annual Plan 6,750,000 6,955,000 6,330,000

7,772,611Estimated Disbursement in Current Progress Report 3,393,611 3,283,000 1,096,000

Funds Obligated in Current Progress Report

27,102,986

9,665,097

Funds Disbursed in Current Progress Report 6,750,000 6,955,000 6,330,000 5,755,000 1,312,986

2,877,500 1,944,250 3,757,250Estimated Disbursement in Previous Progress Report 1,086,097

47,560,000

4,400,875

Funds Approved (Inventory) 6,750,000 6,955,000 6,330,000 5,755,000 5,555,000 10,735,000 5,480,000

411,000 111,000 111,000 111,000

1,480,000 52,000,000

Support Costs as per Agreement 675,000 695,500 633,000 431,625 416,625 426,000 379,125

5,055,000 5,480,000 1,480,000 1,480,000

2010 Total

UNDP Funding as per Agreement 6,750,000 6,955,000 6,330,000 5,755,000 5,555,000 5,680,000

2006 2007 2008 2009

(6a) PROJECT COSTS (US$)
Calendar year 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

318

Remaining Phase-Out to be Achieved 571 457.5 380.6 336.8 370.2 186.6 279.9

403

Actual Phase-Out 10 10 25 25 78 170 0

621

Approved Phase-Out 10 10 25 25 78 170 85

85 85 84 85Reduction Under Plan 8 8 25 78 78 85

UNDP

Consumption Reported in the Verification Report 457.5 380.6 336.8 370.2 186.6 279.9

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

571 457.5 380.6 336.8 370.2 186.6 279.9

Compliance Action Target (MOP)

85 0424 339 254 169TCA Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

621 613 605 580 502

0 0

165

Remaining Phase-Out to be Achieved 110 59.6 27.3 5.5 0 0

165

Actual Phase-Out 55 55 55

110

Approved Phase-Out 55 55 55

Reduction Under Plan 55 55

UNDP

0Remaining Phase-Out to be Achieved 0 0 0 0 0 0

3
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1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC No Yes

1.3.1 Banning import of:

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide No

Yes

1.2.2.4 TCA No No

1.2.2.3 CTC No

Yes

1.2.2.2 Halons No Yes

1.2.2.1 CFCs No

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide No

Yes

1.2.1.4 TCA No No

1.2.1.3 CTC No

Yes

1.2.1.2 Halons No Yes

1.2.1.1 CFCs No

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

Yes

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000 Yes

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 01/01/2000

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000 Yes

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk 
ODSs

Yes

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting 
in place

Yes 01/01/1992 Yes

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection 
in place

Yes 01/01/1992

Yes

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection 
and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 01/01/2000

Yes

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 01/01/2000 Yes

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export
of bulk ODSs

Yes 01/01/2000

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for 
import of bulk ODSs

Yes 01/01/2000 Yes

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system 
in place for import of bulk ODSs

1.1 Establishing general guidelines to control 
import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when (Date) Verification Report(Yes/No)

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2005
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Very Well

The CFC recovery and recycling programme 
functions:

Satisfactorily

The ODS import licensing scheme functions:

Yes

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 01/01/2000

Yes

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types 
of foam

No

Yes

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered 
dose inhalers

No Yes

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2002

Yes

1.3.2.2 Used freezers using CFC No Yes

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC No

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

Yes

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types 
of foam

No Yes

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered 
dose inhalers

No

Yes

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 01/01/2005 Yes

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 01/01/2005

Yes

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 01/01/2002 Yes

1.3.1.2 Used freezers using CFC No

5



 



53rd  MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MONTREAL PROTOCOL 

 

MDI Sector CFC Phase-out Plan, China  Draft 1/20/08/2007 

PROJECT COVER SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS 
 
COUNTRY:   China 
 
PROJECT TITLE BILATERAL/IMPLEMENTING AGENCY 

 
 

NATIONAL CO-ORDINATING AGENCY: State Environmental Protection Administration (SEPA) 
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Chapter I Introduction 

1. Montreal Protocol and achievement of CFCs phase out in China. In September 
1989, China joined the worldwide effort to protect the ozone layer by ratifying the Vienna 
Convention on the Protection of Ozone Layer. China deepened its commitments by signing 
the Montreal Protocol and its London Amendment in June 1991 and ratifying its 
Copenhagen Amendment in April 2003. To implement the phase out of Ozone Depleting 
Substances (ODS), China has been meeting its obligations to these international 
agreements by implementing the Country Program for Phase out of Ozone Depleting 
Substances (CP), which the government approved in January 1993 and updated in 
November 1999. By 1 July 2007, China successfully completed the Accelerated Phase-out 
Plan for CFC and Halon Production and Consumption in China, that is two and a half years 
earlier than the requirements of the Montreal Protocol. Excluding CFCs used in MDI 
sector, all CFCs consumption has been phased out, thus the phase out of CFCs in the MDI 
sector represents the main challenge for China to complete the total phase out of CFCs 
production and consumption. 

2. Institutional arrangements for management of ODS phaseout. To monitor and 
manage the CP implementation, China established a National Leading Group (NLG) for 
Ozone Layer protection. The NLG provides strategic guidance and inter-sectoral 
coordination for ODS phase-out. The State Environmental Protection Administration 
(SEPA) leads the NLG, which includes the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of 
Finance, Ministry of Science and Technology, National Development and Reform 
Commission, Ministry of Public Security, Ministry of Information Industry, State Food 
and Drug Administration (SFDA) and selected government departments responsible for 
the industrial sector. For the day-to-day management, China has established an 
Implementation Office for Compliance with the Montreal Protocol (IOC for MP, the 
former Project Management Office) hosted by SEPA. There are nine special working 
groups in the IOC, which consist of staff from SEPA and other ministries, commissions 
and sector industrial associations. 

3. Policy and Regulation.  China issued and implemented a number of national and 
sectoral policies for ODS phase out during the past ten years. The key policies include: (1) 
Air Pollution Prevention and Control Act, which is the basis for the ODS regulatory system 
in China; (2) Circular on the ban of establishment of new production facilities producing or 
consuming ODS, (ODS production control); (3) Management Measures on the Import and 
Export of ODS. (4) The Guiding Catalogue of Industrial Structure Regulation (2005) 
(issued by the National Development and Reform Commission at the end of 2005, which 
classifies over 1,000 industries into the categories of encouragement, restriction and 
elimination. The ODS industries were classified into the latter two categories). 
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4. Efforts made for phase-out of CFCs in the MDI sector. The Chinese Government and 
the stakeholders of the country’s MDI sector have attached great importance to the CFCs 
phase-out tasks, which are to be undertaken with active yet careful attitude in the MDI 
manufacturing sector. They carried out preparations for alternative technology 
identification, exchange of information with experts from home and abroad, and conducted 
two rounds of preliminary surveys. In March 1995 and December 1998, entrusted by 
SEPA, the Aerosol Newsletter (a professional magazine of China’s aerosol sector), 
organized two International MDI Technology Workshops in Beijing. Experts from 
international companies and Chinese MDI enterprises, research institutes and government 
agencies participated in these workshops. In 1997, SEPA established the MDI Sector 
Technical Team for CFCs Phase-out, which was composed by experts from research 
institutes, national testing centres and MDI producers. In December 2003 and during the 
preparation of this proposed sector plan, SEPA and SFDA established a special technical 
expert team, which is composed of the Chinese Academia: Chinese Academy of 
Engineering, Chinese Academy of Medical Sciences, MDI aerosol researchers from 
universities and research institutes, experts from factories, etc. Since then, the technical 
expert team carried out a comprehensive study of alternatives as well as other options to 
phase-out CFCs in MDI sector. 

5. Development of the MDI CFC Phase-out Sector Plan (MDISP). Funding of US$ 90,000 
was approved at the 43rd ExCom meeting in July 2004 to prepare the Sector Plan for 
Phase-out of CFCs Consumption in China MDI Sector. As the leading agency for the 
implementation of Montreal Protocol, SEPA in cooperation with SFDA selected National 
Institute for the Control of Pharmaceutical and Biological Products (NICPBP) to prepare 
this sector plan. The development of MDISP started in early 2005 under the auspices of 
SEPA and SFDA. The first draft of MDISP was completed in April 2007 endorsed at a 
national workshop in August 2007. 

6. Main contents of the sector plan and the impact of the project on the country’s 
Montreal protocol obligations. This sector plan address the MDI sector in terms of: (1) 
data survey and analysis, (2) current regulations and policies governing the sector, (3) 
technical options, (4) strategy of phase out and policy framework, (5) incremental costs 
analysis, (6) operating mechanism, and (7) action plan. Upon approval of this Sector Plan 
with the requested funding of US$ 22,316,189 (without agency support cost) the Chinese 
Government will ensure the phase out of all the remaining eligible unfunded CFC 
consumption in the MDI sector amounting to 280.9 ODP tonnes /year, including the phase 
out of all CFC consumption at 38 enterprises, producing 25 types of MDIs (104 product 
licenses). 
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Chapter II Sector Baseline 

A Development of MDI in China 

7. The first pharmaceutical aerosols were from sulfamido compound aerosols developed in 
1942, while the first metered dose inhaler (MDIs) aerosol was born in Riker Laboratories 
and came to the market in 1956. The medical aerosol industry in China started fairly late. 
In 1964, an anti-asthmatic aerosol, the first Chinese medicinal aerosol product, had been 
developed and produced jointly by Shanghai Institute of Pharmaceutical Industry, 
Shanghai Sine Pharmaceutics Factory, Wuxi First Pharmaceutics Factory and Chongqing 
Seventh Pharmaceutics Factory. However, during the first 20 years after the initiating 
stage of the production, i.e. until the 1980s, the development of medicinal aerosol in China 
was comparatively slow due to the scarcity of can, valve and satisfactory metering device. 
Great progress was made along with the solutions of all these technical problems after 
1980s. Up to 2006, 104 MDI production licences were approved in China. These are used 
by 38 producers manufacturing 25 types of CFC MDIs, based on 22 chemical active 
ingredients and 3 MDIs based on Chinese traditional medicines. 

Table 1  Basic information on production licences and producers 

 Product 
licenses 

Types of 
products 

Producers Remarks 

All registration licences 
issued for CFC-based MDI 
products 

104 25 38 
Including those with registration 
licences but no production 

Currently produced 
CFC-based MDI products 

40 17 17  

 

8. MDI has irreplaceable advantages in curing asthma and COPD: easy to carry, low dose, 
fast relieve and control the symptoms like dyspnoea of the patients. 

B Asthma and COPD in China 

9. According to the Global Initiative for Asthma (GINA) asthma is a chronic inflammatory 
disorder of the airways. Chronically inflamed airways are hyperresponsive; they become 
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obstructed and airflow is limited (by bronchoconstriction, mucus plugs, and increased 
inflammation) when airways are exposed to various risk factors. 

10. The common risk factors for asthma symptoms include exposure to allergens (such as those 
from house dust, mites, animals with fur, cockroaches and pollens.), occupational irritants, 
tobacco smoke, respiratory (viral) infections, exercise, strong emotional expressions, 
chemical irritants, and drugs (such as aspirin and beta blockers). 

11. A stepwise approach to pharmacologic treatment to achieve and maintain control of asthma 
should take into account the safety of treatment, potential for adverse effects, and the cost of 
treatment required to achieve control. 

12. Asthma causes recurring episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and 
coughing, particularly at night or in the early morning. Unfortunately asthma is one of the 
most common chronic diseases worldwide. The prevalence of asthma symptoms in children 
varies from 1 to more than 30 percent in different populations and is increasing in most 
countries, especially among young children. Fortunately asthma can be effectively treated 
and most patients can achieve good control of their disease through treatment and 
medication.  

13. Development of anti-asthma drugs is targeting the inflammatory factors as leukotriene, the 
platelet-activating factor - thromboxane A2, cytokines, phospholipase A2-inhibitor, 
tachykinin, in view of the complicated mechanism of the occurance. Anti-inflammation has 
become the front line treatment, mainly including carbohydrate corticosteroid and 
antagonists against inflammatory mediators. Although the side effects of inhaled treatment 
are dramatically decreased compared with the systematic treatment with carbohydrate 
corticosteroid, the safety of the long term treatment is still widely disputed, especially when 
it has been found that the incidence and mortality still can not be lowered by long term 
treatment of inhaled carbohydrate corticosteroid. Thus the research about antagonists 
against inflammatory mediators is more and more becoming the hotspot of asthma 
treatment. 

14. The incidence of asthma in China is rising during the past few years: in 2000 the number of 
annual incidence of asthma among the Chinese residents amounted to 15.6 million, or 1.2%, 
which shows an increase of 75% (with a rate of 4% per year), compared with the data in 
1980. The incidence of asthma is highest in the population of children under 14 years of age.  
Based on a medical report, the incidence is ranging between 0.5 and 3.6%. the second 
highest incidence is 2.6% among people more than 60 years old. The incidence is higher in 
the regions of coastal and south China, with a highest 3.03% in Fujian province and 2.53% 
in Guangzhou. North and inland region of China is lower, with 0.5% in Shandong province 
and 0.11% in the Tibet autonomous region.  
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C Treatment of Asthma and COPD in China 

15. Based on old habits of treatment, some doctors and patients still many times choose less 
effective oral medicine or injections instead of MDI to relieve or cure asthma. Some patients 
also take Chinese traditional medicine. Based on an incomplete investigation, only about 
10% of the patients are using MDI, but the numbers are growing fast along with the rapid 
development of the country. 

16. The of asthma treatment was classified by the Coordination Group of Asthma Treatment 
under the Chinese Medical Association on Respiratory Diseases and the classification was 
published in  “The Directory of prevention and control of Bronchial Asthma”.  Seven 
kinds of treatment were recommended in the directory, which could be classified into 3 
kinds of drug delivery manners: 

Table 2 The Recommended Treatment Methods for Preventing and Control of Bronchial 
Asthma 

Drug type Drug Delivery Drug Name Remarks 
BeclometasoneDipropionate  
Budesonide  Inhalation 
FluticasonePropionate  
Prednisone  
Prednisolone  Oral 
Methyl Prednisone  
Succinic Hydrocortisone  
Methyl Prednisolone  

Glucocorticoids 

Intravenous injection 
Dexamethasone  
Ssalbutamol  
Terbutalin  
Fenoterol  
Formoterol Long-acting 

Inhalation 

Salmeterol Long-acting 
Salbutamol  
Terbutalin  
Procaterol  

Oral 

Bambuterol  

β-adrenergic 
receptor agonists 
(not suitable for 
severe cases) 

Injection  
High incidence of 
systematic adverse 
reactions 
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Drug type Drug Delivery Drug Name Remarks 
Aminophylline  

Oral Controlled (Sustained)Released 
Theophylline 

 

Aminophylline  
Doxofylline  

Theophyllines 
Intravenous 
 

Bis 2-Hydroxylpropylene Theophylline  
Ipratropium Bromide  
Atropine oxybromide  Anticholinergic 

drugs 
Inhalation 

Tiotropium bromide  

Zafirlukast  
Montelukast  

Leukotriene 
regulators 

Oral 
Ibudilast  
Sodium Cromoglycate  Noncortical hormone 

(slight asthma) 
Inhalation 

Nedocromil sodium  

Ketotifen fumarate  
Loratadine  
Astemizole  

Antihistamine Oral 

Azelastine  
Tranilast  

Antiallergic drugs Oral 
Repirinast  

Chinese traditional 
medicine 

Oral 
Inhalation 

Guilong Kechuanming Aerosol,, Hajie 
Dingchuan Aerosol, Huashanshen Aerosol, 
Zhichuanling Aerosol 

 

 

17. China Asthma Alliance (CAA) was set up in June 2005. It is led by the Coordination Group 
of Asthma Treatment under Chinese Medical Association on Respiratory Diseases. CAA 
aims to disseminate the standard treatments of asthma, and improve the control and research 
level of asthma in China, by ways of strengthening the cooperation with other asthma 
control organizations throughout the country. 

18. For the time being, 26 provinces (including municipalities directly under the central 
government) have their own asthma alliances. The activities to propagate the standard 
treatment and to develop the doctor training programme with the help of asthma control 
organizations should follow the directives of GINA and “The Directory of Prevention and 
Control of Bronchial Asthma in China”. Accordingly, MDI should be recommended by the 
doctors as the first choice to treat asthma. 

19. Based on the statistics derived from the report of “Market investigation of anti-asthma 
drugs”, published recently by the south China Institute of Medical Economic Research, 
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which is an affiliated organization of SFDA, more than 70% percents of the asthma drug 
was sold in hospitals. The market has been increasing steadily from 2004 to 2006. 
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Fig. 1: The Sales of MDI Products in China   

20. It is expected that MDI will be used more and more to treat the asthma. 

D Production process of MDIs 

21. As other medicines, MDIs should be registered at SFDA prior the start of their production. 
The detailed registration process is described in Section A, chapter III. 

22. The MDI production process is simply described on the following figure. 
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Fig. 2 The production process for Salbutamol Aerosol (suspension) 

E Date Survey 

23. NICPBP was entrusted by SFDA, SEPA and UNIDO to carry out MDI sector investigation 
and prepare the sector plan to phaseout CFCs in the MDI sector of China. 

24. The date survey process is shown in following figure 3. 
25. The data survey was planned to be conducted by the following ways: 

A. Search all the MDIs manufacturers in the drug registration system; 

B. Send a comprehensive questionnaire to related enterprises for completion; 

C. Visit enterprises to verify the CFC consumption; 

D. Verify all data again during consultation on the draft sector plan.  
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Fig. 3 Data survey process 

 

26. The actual chronology of events was as follows: 

a. SFDA and NICPBP identified all MDI producers; 

b. SFDA, SEPA and NICPBP prepared a questionnaire to collect the consumption, 
production and technical data under supported of UNIDO; 

c. The questionnaire was distributed to all the MDI producers in China;  

d. Up to the November 2004, SFDA received feedback from 57 companies; 
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e. In August 2004, SEPA, NICPBP and SFDA carried out field investigations at three 
pharmaceutical aerosol producers, namely: S&P Pharmaceutical Co., Ltd., Xinjiang 
Biochemistry Pharmaceutical Co., Ltd., and Xinjiang Pharmaceutical Factory. 

f. In September 2005, SFDA and NICPBP visited 38 producers to collect and verify the 
required information. 

g. In March, 2006, SFDA requested local Food and Drug Bureaus through-out the country 
to confirm the status of MDI enterprises and their products.  

h. In April 2006, SFDA organized a meeting to initially discuss the plan of CFCs phase-out; 
this was attended by all MDIs enterprises. During the meeting, all the enterprises 
confirmed their data once again. 

i. In May-June 2006 UNIDO reviewed the outcomes of the first surveys and plan with 
SEPA, SFDA and NICPBP in Beijing and visited several major producers in Hangzhou, 
Shanghai and Wuxi to verify the data. 

j. In May 2007, SEPA, NICPBP re-visited three enterprises which showed the biggest 
consumptions of CFCs in the years 2003 to 2005. 

k. In June 2007, SEPA, NICPBP, and SFDA re-visited all the above mentioned 21 
enterprises to collect MDI production and CFCs consumption data for the year 2006 and 
verify the data of previous years.  

l. UNIDO has organized several meeting through the recent years to harmonise the data 
collection exercise, discuss the status of the preparation of the Sector Plan and advise on 
various issues of concern. 

F Enterprise information, CFC Consumption in the MDI Sector 

27. Currently there are totally 25 types of MDIs (including three Chinese traditional medicine) 
produced in China by 38 companies (including 5 with foreign ownership).  In the period 
2003-2006 23 companies produced 17 types of MDIs using CFCs.  Due to market reasons 
8 types of MDIs were not produced during 2003-2006.  The companies and their CFC 
consumptions are listed as follows: 
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Table 3  Products and CFC Consumption by enterprises 

Company 
Code 

Company Name 
Product 
Code 

Product Name (active 
ingredient) 

CFC 
Consumption 
(g/can)  

CFC 
Consumption 
(kg),  2004 

CFC 
Consumption 
(kg),  2005 

CFC 
Consumption 
(kg),  2006 

01 
AstraZeneca Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B13 
Terbutaline Sulfate 
Aerosol 

17.5 4,240.0 4,559.0 5,536.0 

01 
AstraZeneca Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B04 Budesonide Aerosol 9.9 3,262.0 3,494.0 4,538.0 

01 
AstraZeneca Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B13 
Terbutaline Sulfate 
Aerosol 

9.9 4,010.0 2,901.0 3,129.0 

02 
Beijing Haiderun  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15  Salbutamol Aerosol 11.0 0.0 0.0 6,424.0 

02 
Beijing Haiderun  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

11.0 0.0 0.0 2,915.0 

02 
Beijing Haiderun  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B23 
Iprartropium Bromide 
Aerosol 

11.3 0.0 0.0 27.0 

03 
Beijing  Shengdelaibao  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15  Salbutamol Aerosol 21.9 504.6 745.9  

03 
Beijing  Shengdelaibao  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol 

22.0 270.5 180.3  

05 
GlaxoSmithKline (Tianjin)  
Co., Ltd. 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol  

27.3 12,203.1 0.0  

05 
GlaxoSmithKline (Tianjin)  
Co., Ltd. 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol 

20.4 2,733.6 0.0  

06 
GlaxoSmithKline (Chongqing)  
Co., Ltd. * 

B15 Salbutamol Aerosol  25.5    

06 
GlaxoSmithKline (Chongqing)  
Co., Ltd.* 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol 

27.3    
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Company 
Code 

Company Name 
Product 
Code 

Product Name (active 
ingredient) 

CFC 
Consumption 
(g/can)  

CFC 
Consumption 
(kg),  2004 

CFC 
Consumption 
(kg),  2005 

CFC 
Consumption 
(kg),  2006 

06 
GlaxoSmithKline (Chongqing)  
Co., Ltd.* 

B26 
Beclomethasone 
Dipropionate Aerosol 

13.1    

06 
GlaxoSmithKline (Chongqing)  
Co., Ltd.* 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol 

19.8    

08 
Guangzhou Dongkang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

12.5 2,370.0 2,010.0 1,341.0 

08 
Guangzhou Dongkang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 12.5 250.0 400.0 219.0 

09 
Guiyang Dechangxiang 
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

B24 Zhichuanling Aerosol 12.0 393.6 30.0 130.8 

11 
Harbin Hengcang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 22.5 172.1 179.5 0.0 

14 
Henan Xinxin Pharmaceutical 
(Group)  Co., Ltd. 

B11 Huashanshen Aerosol 9.8 0.0 0.0 300.0 

15 
Henan Zhongfu Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 14.7 670.3 1,380.3 2,205.0 

16 
Heilongjiang Tanglong 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 13.9 27.8 0.0  

18 
Jinan Weimin Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 13.2 22,560.1 29,676.2 33,652.0 

18 
Jinan Weimin Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

13.2 24,492.6 26,574.2 30,134.0 

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B15 
Salbutamol Aerosol 
(solution) 

11.3 12,219.0 12,395.0 16,025.0 

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

11.3 12,028.0 10,618.0 12,769.0 
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Company 
Code 

Company Name 
Product 
Code 

Product Name (active 
ingredient) 

CFC 
Consumption 
(g/can)  

CFC 
Consumption 
(kg),  2004 

CFC 
Consumption 
(kg),  2005 

CFC 
Consumption 
(kg),  2006 

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B16 
Salbutamol Aerosol 
(suspension) 

20.9 7.5 7.4 41.7 

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B14 
Sodium Cyomoglicate 
Aerosol 

25.3 0.0 0.0 50.5 

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B07 

Compound 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 
(suspension) 

20.9 0.0 0.0 41.7 

21 
Jewim Pharmaceutical 
(Shandong)Co., Ltd. 

B16 
Salbutamol Aerosol 
(suspension) 

17.2 37,405.7 79,163.9 70,000.0 

21 
Jewim Pharmaceutical 
(Shandong)Co., Ltd.  

B01 
Beclomethasone 
Dipropionate Aerosol 

23.2 7,288.5 16,526.3 22,950.0 

21 
Jewim Pharmaceutical 
(Shandong)Co., Ltd. 

B15 
Salbutamol Aerosol 
(solution) 

16.2 2,947.4 9,801.2 20,250.0 

21 
Jewim Pharmaceutical 
(Shandong) Co., Ltd. 

B14 
Sodium Cyomoglicate 
Aerosol 

16.9 2,109.9 6,902.0 7,378.0 

24 
Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B04 Budesonide Aerosol 49.4 3,459.0 2,344.5 3,210.0 

24 
Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B25 
Salbutamol Aerosol 
Compound Salbutamol 
Sulfate Aerosol 

22.4   100.0 

24 
Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B17 
Salmeterol Xinafoate 
Aerosol 

3.3   10.0 

25 
Pharmaceutical Factory of 
Shanxi Medical University 

B16 
Salbutamol Aerosol 
(suspension) 

19.5 1,003.0 858.0 689.0 
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Company 
Code 

Company Name 
Product 
Code 

Product Name (active 
ingredient) 

CFC 
Consumption 
(g/can)  

CFC 
Consumption 
(kg),  2004 

CFC 
Consumption 
(kg),  2005 

CFC 
Consumption 
(kg),  2006 

25 
Pharmaceutical Factory of 
Shanxi Medical University 

B01 
Beclomethasone 
Dipropionate Aerosol 
(suspension) 

19.5 62.0 90.0 19.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B15 
Salbutamol Aerosol 
(solution) 

15.6 2,617.1 7,222.2 7,035.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B16 
Compound Salbutamol 
Aerosol (suspension) 

19.5 4,767.8 6,233.8 7,289.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B12 Ribavirin Aerosol 15.0 0.0 1,851.0 3,193.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B09 
Ketotifun Fumarate 
Aerosol 

20.1 0.0 0.0 1,271.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B04 Budesonide Aerosol 20.9 198.0 435.0 289.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride 

15.6 165.0 200.0 165.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B01 
Beclometasone 
Dipropionate Aerosol 

23.3 0.0 0.0 79.0 
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Company 
Code 

Company Name 
Product 
Code 

Product Name (active 
ingredient) 

CFC 
Consumption 
(g/can)  

CFC 
Consumption 
(kg),  2004 

CFC 
Consumption 
(kg),  2005 

CFC 
Consumption 
(kg),  2006 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B14 
Sodium Cyomoglicate 
Aerosol 

21.9 0.0 0.0 113.0 

28 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Prescription 
Drug Business Unit 

B17 
Salmeterol Xinafoate 
Aerosol 

15.0 33.6 0.0 0.0 

29 
Tianjin Century Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B22 
 Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

 0.0 0.0 0.0 

29 
Tianjin Century Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B15 Salbutamol Aerosol 9.8 0.0 0.0 0.0 

31 
Weifang Zhongshi Pharmacy 
Co.,Ltd. 

B15 
Salbutamol Aerosol 
(solution) 

11.6 3,150.0 1,350.0 900.0 

31 
Weifang Zhongshi Pharmacy 
Co.,Ltd. 

B16 
Salbutamol Aerosol 
(suspension) 

15.0 0.0 0.0 0.0 

32 
No.1 Pharmaceutical Co., Ltd. 
of Wuxi Shanhe Group 

B15 Salbutamol Aerosol 11.5 7,570.0 6,755.0 4,840.0 

32 
No.1 Pharmaceutical Co., Ltd. 
of Wuxi Shanhe Group 

B22 
Isoprenaline 
Hydrochloride Aerosol 

11.5 1,470.0 1,245.0 0.0 

36 
Chongqing Kerui pharmacy 
Co.,Ltd. 

B16 
Salbutamol Aerosol 
(suspension) 

16.8 5,550.0 7,530.0 7,376.5 

37 
Zigong Chengguang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

B05 Dimethicone Aerosol 25.2 307.1 22.2 70.0 

38 
Jiangsu Tianji Pharmaceutical 
Co.,Ltd. 

B12 Ribavirin Spray 9.0   4,202.0 
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Table 4  CFC Consumption of MDI Sector in China 2004 - 2006 (unit: tons ODP) 

Year 2004 2005 2006 
CFC-11 152.6  200.9  236.7  
CFC-12 27.1  40.1  40.9  
CFC-114 2.9  2.7  3.3  
CFCs 182.5  243.7  280.9  
Of which consuming by 5 foreign companies 30.4  13.2  14.1  
Of which consumption by 18 domestic companies* 152.1 230.5 266.8 

* There are 15 domestic companies which have registered MDI products but have no production during 
2003-2006. 

** The ODP terms of CFC-11, CFC-12 and CFC-114 are same as the metric tonnes. 

 

Table 5  Production of CFCs MDI in China 2004 - 2006 

Year 2004 2005 2006 
Output (Cans) 12,027,255  15,871,614  18,857,763  

 

Fig. 4 CFC Consumption and MDI production during 2004 - 2006 
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Table 6  General Information of the MDI Manufacturing Enterprises 

Company 
Code Company Name Year of 

Establishment 
Chinese share 
of ownership 

No. of 
Production 

Lines 

Number of 
Licenses Type 

CFC 
Consumption 

2006 (kg) 

2006 
Output 
(ampul) 

1 AstraZeneca Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

1992 0% 1 4 B04, B13 13,203 1,084,726 

2 Beijing Haiderun  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1978 100% 1 3 B15, B22, B23 9,366 851,400 

3 Beijing  Shengdelaibao  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1991 0% 1 7 B01,B12,B14, 
B15 

0 0 

4 Beijing  Double-Crane 
Modern Medicinal 
Technology  Co., Ltd. 

1991 100% 0 3 B19, B23, B23 0 0 

5 GlaxoSmithKline (Tianjin)  
Co., Ltd. 

1991 0% 1 2 B01 0 0 

7 Guangzhou Baiyunshan 
Hejigong  Pharmaceutical 
Co., Ltd.* 

1994 100% 0 4 B01, B15,B20, 
B22 

0 0 

8 Guangzhou Dongkang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1988 100% 1 3 B01,B15, B22 1560 124,800 

9 Guiyang Dechangxiang 
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1979 100% 1 1 B24 131 10898 

10 Harbin Guangji  
Pharmaceutical Factory* 

n.a. 100% 0 2 B15, B16 0 0 

11 Harbin Hengcang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1993 100% 1 2 B14,B15 0 0 

12 Harbin Huili  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1998 100% 0 1 B17 0 0 

13 Hangzhou Zhongmei 
Huadong  Pharmaceutical 
Co., Ltd.* 

1994 100% 0 1 B01 0 0 

14 Henan Xinxin 
Pharmaceutical (Group)  
Co., Ltd. 

1982 100% 1 1 B11 300 30000  

15 Henan Zhongfu 
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1992 100% 1 1 B15 2,205 150,000  
-  

16 Heilongjiang Tianlong  1997 100% 2 3 B14,B15 0 0 
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Company 
Code Company Name Year of 

Establishment 
Chinese share 
of ownership 

No. of 
Production 

Lines 

Number of 
Licenses Type 

CFC 
Consumption 

2006 (kg) 

2006 
Output 
(ampul) 

Pharmaceutical  Co., Ltd. 
17 Jilin Xiuzheng 

Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd.* 

n.a 100%  1 B01 0 0 

18 Jinan Weiming  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1979 100% 2 3 B15, B22 63,786 4,832,300 

19 Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co.,Ltd. 

1993 100% 2 5 B07, B14, B15, 
B16, B22 

28,928 2,552,299 

20 Qiqihar  Pharmaceutical 
Factory* 

n.a 100%  1 B15 0 0 

21 Jewim Pharmaceutical 
(Shandong) Co., Ltd. 

1993 100% 1 6 B01, B14, B15, 
B16 

120,578 6,704,000 

22 Shandong Linuo Kefeng  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1991 100%  3 B15, B18, B22 0 0 

23 Shandong Lukang Cisen  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1992 100%  2 B01, B22 0 0 

24 Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

2001 100% 1 3 B04,B17,B25 3,320 114,560 

25 Pharmaceutical Factory of 
Shanxi Medical University 

1994 100% 1 3 B01, B16,B18 708 35,554 

26 Shanghai 
Boehringer-Ingelheim  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1990 100% 0 3 B08, B23 0 0 

27 Shanghai Fuxing Zhaohui  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1988 100%  3 B02, B15, B16 0 0 

28 Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd Sine 
Pharma Laboratory 

1982 100% 1 14 B01, B04, 
B07,B09,B10,B12 

B14, B15, B16, 
B17 ,B21,B22 

19,434 1,132,455 

29 Tianjin Century  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1981 100% 1 2 B15, B22 0 0 

30 Tonghua Baishan  
Pharmaceutical   Co., Ltd. 

2001 100%  1 B06 0 0 

31 Weifang Zhongshi  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1993 0% 1 4 B01,B15, B16 900 3280 
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Company 
Code Company Name Year of 

Establishment 
Chinese share 
of ownership 

No. of 
Production 

Lines 

Number of 
Licenses Type 

CFC 
Consumption 

2006 (kg) 

2006 
Output 
(ampul) 

32 No.1 Pharmaceutical Co., 
Ltd. of Wuxi Shanhe Group 

1965 100% 1 2 B15, B22 4,840 313,689 

33 Xi’an Lisheng  
Pharmaceutical  Co., Ltd.* 

n.a. 100%  1 B15 0.  0 

34 Xinjiang  Pharmaceutical 
Factory 

1975 100% 1 1 B15 0 0 

35 Zhanjiang New Ton Tex  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1987 100% 1 2 B15, B16 0.  0 

36 Chongqing Kerui 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

1975 100% 1 4 B15,B16,B20,B22 7,377 448,800 

37 Zigong Chenguang  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1981 100% 1 1 B05 70 2,020 

38 Jiangsu Tianji  
Pharmaceutical  Co., Ltd. 

1992 100% 1 1 B12 4,202 466,982 

 Total      280,908 18,677,763 
Note:  

1. Companies marked with * don’t produce anymore. 
2. Companies with no MDI lines are using contract fillers to fill their products. 
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28. The summary of information on enterprises for the year 2006 is as follows: 

Table 7  Summary of information of enterprises for 2006 

 Producers Number of Licences Number of Licences in 
production 

Number of MDI producers 38 104 40
Of which producing CFC-MDI 
ownership by domestic 

15 51 36

Of which with idling capacities 
ownership by domestic 

18 36 0

Of which producing CFC-MDI 
with foreign ownership  

4 17 4

Of which doesn’t exist  1 * *
Consumption (tons):   
 CFC-11 236.7  
 CFC-12 40.9  
 CFC-114 3.3  
Total consumption 280.9  
Of which consumed by five 
foreign companies 

14.1 
 

Of which consumed by 15 
domestic companies* 

266.8
 

* One of foreign companies stoped producing in Chongqing and shifted its registered products to its sister 
company in Tianjin. 

29. The CFC consumption data survey did not show the expected rapid growth of CFC based 
MDI production and CFC consumption. The reason is that from late 1990’s, SEPA began to 
conduct public awareness raising activities on CFCs phase out. Currently, a large amount of 
imported DPI and CFC-free MDIs are on the Chinese market.  

30. According to the discussion with enterprises during the site visits, MDI manufacturing 
enterprises in China face many problems and difficulties in the process of CFCs 
replacement. Up to now, only one product form one enterprise got approval from SFDA for 
clinical tests. All the other enterprises have no clear ideas on the ways to phase out CFCs. 
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Chapter III Regulation and Policy for the MDI Sector and CFC 

Phaseout 

A Regulatory framework for Drug, especially for MDI 

31. CFCs are used as an inactive carrier substance (excipient) in the production of MDI. 
According to the laws, regulations and policies concerning drug management in China, 
strict procedures must be followed when formulation of the drug including the excipient is 
changed. The main laws, regulations and policies governing the drug management are as 
follows: 

Drug Administration Law of the People's Republic of China (took effect on 1 December 2001) 

32. This law is a national law to be observed strictly by all pharmaceutical products related 
production enterprises and institutions.  The stipulations of the Drug Administration Law 
of PRC is used as the guiding principle in this Sector Plan of CFCs Phase out in the MDI 
Sector. This law aims to strengthen drug administration, guarantee drug quality, safeguard 
the safety of use of drugs in human body, safeguard human health, and protect legal rights to 
use the drug. As specified in its Clause 2, this law must be observed strictly by any unit or 
individual functioning in R&D, production, operation, use, and supervisory administration 
of drugs within Chinese territory. The MDI aerosol is one kind of drugs, and thus its 
supervisory administration (including the substitution of excipient/propellant and the 
modification of the form of drug) shall comply with various regulations of Drug 
Administration Law of PRC. Some clauses related to the MDI sector plan include, but not 
limited to: 

a) Control over Manufacturers.  Article 9 states that “drug manufacturers shall conduct 
production according to the Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products 
(GMP) formulated by the Drug Administration Department under the State Council on 
the basis of this Law. The drug regulatory department shall inspect drug manufacturers on 
their compliance with the GMP requirements and issue a certificate to the manufacturers 
passing the inspection. The specific measures and schedule for implementing the GMP 
shall be formulated by the Drug Administration Department under the State Council.” 

b) Control over Drugs. Article 29 states that the dossier on a new drug research and 
development, including the manufacturing process, quality specifications, results of 
pharmacological and toxicological study, and the related data and the samples shall, in 
accordance with the regulations of the Drug Administration Department under the State 
Council, be truthfully submitted to the said department for approval, before clinical trial 
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is conducted. Measures for verifying the qualifications of clinical study institutions for 
drugs shall be formulated jointly by the drug regulatory department and the 
administration department for health under the State Council.  When a new drug has 
gone through clinical trials and passed the evaluation, a New Drug Certificate shall be 
issued upon approval by the Drug Administration Department under the State Council. 

c) Control over Production.  Article 31 states that “A drug manufacturer may produce the 
drug only after an approval number (production license) is granted to it.”  

Regulation on Drug Registration revised recently by SFDA (No. 28, effective as of 1 October 
2007)  

a) Article 12 states that “a new drug application means a registration application for a drug 
that has not been marketed in China. A drug that has been marketed in China, for which 
an application is made for a change in dosage form, or route of administration of 
medicaments, addition of new indication shall be treated as a new drug application.” ….. 
“Supplementary application means an application for the change, addition, or 
cancellation of any item or content in the existing registration approval of a new drug, or 
of a drug already with national standards (approved for an other company), or import 
drug.”  

b) Article 18 stipulates, that regarding a drug or its formulation, manufacturing process and 
indication etc. the applicant shall submit documents to explain the patent status and 
ownership rights in China. If patent(s) related to the above is valid in China the applicant 
shall submit a letter of guarantee to declare that the drug will not infringe the patent rights 
of others and that the applicant assumes liability for any possible infringement. If any 
disputes on patent occurs in the process of registration, the related parties shall try to 
resolve the matter according to relevant laws, regulations. 

c) Article 113 requires that if there is a change a.) in drug registration standards, b.) 
excipient, or c.) the production process, which may affect product quality a 
supplementary application should be processed.  The application should be submitted to 
the FDA of the Province, Autonomous Region or Municipality under the Central 
Government, who shall review the application and submit recommendations to SFDA for 
approval. Then applicant will be notified subsequently.  

d) Article 150 authorises SFDA to administer the technical review during the drug 
registration process in accordance with the following requirement: 

i) Complete approval procedure in 90 days for a drug to apply new clinical study, 
complete approval procedure in 80 days if a drug meets the requirements under 
Article 48 of this Regulation;  
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ii) Complete approval procedure in 150 days for production of new drug, complete 
approval procedure in 120 days if a drug meets the requirements under Article 48 of 
this Regulation;  

iii) Complete approval procedure in 160 days for an imitated drug already with national 
standards, or a change in dosage form. 

iv) Complete approval procedure in 40 days for supplemental application if a technical 
review is needed. 

 

Application from Applicant

Onsite Review and Sampling initiated by PDA in 5 days and completed in 30 days 

Application accepted by SFDA NICPBP test the sample/confirm the standard (60 days)

Inform the applicant

Review the status and 
condition of the drug 
development, review 
the completion of the 
application amterials

Assessment by Center of Drug Evaluation 
(120/100 days)

Require the applicant to submit the one-off 
supplementary materials in 4 months

Assessment on the supplementary materials by CDE (40/25 days)

Evaluated by SFDA (40/20 days)

Approval for clinical test

Applicant submit the clinical test plan and 
parties involved to SFDA for documentation Conduct the clinical test

195/155 
days

*Note: Routine 
approval time 

limit/approval time limit 
with acceleration. 

Working day

Disapproval 
or Reject

 

Fig. 5  Approval Procedure for Clinical Test of the New Drug 
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Applicant

Submit the data of clinical test and other modification and supplementary materials

Application accepted by SFDA (5 days) NICPBP test the sample (30 days)

Submit the raw materials of drug sample and related documents to NICPBP

Assessment by Center of Drug Evaluation 
(120/100 days)

Require the applicant to submit the one-off 
supplementary materials in 4 months

Assessment on the supplementary materials by CDE (40/25 days)

Evaluated by SFDA (40/20 days)

Approval for production

195/155 
days

*Note: Routine 
approval time 

limit/approval time limit 
with acceleration. 

Working day

Disapproval 
or Reject

PDA organize preparatory review, onsite investigation on production condition and take sample (30 days) 

 

 

Fig. 6 Approval Procedure for the Production of New Drug  

 

Application from Applicant

Onsite Review and Sampling initiated by PDA in 5 days and completed in 30 days 

Application accepted by SFDA NICPBP test the sample (30 days)/confirm the standard 
(60 days)

Assessment by Center of 
Drug Evaluation (60days)

The applicant must submit the 
supplementary materials in 4 months

Assessment on the supplementary materials by CDE (20 days)

Evaluated by SFDA (20 days)

Approval for clinical test

Applicant submit the clinical test plan and 
parties involved to SFDA for documentation Conduct the clinical test

75/135 days Note: All the time is 
working day

Disapproval 
or Reject

PDA record 
the result

 

Fig. 7 Approval Procedure for Clinical Test for Change to Existing Drug 
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Fig. 8  Approval Procedure for Production for Change to Existing Drug 

B Policies Related to CFC Phaseout 

33. Notice on Terminating the Use of Chlorofluorocarbons (CFCs) as Excipient for 
Medical Aerosols (Guo Si Yao Jian Zhu No. [2006] 279): This notice issued by SFDA on 
22 June 2006, specified the following relevant matters in order to accomplish the 
commitment of the Chinese Government and guarantee the smooth phase out of CFCs in 
line with accelerated CFC Phase-out Plan of China: 

a) China stopped using CFCs as pharmaceutical excipient in the production of external-use 
aerosol from 1 July 2007.  The external-use aerosols produced with CFC based 
excipient before this date can be circulated and used until the expiration of their validity 
date. China will stop using CFCs as pharmaceutical excipient in the production of 
metered dose inhalant aerosols from 1 January 2010, and the CFC based metered 
inhalant aerosol produced before 1 January 2010 can be circulated and used until the 
expiration of their validity date. 

b) China stopped importing the CFC based external-use aerosol from 1 July 2007, and the 
external aerosols imported before this date can be circulated and used until the 
expiration of their validity date. China will stop importing the CFC based metered 
inhalant aerosol from 1 January 2010, and the inhalant aerosol imported before this date 
can be circulated and used until the expiration of their validity date.   

c) China stopped examining and approving registration applications for CFC based 
external-use aerosols (including that for imported ones) from 1 July 2007 and that of 
CFC based metered inhalant aerosol (including that of imported ones) from 1 January 
2010.  
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d) To eliminate CFCs in line with the Sectoral Phase out Plan, drug producers shall, 
according to the relevant requirements of the Regulations on Drug Registration, apply 
for modification of the pharmaceutical excipient or drug form of pharmaceutical 
aerosols. 
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Chapter IV Technical Options 

A Potential Ways to Phaseout CFCs in the MDI Sector 

34. There are two major issues to be considered when converting CFCs based MDIs to 
non-ODS alternatives: 

1) find the substitute excipient to replace CFCs,  

2) adopt other drug delivery system to e.g. compressed air atomizer, ultrasonic atomizer, 
two-phase system, self-pressurising system or dry powder inhalation.  

Table 8  Comparison of Different Types of Asthma Treatment Drugs 

Type of inhaler Advantages Disadvantages 

Metered dose inhalers 
(MDI) 

1. Simple actuation system 

2. Reliable accurate dose regardless of 
the patient’s breathing capacity 

3. Compact and portable 

4. Easy to use 

5. Economical 

6. Good resistance to moisture 

1. Mostly use CFCs as propellants 

2. The method of pressing and breathing 
requires coordination between actuation 
and breathing (breath-actuated systems do 
not have this drawback). 

3. Dosage accuracy may be dependant on 
the formulation. 

4. Complex manufacturing process. 

Dry Power Inhalers 
(DPI) 

1. No propellant used 1. Drug release depends on the patients 
breathing capacity. 

2. The inhaled fraction is reduced if the 
patient breath is directed into the system. 

3. Relatively expensive. 

Nebulisers 1. No special breathing coordination 
required. 

2. Works with patients using mechanical 
ventilation. 

3. Useful to administer new or less used 
drugs. 

1. Not portable. 

2. Depends on an electric supply. 

3. Expensive. 

4. Operation takes a long time. 

5. Requires the use of preservatives to 
reduce risk of bacteria contamination. 
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35. For the time being, the potential substitutes of CFCs used for MDI are HFA 134a and HFA 
227. 

B Alternative excipient - Hydrofluoroalkanes (HFA) 

36. HFA have similar properties as CFCs, however their chemical stability and polarity are 
slightly lower than that of CFCs. The table below shows the comparison between HFA and 
CFCs in terms of the physical and chemical characteristics and their environmental 
properties. 

Table 9  Comparison of Properties between Fluoroalkanes and CFCs 

Property CFC-11 CFC-12 CFC-114 HFA-134a HFA-227 
Chemical formula CFCl3 CF2Cl2 CF2ClCF2Cl CF3CFH2 F3CHFCF3 
Vapour pressure 
(kPa,21.1℃)  

92.4 484 88.9 569(20℃) 3.99

Boiling point (℃)  -24 -30 4 -26.5 -17.3
Density (g／ml)  1.49 1.33 1.47 1.22 1.41
ODP 1 1 1 0 0
GWP 4,000 8,500 9,300 1,300 2,900
Life circle of the 
atmosphere (year) 

75 111 7200 15 33

 

Table 10 Advantages and Disadvantages of using HFA for MDIs 

 Advantages Disadvantages Comments 
HFA - Low inhalation 

toxicity 
- Higher chemical 

stability 
- High purity 
- No harm to ozone 

layer 

- Bad solvent, 
low polarity 

- High GWP - 
greenhouse 
effect 

- Higher cost 

- HFA may be used by 
the MDI aerosol 
producers in China as 
a potential substitute 
to CFCs  

C Alternative Technologies 

37. In recent years, international MDIs producers did intensive research on the technology of 
substitution of CFCs and change of drug formulation. The substitute propellants currently 
used in the world are mainly HFA-134a and HFA-227a. Except for terbutaline, the CFCs 
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used with all the other active ingredients could be replaced by HFA. The leading companies 
in the world such as Boehringer, Fisons, 3M, Glaxo and Riker have obtained relevant 
formulation patents, which cover the propellant system including components, co-solvent, 
hydrocarbon surfactant and fluoro-surfactant.  

38. In contrast with the above, the results of our sector investigation show that Chinese MDI 
manufacturing enterprises possess only preliminary idea instead of actual action plans on 
the process of CFCs replacement. It is reported that many issues still have to be resolved for 
introduction of Hydrofluoroalkane as propellants for MDIs: 

 Co-solvent with Low Boiling Point. Both tetrafluoroethane (HFA-134a) and 
heptafluoropropane (HFA-227a) have higher vapour pressure and are in gaseous state 
under normal atmospheric temperature. No Hydrofluoroalkane is available, which has 
the same high boiling point as CFC-11 does. Therefore, it brings challenges to design 
the formulation and production process. One of the solutions is to seek for proper 
solvents without toxicity or irritation but with certain volatility and good compatibility 
with Hydrofluoroalkane. Today, the commonly used co-solvents include 
low-molecular-weight alkane (e.g propane and butane) and low-molecular-weight 
alcohols (e.g ethanol and isopropanol).  

 Surfactant Selection. Surfactant is used to disperse medicament particles and lubricate 
the valve. As Hydrofluoroalkane has lower polarity than CFCs, it can not dissolve 
majority of surfactants. One solution is to identify surfactants with good solubility and 
compatibility with medicaments. Another solution is to add a co-solvent which can 
dissolve the surfactant. 

 Drug Characteristics. Some medicaments easily form solvates in the new propellant 
system, thus increasing the tendency of crystal growth. Some poly-crystalline drugs 
(such as steroid hormone) are easier to have crystalline transformation and promote 
crystal growth. Thus, drug characteristics should be taken into account in formulation 
design, particularly in the design for suspended aerosols. 

 Valve Selection. As Hydrofluoroalkane is chemically less stable than CFCs, valve 
components (e.g. airproof rubber and its additive) should be compatible with the new 
propellant. Similarly, valve components should not cause HFA to decompose. At present, 
several major valve companies such as Bespak, 3M and Valois conduct research on the 
valve system for Hydrofluoroalkane.  

 Alternative Actuator. In case a medicament can not be formulated into suspended 
aerosol, it is generally made into solution aerosol. In general, solution aerosol has poorer 
atomisation effect.  Decreasing vapour pressure of the canister results in bigger 
atomized particle size. Though increasing the pressure can reduce the particle size, it 
also causes majority of particulate medicaments to be accumulated at throat due to the 
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bumping of particles arising from the increase of initial speed. Thus, it is needed to 
design new actuators, which can both crash the particles and reduce the initial speed.  

D Policy and Patent Issues 

39. Phaseout of CFC is the commitment made by the government of China. The obstacles 
include lengthy and costly drug registration, lack of funds and technologies.  

a. Based on “The Drug Administration Law of the People's Republic of China”, change of 
excipient leads to the re-registration of the drug. The preparation of the technical dossier 
required for the re-registration, in which a lot of pharmaceutical and pharmacodynamic 
studies must be done. 

b. Modification of production and market promotion of new drugs cost large amounts of 
money. It’s a heavy burden for most of the MDI enterprises.  

40. The patent issue is also a big obstacle to conduct CFC phaseout in MDI sector.  
41. There are two major HFA MDI related patents in China. They cover the  

a. formulation, which use HFA134a, HFA227 and their mixture as propellant for all the 
applications currently produced in China, and  

b. co-solvent and surfactant as well.  

42. The cost for the patent transfer is extremely high. It seems, however even more difficult and 
costly to develop new technologies. The detailed content of the patents are listed in the table 
below: 

Table 11 MDI related patent in China 

Patent Name CFC-free aerosol to cure the 
diseases in the respiratory system 

Patent Number  00133271.6 

Publication Number CN1296814  Date published  2001.05.30  
Applicants  China Pharmaceutical University   
Inventor  Junshou Zhang, Li Ding, 

Yizhong You 
International 
Application 

  

Patent Name New aerosol reagent containing 
polarized fluoride molecules 

Patent Number 01815467.0 

Publication Number CN1455663  Date published  2003.11.12  
Applicants  AstraZeneca Co. Ltd. 
Inventor  P. Rogda International 

Application 
 PCT/SE01/01606 
2001.7.10 
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E Transitional Arrangement 

43. Due to limited time before 1 January 2010 when the use of virgin CFCs have to be stopped 
in MDI manufacturing, it will be very difficult for quite a few MDI producers to complete 
the drug re-registration process. Thus, some CFC should be stockpiled to be used 2010 
onwards.  

44. For some enterprises, which have more than one applications, if the re-registration can not 
be completed before 1 January 2010 for some drugs, stockpiled CFC is also needed for the 
production of those applications.  

45. Another concern is the high GWP of HFAs, even though, HFA used for MDI propellant is 
estimated to account for less than 0.02% of global greenhouse gas emission in 2010. The 
International Pharmaceutical Aerosol Confederation (IPAC) is persuading the parties to the 
Kyoto Protocol to allow maintaining the continuous use of HFA in MDI sector.  
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Chapter V Phase-out Strategy and Policy Framework 

46. China will meet the phase out schedule of CFCs for protection of the Ozone layer and 
compliance with Montreal Protocol as indicated below. The phase out of CFCs in the MDI 
sector should not impose any negative impact on the clinical demand and supply situation 
for MDI products, i.e. it should enable China to maintain its MDI production at a level to 
meet the clinical demand by quality and quantity and at acceptable prices. 

47. MDI sector plan is the last sector plan for phase out CFCs in China. China will insure that 
the domestic sale of freshly produced CFCs after 2008 will be limited to the MDI sector 
only. China will integrate the necessary requirements in the Agreement Between China 
and The Executive Committee for the CFCs/CTC/Halon Accelerated Phase-Out Plan 
(ANNEX XII.39 Policies, Procedures, Guidelines, Criteria) to set up future CFCs 
production plan. 

A Objectives 

48. The main objectives of this plan are: 

1) To ensure that the phase out of CFCs in China’s MDI sector meets the requirements 
stipulated in the Montreal Protocol and in Accelerated CFC Phase out Plan and/or other 
Agreements; 

2) To maintain the phase-out momentum and to avoid risk in compliance with the Montreal 
Protocol for phase-out of CFCs; 

3) To encourage new alternatives in China’s MDI sector to improve technology innovation, 
and to maintain MDI production at the level to meet the clinical demands. 

B Phase-out Schedule 

49. CFCs consumption in MDI sector: China will make efforts to phaseout CFCs consumption 
for MDI sector by end of 2009. The phase-out control targets for CFC consumption in 
MDI sector are listed in Table 12. 
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Table 12 The phase out control targets for CFC consumption in MDI sector (tons ODP) 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Maximum Allowable CFCs consumption      
 National level 13,500 7,400 550 550 0**
 MDI sector 280.9 550 550 0
Max allowable CFCs production * 13,500 7,400 550 550 0
* Appendix 2-A. The targets, and funding, AGREEMENT BETWEEN CHINA AND THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR 

THE CFCS/CTC/HALON ACCELERATED PHASE-OUT PLAN, ANNEX XII.39 Policies, procedures, guidelines, criteria. 

** Except the essential use agreed by the parties. 

50. CFCs production during 2008-2010: the CFCs productions for domestic sale are limited 
for MDI sector and possible essential use only during 2008-2010. Based on the current 
survey, the maximum consumption for the whole MDI sector will be 300 MT/annul 
(including CFC-11/CFC-12) during 2007-2009; however, considering ongoing conversion 
consumption requirement after 2009, the maximum consumption quota issued for the 
sector will be 550 tons and 550 tons in 2008 and 2009 respectively. 

C Policies and Measures 

51. Adaptation of ODS licensing system to control CFCs consumption in the MDI sector.
 To propose, based on current ODS licensing system, a monitoring and evaluation plan 
for CFCs consumption control in the MDI sector, including review of enterprise 
information, issuance of CFCs licenses and quotas for consumption, as well as regular site 
supervision. The key points of the licensing system include (1) no trade in CFCs is allowed 
between the licensed enterprises and the non-licensed ones; (2) no change of licenses from 
one type of CFC to another one is allowed between the enterprises holding licenses for 
different ODS substances; (3) no purchase of CFCs from other licensed enterprises is 
allowed exceeding the issued quota; (4) all transactions and trade must be approved by 
SEPA, and (5) all transaction and trade process must be entered into the information 
management system.  

52. Issue CFCs consumption ban for MDI sector. The National Leading Group of Ozone 
Layer Protection under the State Council will issue the ban on CFCs consumption to ensure 
that all the CFC producers and consumers are informed and prepared. The date of issuance 
of the CFC ban for the MDI sector will follow the date of approval by the ExCom of the 
MDI sector plan. 

53. Strengthen supervision and capacity of sector plan implementation.  A monitoring 
system will be developed for the implementation of the MDI sector plan. It will track the 
implementation of the sector plan by (1) review of CFCs consumption data and information 
reported by the enterprises, (2) review of transactions and trade processes of CFCs, and (3) 
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timely adjustment of CFCs quotas and its license holders. A supervisory and monitoring 
team will be established.  

54. Strengthen formulation of technical standards for the CFCs alternatives. China will 
revise the relevant technical standards and codes of CFCs alternatives based on its 
production and alternative technology development and the progress of CFC phaseout in 
MDI sector. 

55. Policies Ranging over the Transition Period (after 2010). China will stop using CFCs as 
excipients for MDI as of 1 January 2010. That means that there are no virgin CFCs produced 
for the MDI sector. After this date, given the limited timeframe, MDI manufacturers have to 
use stockpiled CFCs before they can obtain from SFDA the approval numbers for their new 
products. However, using of stockpiled CFCs would be under stringent supervision of the 
government. SFDA will make transitional arrangement. When receiving the application 
form the manufacturers for using CFCs in storage during the transition period, SFDA and 
SEPA will review and approve the applications. 

56. Public awareness and education.  China will continue to strengthen the education and 
training for enterprises, public, and those who are responsible for implementation of ODS 
policies, especially stakeholders in the MDI sector. 

57. Supervision after 2010. After 2010, SFDA and SEPA will monitor non-CFCs aerosol 
products so as to guarantee its safety and efficacy of clinical application. 
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Chapter VI  Incremental Cost Calculation 

58. The incremental costs for the MDI sector have been calculated taking into consideration: 

1) MLF guidelines,  
2) Activities identified for conversion of CFCs based technologies to no-CFC based 

ones; 
3) Remaining eligible consumption of CFCs in the sector; 
4) Enterprise level incremental conversion costs for all the identified eligible enterprises, 

according to their activities: 
5) Identified Technical Assistance activities 

A Incremental Cost Identified 

Incremental Cost at Enterprise Level 

59. The conversion activities at enterprise level include seven items:  

1) Research & Development of non-CFC MDIs (including technology screening and 
formulation development);  

2) Registration of the new products;  
3) Modification of existing facilities;  
4) Training to meet the new production requirements;  
5) Validation of new production process ;  
6) Incremental operating cost of materials and utilities for production; 
7) Promotion of new products on the market.  

60. In order to reduce the cost of the project to the Multilateral Fund two kinds of costs of the 
conversion process, were excluded from the IC requested from MLF and will be paid by 
the beneficiaries as their counterpart contribution, namely: 

1) Cost for Research & Development of non-CFC MDIs (including technology screening 
and formulation development), and  

2) Cost for marketing and promotion of new products.  

The relationship between conversion activities at enterprise level and the IC requested from MLF 
are shown as follows: 
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Conversion activities at enterprise level Cost related to activities IC requested from MLF

Research & Development 
new formula

Registration
(Clinical Trials)

Modification of Existing 
Facilities

Staff Training

Production Validation

Additional material and 
utilities

Cost for R & D new 
formula

Cost for Registration
(Clinical Trials)

Modification Cost for 
Existing Facilities

Cost for training

Cost for production 
validation

Incremental cost for 
operating

Registration
(Clinical Trials)

Modification Cost for 
Existing Facilities

Cost for training

Cost for production 
validation

Incremental cost for 
operating

Promote new products Cost for promotion

 

Fig. 9 The relationship between conversion activities at enterprise level to the incremental cost 
items requested from MLF 

61. Cost for research & development of new formulation. Since research and 
development of the new formulations of MDI would be done by the MDI producers 
themselves, or would be bought from the patentees, the cost for the new formulation could 
be very different. If the MDI producers buy the technologies from the patentees, royalty 
fee may be required based on their annual production. Therefore, it is very difficult to 
estimate the cost for Research & Development of the new formulation of MDIs. 

62. Cost for marketing and promotion of new products. CFC-MDIs are familiar to the 
patients and have been widely used in China. The non-CFC MDIs have some different 
properties, thus in addition to the normal advertisement and sales promotion, extra efforts 
are needed from the MDI producers to promote their non-CFC-MDI products to the 
market.  This campaign has to address both the doctors and the patients. However, these 
kinds of costs are difficult to be estimated at enterprise level. 

Incremental Cost for Technical Assistance 

63. Beside the enterprise level costs, as described in Section 4.3, there are a series of activities 
of technical assistance nature, like: capacity building, training, data collection, public 
awareness, development and implementation of policies, progress monitoring, 
performance verification, and supervision. 
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B Basic Assumptions for the Incremental Cost Calculation 

Eligibility Criteria for Incremental Cost Calculation 

64. There are three factors impacting eligibility: (1) the installation date of the production 
facility; (2) ownership of the company; (3) export ratio of MDI production; and (4) idle 
production facilities. 

i. The installation date of the production facility. The cut-off date of 25 July 1995 
normally applied for other CFC consuming sectors should not be applied to the MDI 
sector, because:  

1) in 1995 no alternative technology was available;  
2) as in many other countries, even until 2006 it was not yet clear for SFDA if CFC 

consumption in MDI production could be phased out in China at all. 

Therefore, it is suggested to apply as cut-off date 30 November 2004, when the 
preparatory assistance project for the MDI sector plan was approved. 

ii. Ownership of the company. There were four enterprises with foreign ownership in 
2006, which were not considered in the calculation of the incremental costs. The baseline 
consumption (2006) of these enterprises with foreign ownership is 14.1 ODP tonnes 
ODP. 

iii. Export ratio of MDI production. As mentioned in Section F, Chapter II, China imports 
and exports MDI products. The export ratio is high at the four foreign ownership 
enterprises, due to their partnership arrangements. However, others, especially the 100% 
domestic ownership enterprises, export very small amounts of MDIs (well below 10%) 
due to the limitations of registrations of their medical products in foreign countries. 
Therefore, the deduction of export ratio of MDI production is considered in the deduction 
of ownership of the said companies. 

iv. Idle production facilities.  A few eligible manufacturers have not been in production for 
years. However, as long as they have MDI product approval numbers issued by SFDA, 
they have legal rights to resume production depending on the market demand. Therefore, 
for those manufacturers, which had no CFC consumption in 2006, only the cost for 
preparation of technical dossier for registration purposes are considered as eligible 
incremental cost.  

Key Assumptions for Incremental Operating Cost Calculation 

65. There are several factors, which have bearing on the incremental cost, e.g. (1) the 
alternative technology selected; (2) the period for calculation of incremental operating 
cost. 
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i. Alternative technology.  According to the survey, the majority of Chinese MDI 
manufacturers may use HFAs (e.g. HFC-134a, HFC-227) as CFCs alternatives after 
screening a variety of technologies. As discussed in Chapter IV, based on the sector survey 
and the literature review of international experience, HFC-134a will be the first choice for 
most MDI producers. Besides, conversion to HFA is financially more feasible in China 
than the DPI route, because in case of conversion to DPI or other dosage forms, the whole 
production facility would have to be changed and the registration of the new drug at SFDA 
would take much more time and would cost much more than the replacement of propellant. 
It is also to be noted that DPI cannot be universally used for all patients, since a certain 
group of patients cannot inhale DPIs. 

ii. Period for calculation of incremental operating cost.  In the approved MLF projects 
different periods are used for the calculation incremental cost. In order to reduce the total 
cost of the project only 1 year was used in the calculation of the incremental operating cost.  

C Incremental Investment Cost for Conversion of MDI manufacturers 

Preparation of Technical Dossier Required for non-CFC MDI Registration 

66. On the basis of preliminary screening tests, the aerosol producer shall determine the 
substitution route according to the specific conditions (such as the properties and cost of 
alternative product), and apply for approval of modification of the  medical excipient 
according to the Law of Drug Administration of PRC, the Regulations on Drug 
Registration, and the use requirement of the substitute. According to the Regulations on 
Drug Registration, different sets of technical documents shall be submitted corresponding 
to the following two cases of modification of medicinal adjuvant:  

1) the excipient was already approved in China for medical applications; 
2) new medicinal excipient to be used first time in China (to register as new medicinal 

adjuvant, and determine the application type according to the actual conditions of the 
aerosol producers). 

67. Table 13 lists the content of the dossier for application for change of excipient to a new one, 
already within the National Standards. 
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Table 13 Technical Documents on Registration Application for Changing the Adjuvant of 
Medical Aerosol to a new one, already within the National Standard 

Modification Item Document Required 
1. Copy of drug approval certification documents and their appendix  
2. Certification documents 
3. Sample of revised Package Insert enclosed with detailed revision illustrations   
4. Sample of revised package/ label enclosed with detailed revision illustrations 
5. Documents of pharmacological research 
6. Real sample of drug  
23.Research documents & literature of genital toxicity research  
24.Research documents & literature of carcinogenesis research  
25.Domestic and relevant foreign overview of clinical trial documents 
26.Plan & scheme of clinical trial  
27.Clinical researcher manual  
28. Sample of Informed Consent, and approval document of Ethics Committee. 

Excipient of 
medical 
requirement 
approved for other 
products 

29.Clinical Trial Report  
 
Table 14 lists the content of dossier for Drug Registration Application for the Use of  New 
Excipients.  
 

Table 14 Technical Documents required for Registration Application for Modifying the 
Adjuvant of Medical Aerosol 

Modification Item Document Required 
1. Name & naming basis of medicinal adjuvant  
2. Certification documents 
3. Objective & basis of topic establishment  
4. Summary & assessment of main research results  
5. Sample of Package Insert, drafting illustrations, and latest reference   
6. Design sample of package & label   
7. Overview of pharmacological research documents 
8. Research documents & literature of production process   
9. Research documents & literature verifying chemical structure or compositions  
10. Research documents & literature of quality research work  
11. Research documents & literature of drug-related compatibility 
12. Standard draft and drafting illustrations, with standard product or control 
product  
13. Inspection Report on 3 continuous batches of samples  

New medicinal 
adjuvant  

14. Research documents & literature of stability research  
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15. Selection basis & quality standard of packing materials and containers in direct 
contact with medicinal adjuvant 
16. Overview of pharmacological & toxicological research documents 
17. Research documents & literature of pharmaco-dynamics influence on 
to-be-applied drug 
18. Research documents & literature of general pharmacological research  
19. Research documents & literature of acute toxicological research  
20. Research documents & literature of long-term toxicological research  
21. Research documents & literature of main local/systemic administration -related 
special safety test, such as allergy (local, systemic, and light), hemolysis, and local 
irritability (blood vessel, mucosa, muscle)  
22. Research documents & literature of mutagenesis research  
23. Research documents & literature of genital toxicity research  
24. Research documents & literature of carcinogenesis research  
25. Domestic and foreign relevant overview of clinical trial documents 
26. Plan & scheme of clinical trial  
27. Clinical researcher manual  
28. Sample of Informed Consent, and approval document of Ethics Committee. 

 

29. Clinical Trial Report  
 

68. Table 15 lists the dossier for Drug Registration Application for Change in Dosage Form. 

Table 15 Technical Documents for Registration Application for Modifying the Drug Dosage 
Form of Medical Aerosol 

Modification Item Document Required 
1. Drug name 
2. Certification documents 
3. Objective & basis of topic establishment  
4. Summary & assessment of main research results  
5. Package Insert, drafting illustrations, and relevant reference   
6. Design sample of package & label   
7. Overview of pharmacological research documents 
8. Research documents & literature of production process for raw drugs, and 
research documents & literature of prescription and process for preparation 
9. Research documents & literature verifying chemical structure or compositions  
10. Research documents & literature of quality research work  
11. Drug standard and drafting illustrations, with standard product or control 
product  

Modification of 
dosage form of 
drugs already sold 
on the Chinese 
market, not 
modifying their 
administration route 

12. Inspection Report on samples  
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13. Origin, quality standard, and Inspection report of raw drugs and adjuvant 
14. Research documents & literature of drug stability research  
15. Selection basis & quality standard of packing materials and containers in direct 
contact with drug    
16. Overview of pharmacological & toxicological research documents 
17. Research documents & literature of special safety test, such as allergy (local, 
systemic, and light), hemolysis, and local irritability (blood vessel, mucosa, muscle) 
18. Research document & literature other than clinical pharmacokinetics research 
19. Domestic and foreign relevant overview of clinical trial documents 
20. Plan & scheme of clinical trial  
21. Clinical researcher manual  
22. Sample of Informed Consent, and approval document of Ethics Committee. 

 

23. Clinical Trial Report  
 

69. The cost of preparation of the technical dossier will depend on the application of the 
selected propellant and the production process. It can not be accurately calculated at the 
current stage. Therefore, Table 17 is the best estimate based on past experience. Six key 
items are included for the estimation, though there are some other items as well, which were 
not included.   

70. In accordance with the relevant regulations, each manufacturer has to make registration and 
get its license for their new MDI aerosol product based on its formulation and production 
process, though some products may also be produced by multiple manufacturers. Therefore, 
enterprises have to make re-registration application for new licenses for a total of 77 MDIs 
(Excluding 17 application in foreign enterprises and 10 applications in domestic enterprises, 
which confirmed that they do not to produce MDIs any longer. Referring to Table 7, 
Section F in Chapter II for the 36 licenses in production in 2006 the US$ 195,000 will be 
requested from MLF, as detailed in Table 16.  For licenses not in production in 2006 only 
the most important activities will be compensated at the level of US$ 85,000, the remaining 
will be borne by the enterprises. 
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Table 16  Cost of Preparation of Technical Dossier for Registration 

No. Application Materials For Licences in 
Production in 2006 

(US$ $) 

For Licences Not in 
Production in 2006 

(US$ $) 
1 Study of Production Process 12,500 7,500
2 Study of Quality 7,500 7,500
3 Pharmacological Study 20,000 0
4 Toxicological Study  20,000 0
5 Special safety Test 15,000 0
6 Clinical Test 120,000 70,000

  Subtotal  195,000 85,000
  Number of License with Production in 2006 36 41
  Sub - Total 7,020,000 3,485,000
 Grand Total  10,505,000 

Cost of Modification of Existing Production Facilities  

71. The requested incremental cost for modification of existing facilities shown in Table 17 is 
based on the assumption that these manufacturers will convert to HFA-134a excipient.  As 
HFA-134a is not compatible with the hermetic seals and materials and some components of 
the existing facilities, it is necessary to modify or replace the existing pumps, pipes, 
hermetic pipe fittings, valves as well as the filling & charging equipment and associated 
instruments.  

72. Based on information in Table 7, Section F in Chapter II, currently, 17 enterprises produced 
CFC based MDIs in baseline year 2006, among which only 15 enterprises with 17 
production lines are of 100% Chinese ownership. The cost of conversion of these 17 
production lines in the 15 Chinese enterprises will be requested from the MLF. 

73. The cost for converting/replacing of the drug mixing tank, piping, valves, sealings, labour 
etc. for the enterprise with annual CFC consumption of  

 more than 100 tonnes, will be calculated at USD 800,000/line.  
 less than 100 tonnes and more than 10 tonnes, cost for the modification of the same 

items will be compensated at the level of as USD 420,000/line.  
 less than 10 tonnes, the compensation for these changes are calculated as USD 

100,000/line.  
74. The cost of conversion/replacement of filling/crimping line equipment is also classified into 

three categories:  
 USD 520,000 for those with production more than 5 million cans/year;  
 USD 260,000 for those with production less than 5 million and more than 1 million 

cans/year;  
 USD 100,000 for those with production less than 1 million cans/year.  
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 Table 17 Cost of Modification of Existing Facilities 

Company 
Code Company Name 

CFC 
Consumption 

2006 (kg) 

2006 
Output (can) 

Cost for Mixing 
Tank and Related 

(US$) 

Cost for Filling/ 
Crimping Line 

(US$) 

Total (US$) 

2 Beijing Haiderun  Pharmaceutical Co., Ltd. 9,366 851,400 100,000 100,000 200,000 
8 Guangzhou Dongkang  Pharmaceutical  Co., 

Ltd. 
1560 124,800 100,000 100,000 200,000 

9 Guiyang Dechangxiang Pharmaceutical  Co., 
Ltd. 131 10898 100,000 100,000 200,000 

14 Henan Xinxin Pharmaceutical (Group)  Co., 
Ltd. 

300 30000  100,000 100,000 200,000 

15 Henan Zhongfu Pharmaceutical  Co., Ltd. 2,205 150,000  
-  

100,000 100,000 200,000 

18 Jinan Weiming  Pharmaceutical Co., Ltd. 63,786 4,832,300 420,000 260,000 680,000 
19 Penglai Nuokang Pharmaceutical Co.,Ltd. 28,928 2,552,299 420,000 260,000 680,000 
21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) Co., Ltd. 120,578 6,704,000 800,000 520,000 1,320,000 
24 Shandong Lunan Beite  Pharmaceutical Co., 

Ltd. 
3,320 114,560 100,000 100,000 200,000 

25 Pharmaceutical Factory of Shanxi Medical 
University 

708 35,554 100,000 100,000 200,000 

28 Shanghai Pharmaceutical (Group) Co., Ltd Sine 
Pharma Laboratory 

19,434 1,132,455 420,000 260,000 680,000 

32 No.1 Pharmaceutical Co., Ltd. of Wuxi Shanhe 
Group 

4,840 313,689 100,000 100,000 200,000 

36 Chongqing Kerui Pharmaceutical Co., Ltd. 7,377 448,800 100,000 100,000 200,000 
37 Zigong Chenguang  Pharmaceutical  Co., Ltd. 70 2,020 100,000 100,000 200,000 
38 Jiangsu Tianji  Pharmaceutical  Co., Ltd. 4,202 466,982 100,000 100,000 200,000 

 Grand Total 280,908 18,677,763     5,560,000 
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Validation Process 

75. Provisions on Quality Management for Pharmaceutical Production (SFDA #9,) was issued 
by SFDA in 1998 and is effective as of 1 August 1998. Article 57 stipulates that validation 
of pharmaceutical production shall consist of  

a. validation of the workshop,  

b. validation of installation of facilities and equipment,  

c. validation of facility operation and performance, and  

d. validation for products.  

76. Article 58 states that re-validation shall be carried out in case of a change of main quality 
related factors such as production process, quality control method, main excipients and 
production facility. 

77. In accordance with Guidance of Validation of Pharmaceutical Production (2004), Drug 
production validation includes prospective validation, concurrent validation, retrospective 
validation and revalidation. Due to the replacement of propellant or change of dosage form, 
new production equipment, production technology and product application will be 
introduced.  

78. Therefore, it is necessary to carry out prospective validation before commercial production 
could start. The purpose of prospective validation is to evaluate and confirm the 
reproducibility and reliability of production process.  

79. Concurrent validation has to be conducted after the start of commercial production in order 
to obtain data from the actual process operation, so as to prove that it fulfils the expected 
requirements.  

80. After normal production for a certain period of time of normal commercial production 
retrospective validation is to take place to collect statistical data and make trend analysis, 
thus discovering the worst conditions for the process operation and indicating the risk of 
potential malfunction.  

81. Revalidation includes compulsive validation, alternate validation and regular validation  

Validation for Changing Excipient (Alternative Propellant) 

82. Changing of excipients requires prospective validation, concurrent validation, retrospective 
validation and revalidation. The validation includes:  

i) validation of workshop;  
ii) validation of public utilities;  
iii) validation of computer system;  
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iv) validation of production equipment;  
v) validation of production process;  
vi) validation of personnel;  
vii) validation of other relevant items. 

i. Validation of Workshop, Public Utility System and Computer System 

a. Validation of workshop is needed to confirm that 1)the reconstructed workshops is in 
compliance with design standards; 2) the flow of people and materials is proper; 3) 
workshop cleanliness is up to the level of 300,000 grade.  

b. Validation of public utilities consists of six items, namely, heating, ventilation, air 
conditioning, discharging system, cooling system and propellant supply system. 

c. Validation of computer system consist of four items, namely, batch record/SOP 
management system, material management system, lab system and the management 
system for production/engineering spare parts. 

ii. Validation of Production Equipment 

d. Validation of production equipment comprises six items, namely, weighing scales, 
containers, valve cleansing equipment, and compound vessel system, filling equipment, 
weight inspection system and spray inspection system. 

iii. Validation of Production Process 

e. Validation items for dispensing preparation includes: temperature of liquid product in 
compound vessels, particle sizes and homogenization of the drug liquid.  

f. Validation of cleaning effect of containers: various impurities placed into the container 
should be totally removed by cleaning. 

g. Validation items for filling process include appearance, filling weight and leakage. At 
least three batches shall be inspected. Samples shall be taken from different places to 
check the appearance, filling weight, active ingredient and leakage.  

h. Validation items for weighing equipment include weighing accuracy and elimination of 
under-weighed and over-weighed samples.  

i. Validation items for timing of product inspection include leakage and shot weight per 
actuation. Different inspection times shall be selected to test the leakage and the shot per 
actuation so as to find out the best inspection time.  

j. Validation item for spray inspection include the performance of spray and elimination of 
samples that don’t spray or don’t spray constantly.  

k. Validation of metered aerosols is done based on the product quality standards. The items 
include validation of appearance, active ingredient per actuation, quantity of actuation per 
canister, shot weight per actuation, spray distribution, microbes, etc.  At least three 
batches of samples shall be inspected with validated sampling and analysis methods to 
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ensure that finished products are produced steadily in compliance with product delivery 
standards.  

l. Validation items for cleanliness include the cleanliness of compound vessels and filling 
lines. There shall be no cross-contamination between different batches. After cleaning of 
the filler, the contents of raw medicinal material, water and solvent shall be measured, to 
make sure that no active medicinal material or solvent remained. 

iv. Validation for Personnel and Other Relevant Items 

m. Validation for personnel consists of establishment of filing system for each person 
engaged in aerosol production, including records for training, health, safety and personnel 
performance, etc.  

n. Validation for other relevant items includes document recording, instrument calibration, 
preventative maintenance, production areas and area for changing clothes as well as waste 
cleansing and sterilization. 

Validation for Change in Dosage Form 

83. For change in dosage form, it is required to conduct prospective validation, concurrent 
validation, retrospective validation and revalidation. The validations are basically the same 
as those for Part A, except that there are some differences in validation items for finished 
product. Validation for metered aerosol includes appearance, total times of actuation per 
canister, shot weight per actuation, active ingredient per actuation, spray distribution, 
variation of filling amount (filling amount) and microbes, etc. At least three batches of 
samples shall be inspected with validated sampling and analysis methods to ensure that 
finished products are produced steadily in compliance with product delivery standards. 

84. There are 17 eligible production lines in 15 eligible enterprises, which had MDI production 
in 2006. Cost for production validation is detailed in Table 18. 
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Table 18 Cost of Production Validation 

SN Item  Content  Expenses 
(US$) 

1 Equipment  Scales, Containers, Valve Cleansing Equipment; Compound 
Vessel System; Filling &Charging Equipment; Weight Checking 
System; Spray Checking System 

12,500 

2 Production 
process  

Liquid Drug Processing, Cleaning effectiveness for Containers; 
Filling Process; Weight Checking System; Product Checking 
Time; Spray Checking; Finished Products; Cleaning Effectiveness. 

20,500 

3 Others  Workshop; Public Utilities; Computer System; Others   7,000 

 Subtotal for one production line 40,000 
 Number of production lines with baseline production 17
 Grand Total, Validation  680,000 
 

Staff Training 

85. Due to the introduction of new substitutes, it is necessary to provide training for the staff of 
the manufacturers. Those people who should receive training include quality control 
technicians, operators, recorders, engineers, management staff and those working for 
procurement, transportation and maintenance. It is estimated that each manufacturer has 20 
for production and 40 for the other areas. 

Table 19 Cost for Staff Training 

 Production Staff Other Staff Public Training 
Number of Trainees 20 40 

Unit cost (US$/person)  125 375 

Subtotal (US$) 2,500 15,000 

10,000 

Subtotal of one production line (US$)  27,500 

Number of Eligible Enterprises 15
Grand Total, Training (US$) 412,500

D Incremental Operating Cost 

86. The calculation is based on the consumption, production and cost data collected from 
manufacturers during the survey undertaken by NICPBP, SFDA, SEPA and UNIDO. 
Calculation of IOC is based on the ExCom guidelines and using Incremental Operating Cost 
for a period of one year.  In this project, IOC is calculated based on the CFC consumption 
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and production output of the year preceding the submission of the document, i.e. in 2006.  
The price differences for HFA products and CFC products are shown in Table 20. 

Table 20 Price difference for HFA products and CFC products 

 Original Product Product after Conversion 
Item (CFC as propellant) (HFA-134a as propellant) 

 US$/kg Unit Cost (US$/can) US$/kg Unit Cost (US$/can) 

1. propellant  3.43 7.38  
2. Packaging     

Canister  0.16875 0.19507
Valve   0.04813 0.19287

Subtotal for packaging   0.21688 0.38793

87. The foreign ownership enterprises were excluded in the process of IOC calculation. 
88. Literature reviews indicate that on average, HFA MDI uses 30% less propellant than a CFC 

MDI.   
89. The calculation for each enterprises based on the above parameters is shown below in Table 

21. The total IOC is US$3,502,689. 
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Table 21 Enterprise level IOC Calculation 

Company 
Code 

Company Name 
Year of 
Establ. 

CFC 
Consumption 
in 2006, (kg) 

IOC, 
Propellant,

US$ 

Output in 
2006, 
(cans) 

IOC, Can, 
US$ 

Total IOC 
(US$) 

2 
Beijing Haiderun 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1978 9,366 16,259 851,400 145,632 161,891

8 
Guangzhou Dongkang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1988 1,560 2,708 124,800 21,347 24,055

9 
Guiyang Dechangxiang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1979 131 227 10,898 1,864 2,091

14 
Henan Xinxin 
Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd.  

1982 300 521 30,000 5,132 5,652

15 
Henan Zhongfu 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1992 2,205 3,828 150,000 25,658 29,485

18 
Jinan Weiming 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1979 63,786 110,732 4,832,300 826,565 937,297

19 
Penglai Nuokang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1993 28,928 50,219 2,552,299 436,571 486,790

21 
Jewim Pharmaceutical 
(Shandong) Co., Ltd.  

1993 120,578 209,323 6,704,000 1,146,719 1,356,043

24 
Shandong Lunan Beite  
Pharmaceutical Co., Ltd. 

2001 3,320 5,764 114,560 19,595 25,359

25 
Pharmaceutical Factory 
Shanxi Medical University 

1994 708 1,229 35,554 6,082 7,311

28 
Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd  

1982 19,434 33,737 1,132,455 193,706 227,444

32 
No.1 Pharmaceutical Co., 
Ltd. of Wuxi Shanhe Group 

1965 4,840 8,402 313,689 53,657 62,059

36 
Chongqing Kerui 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1975 7,377 12,806 448,800 76,767 89,573

37 
Zigong Chenguang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

1981 70 122 2,020 346 467

38 
Jiangsu Tianji 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

  4,202 7,295 466,982 79,877 87,172

Grand Total, IOC    266,804 463,172 17,769,757 3,039,517 3,502,689
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E Contingency of incremental capital cost 

90. Contingency is calculated as 10% of the cost of modification of the production facilities. 

F Technical Assistance (TA) 

91. In order to implement the sector plan smoothly, it is necessary to undertake TA activities. 
The total fund requested for Technical Assistance is 1.1 million US dollars covering the 
following activities: 

a. Workshops for aerosol manufacturers, equipment manufacturers and technical experts 
during the implementation of the sector plan;   

b. Training of responsible staff of government agencies such as local Food and Drug 
Administration Bureaus and Environmental Protection Bureaus on the implementation 
of the phase out policies in the MDI sector;  

c. Legislative support activities; 

d. Preparation and appraisal of feasibility study reports to decide on the group of eligible 
enterprises and the funding needs;  

e. Technical support and harmonisation of product and process conversion activities; 

f. Development of a MIS system, monitoring and management of the Sector Plan, 
verification of performance indicators; 

g. Auditing of CFCs consumption annually for pharmaceutical aerosol manufacturers; 

h. Study tours;  

i. Public awareness promotion activities; 

j. General training of doctors, patients and pharmacists, environmental and health officials, 
the medical community, clinics, pharmaceutical companies and non-governmental 
organizations 

k. Other TAs as necessary.  
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G Summary  

92. The total costs requested from the MLF, includes the one time investment cost and the one 
year operating cost for the eligible producers as well as the cost of technical assistance 
activities required for the implementation of this sector plan. The incremental cost will be 
used to phase out of 280.9 ODP tonnes/year CFCs in the MDI sector of China . 

Table 22 Summary of incremental costs 

Item Incremental Cost (US$)
Preparation of Technical Dossiers Required for non-CFC MDI Registration 10,505,000

Modification of Existing Production Facilities 5,560,000

Production Validation 680,000
Staff Training 412,500
Incremental Operating Cost  3,502,689
Technical Assistance 1,100,000
Contingency* 556,000
Total  22,316,189
Implementing Agency Support Cost 1,673,714

Total Funding Requested  23,989,903
Cost Effectiveness, US$/kg 79.45
* The contingency is calculated as 10% of Cost of Modification of Existing Production Facilities. 
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Chapter VII Operating Mechanism 

A Agreement between SEPA and UNIDO 

93. Following approval of the Sector Plan by the ExCom, SEPA and UNIDO will sign an 
agreement, which will indicate that UNIDO entrusts SEPA to implement the Sector Plan 
under UNIDO’s supervision. According to the Agreement, UNIDO will disburse grants to 
SEPA based upon (a) submission of a detailed Work Plan on the implementation for the 
Sector Plan, hereafter referred to as the Work Plan and (b) satisfactory performance of 
implementation and (c) meeting the agreed performance indicators.  

94. The Work Plan will include the key activities and schedule for conversion of enterprises, the 
amount of CFC elimination, conditions and amount of fund disbursement, the necessary 
technical assistance activities and their schedules. 

95. After signing the Agreement with UNIDO, SEPA and SFDA will jointly establish a special 
working group (SWG). SWG will organize, manage and monitor the implementation of the 
sector plan in close cooperation with the recipient companies. 

96. Based on the satisfactory progress report of SEPA and verified  achievement of the 
phase-out target. UNIDO will disburse funds to a special account; ODS Special Account set 
up in SEPA after receiving SEPA's funding request. 

B Roles and Responsibilities 

97. The MDI Sector Plan will be executed by SEPA, acting on behalf of Chinese Government. 
The daily work will be done by FECO, one affiliated institution of SEPA. SEPA and SFDA 
will jointly set up the SWG, whose office will be located in FECO. SWG will be responsible 
for preparing the Work Plan. SEPA and SFDA will jointly select through a bidding process 
a domestic implementing agency (DIA) for the management of daily works during the 
implementation of the Sector Plan.  

98. Roles and Responsibilities of each institution involved are described as follows. 

UNIDO  
 

99. Will be responsible for overall implementation of the Sector Plan and accomplishment of its 
objectives as approved by the ExCom. UNIDO will: 
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a) Establish working and reporting arrangement with SEPA and SFDA; 
b) Supervise SEPA, SFDA and the recipient companies to complete this Sector Plan; 
c) Provide necessary technological and managerial support to SEPA and SFDA for the 

implementation of this Sector Plan;  
d) Pay the fund of the Sector Plan to SEPA based on the agreed conditions; 
e) Monitor the implementation of the Work Plan, conduct necessary audit and 

inspection, review bidding processes of selecting the DIA, eligible enterprises and the 
institutions undertaking the technical assistance projects; and 

f) Report to the ExCom. on the implementation status of the Sector Plan. 
 

SEPA  
 

100. Will through PMO, be responsible for overall project management and coordination for the 
implementation of the Sector Plan. SEPA will:    

a) Set up a SWG consisting of staff from PMO and SFDA, and selected technical 
experts from the industry jointly with SFDA;  

b) Set up an ODS Special Account;  
c) Select a DIA jointly with SFDA, supervise the work of DIA; 
d) Review the funding request submitted by the Working Group and DIA, and approve 

the disbursement; 
e) Review the CFC consumption quota submitted by the work group and issue the 

quota to the enterprises; 
f) Submit progress report to UNDIO semi-annually;  
g) Verify and ensure the realization of CFC phase out target of the Sector Plan, and the 

destruction of CFC equipment in enterprises involved; and 
h) Prepare and issue the related regulations jointly with SFDA. 

 

SFDA  

101. Will cooperate with SEPA to implement this Sector Plan. SFDA will: 

a) Help PMO to set up the SWG and select qualified technical experts for SWG; 
b) Set up SWG office and facilitate its operation; 
c) Select a DIA jointly with SEPA; 
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d) Coordinate the relationships among SEPA, SWG, DIA and counterpart enterprises; 
e) Help SEPA to realize the CFC phase out target indicated in the Sector Plan,  
f) Monitor the destruction of CFC equipment at the recepient enterprises according to 

MLF rules; 
g) Provide support on sector policy and technology, lead MDI manufacturing 

enterprises to eliminate CFC consumption and prepare relevant regulations jointly 
with SEPA so that they can be issued and enter into force subsequently； 

h) Design CFCs phase-out policies in MDI sector, in cooperation with SEPA;  
i) Organize local FDAs to implement phase-out policies and undertake irregular spot 

check to the MDI manufacturers;  
j)  Supervise CFCs consumption of MDI aerosol manufacturers;  
k) Ensure adequate clinical supply of MDI products. 

SWG 

102. Will, with the backstopping of SEPA and SFDA, be responsible for implementing the Work 
Plan and undertake the following activities: 

a)  Manage daily works of implementing the Sector Plan, coordinate the activities 
among all relevant parties; 

b)  Establish an implementing and monitoring mechanism as well as a computerized 
database in English, which should include the status of the implementation of the 
Sector Plan for all eligible and non-eligible CFC-based MDI manufacturers, so that 
SWG, SEPA/PMO, SFDA and UNIDO can easily learn each project’s situation. 

c)  Select most cost-effective contractors to execute the conversion project;  
d)  Through bidding, select contractors of the technical assistance projects, and manage 

their implementation; 
e)  Review DIA’s payment requests and submit them to PMO for disbursement; 
f) Monitor DIA’s work, submit progress report to PMO quarterly, timely report to 

PMO on technical, managerial, or implementation problems, which might arise; 
g) Visit beneficiaries, inspect project implementation, take part in the destruction of 

their CFC equipment; 
h) With the help of DIA, organize official project commissioning;  
i) Help SEPA/PMO prepare quarterly and annual reports on the status of ODS Special 

Account, including budget revisions requested from PMO and UNIDO. With PMO’s 
entrustment, prepare requests for replenishment of funds and submit it to UNIDO; 
and 
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j) Provide assistance to verification audits as may be required by the Government, 
UNIDO and the ExCom. 

DIA 

103.With the backstopping of PMO, SFDA and SWG, DIA will be responsible for the project 
activities at enterprise level as follows: 

 

a) Provide necessary managerial and technological assistance to SWG; 
b) Conduct equipment and service procurement for beneficiary enterprises, help the 

enterprises in converting their production lines; 
c) Prepare payment requests for beneficiaries, or review beneficiaries payment request 

before submitting it to PMO;  
d) Submit regular report on project implementation to SWG, help SWG prepare progress 

reports on project implementation; 
e) Verify and inform SWG and PMO on problems that might arise at enterprises; and 
f) Organize official project commissioning. 

C Audit and Reporting 

104. SWG will execute the Work Plan; submit progress reports to PMO four times a year. PMO 
will submit semi-annual and annual reports to UNIDO. The reports will be prepared in a 
format agreed by SEPA, SFDA and UNIDO. UNIDO will report to ExCom on the progress 
of implementation and financial status of the project. 

105. UNIDO will audit each year’s project implementation. UNIDO will supervise 
implementation of the Work Plan, including spot check of project records and periodic 
check on enterprises. 

106.SEPA will be responsible for conducting local annual audits according to regulations set for 
the ODS Special Account. 

 

D Destruction of CFC Equipment and Certification     

107.Confirmation of the destruction of CFC equipment and its certification should be obtained 
from an authorized organization in a form as specified in the ODS Phase out Contracts 
between SEPA and enterprises. SEPA will be responsible for preparing a completion report 
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for each enterprise confirming that all terms and conditions of the ODS Phase out contract, 
including the destruction of equipment, have been fulfilled. UNIDO will retain the right to 
carry out factory inspections. 
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Chapter VIII Action Plan 

108.This Chapter presents the Action Plan and schedule for implementing CFCs phase-out for 
China’s MDI sector. The proposed Action Plan is summarized in table 23.
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Table 23 Phase-out Targets and Funding Request from 2007 to 2010 in Action Plan 

  
2006 

(Baseline) 
2007 

(Estimate) 
2008 2009 2010 

CFC Consumption Targets 

Maximum Allowable CFC Consumption/Production under 
the Accelerated CFC Phase out Plan (except for essential 
use consumption) 

550 550 0 

CFCs Consumption (newly 
produced CFCs)  

280.9 310 310* 310* 0 

CFCs from Stockpiled CFCs 0   0 0 n.a.** 

Funding Request(USD’000) 

Enterprise-Level Activities n.a. 21,216,189 

Technical Assistance Activities n.a. 1,100,000 

Support Cost (7.5%)  n.a. 1,673,714 

Total MLF Cost n.a. 23,989,903 

Actions 

  
(1) sign CFC phase out contract 
with SFDA/SEPA 

 (1) Modification of Existing Facilities 

  
(2) Identify alternatives by mid 
2008.  

 (2)Validation and New Production 
Enterprise-Level Activities n.a. 

  (3) Start Registration Application.  (3) Workshops, Trainings 

  

(1) Workshops on alternatives, 
new processes, technical 
requirements, consumption quota, 
contract issues etc.; 

(1) Workshops on alternatives;  
Technical Assistance Activities   

  
(2) Survey on technical standards 
and other issues. 

(2) Survey of conversion issues 
as necessary. 

(1) Workshops on new products
and technical standards. 
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2006 

(Baseline) 
2007 

(Estimate) 
2008 2009 2010 

  
(1) Issue and enforce 
consumption quota licenses to 
MDI producers;  

(1)  Enforcement of quotas and 
verification  audit of CFCs 
consumptions  

(1)  Enforcement of quotas and
verification  audit of CFCs
consumptions  

  
(2) Issue ban on use of CFCs for 
MDI production. 

(2) Preparation of Progress 
Reports covering all sector plan 
activities. 

(2) Preparation of Progress
Reports covering all sector plan
activities. 

Policies and measures   

  
(3) Verification audit of CFCs 
consumptions 

    

Indicators   

  
(1) All eligible MDI producers 
signed contract for CFC 
phaseout. 

(1) CFC production and CFC 
consumption quota are lower than 
550 tones ODP respectively. 

  
(2) Consumption quota system is 
established.  

(2) several TA activity contracts 
are signed. 

  
(3) Relevant TA activity contracts 
are signed. 

(3) 5 producers completed 
conversion. 

  

(4) National CFC production and 
CFC consumption quota are 
lower than 550 tones ODP 
respectively.  

  

    

  
(5) Ban on use of CFCs for MDI 
production is issued. 

  

(1) CFC production and fresh
CFC consumption quota for MDI
are 0 ODP tonnes. 

*   Maximum quota will be issued to allowed MDI producers stockpile CFCs as needed during the conversion.   

**  Use of stockpiled CFCs required in the ongoing process of conversion. 
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Appendix 1 
Chinese Producers & Varieties of MDI Products 

Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

01 AstraZeneca Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B04 Budesonide 
Aerosol (100d) 

H2003041
0 

 

01 AstraZeneca Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B04 Budesonide 
Aerosol  

H2003041
1 

 

01 AstraZeneca Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B13 Terbutalin 
Sulfate Aerosol 
(400 sprays) 

H1093005
8 

 

01 AstraZeneca Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B13 Terbutalin 
Sulfate Aerosol 
(200 sprays) 

H1093005
9 

 

02 Beijing Haiderun Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H1102138
4 

 

02 Beijing Haiderun Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H1102118
0 

 

02 Beijing Haiderun Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B23 Ipratropium 
Aerosol  

H1102242
1 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol (50μg) 

H1102019
1 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol (100μg) 

H1102019
2 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol (200μg) 

H1102019
3 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol (250μg) 

H1102019
4 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B12 Ribavirin Spray  H1102019
5 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H1102019
6 

 

03 Beijing Shengdelaibao 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H1102019
7 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

04 Beijing Double-Crane Modern 
Medicinal Technology Co., Ltd.  

B19 Isopropyl 
Scopolamine 
Bromide Aerosol 

H1102216
8 

 

04 Beijing Double-Crane Modern 
Medicinal Technology Co., Ltd.  

B23 Ipratropium 
Aerosol  

H1102180
1 

 

04 Beijing Double-Crane Modern 
Medicinal Technology Co., Ltd.  

B23 Ipratropium 
Aerosol  

H1102180
2 

 

05 GlaxoSmithKline (Tianjin) Co., Ltd. B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol 
(250ug/200 
sprays)  

H2005623
1 

 

05 GlaxoSmithKline (Tianjin) Co., Ltd. B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol 
(50ug/200 
sprays)  

H2005625
9 

 

07 Guangzhou Baiyunshan Hejigong 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H4402311
3 

 

07 Guangzhou Baiyunshan Hejigong 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H4402312
1 

 

07 Guangzhou Baiyunshan Hejigong 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B20 Clenbuterol 
Hydrochloride 
Aerosol  

H4402537
3 

 

07 Guangzhou Baiyunshan Hejigong 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H4402312
3 

 

08 Guangzhou Dongkang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H4402406
3 

 

08 Guangzhou Dongkang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H4402021
7 

 

08 Guangzhou Dongkang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H4402022
6 

 

09 Guiyang Dechangxiang 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B24 Zhichuanling 
Aerosol  

Z5202022
5 

yes 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

10 Harbin Guangji Pharmaceutical 
Factory  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H2302056
1 

 

10 Harbin Guangji Pharmaceutical 
Factory  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H2302068
4 

 

11 Harbin Hengcang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H2302341
3 

 

11 Harbin Hengcang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H2302033
3 

 

12 Harbin Huili Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B17 Salmeterol 
Xinafoate 
Aerosol  

H1998010
5 

 

13 Hangzhou Zhongmei Huadong 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H3302144
4 

 

14 Henan Xinxin Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd.  

B11 Physochlaina 
infundibulris 
Kuang Aerosol  

z41022146 yes  

15 Henan Zhongfu Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H4102142
4 

 

16 Heilongjiang Tianlong 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H2302036
9 

 

16 Heilongjiang Tianlong 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H2302037
0 

 

16 Heilongjiang Tianlong 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H2302037
1 

 

17 Jilin Xiuzheng Pharmaceutical 
(Group) Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H2202341
1 

 

18 Jinan Weiming Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H3702065
3 

 

18 Jinan Weiming Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol 
(28mg,0.2%(g/g) 

H3702065
3 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

18 Jinan Weiming Pharmaceutical Co., 
Ltd. 

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3702065
5 

 

19 Penglai Nuokang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B07 Compound 
Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol 
(suspension) 

H3702369
0 

 

19 Penglai Nuokang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H2000386
7 

 

19 Penglai Nuokang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H3702054
5 

 

19 Penglai Nuokang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3702054
4 

 

19 Penglai Nuokang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3702054
9 

 

20 Qiqihar Pharmaceutical Factory  B15 Salbutamol 
Aerosol  

H2302210
8 

 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol 
(250μg/100 
sprays) 

H2005986
6 

 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone
Dipropionate 
Aerosol 
(250μg/200 
sprays) 

H2005986
7 

 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H3702292
8 

 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H3702292
9 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H1998322
7 

 

21 Jewim Pharmaceutical (Shandong) 
Co., Ltd.  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3702281
7 

 

22 Shandong Linuo Kefeng 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H3702231
4 

 

22 Shandong Linuo Kefeng 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B18 Isosorbide 
Dinitrate 
Aerosol  

H3702284
5 

 

22 Shandong Linuo Kefeng 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3702356
0 

 

23 Shandong Lukang Cisen 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H3702184
6 

 

23 Shandong Lukang Cisen 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3702207
0 

 

24 Shandong Lunan Beite 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B04 Budesonide 
Aerosol  

H2003098
7 

 

24 Shandong Lunan Beite 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B17 Salmeterol 
Xinafoate 
Aerosol  

H2005261
4 

 

24 Shandong Lunan Beite 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B25 Salbutamol 
Sulfate Aerosol  

H2006040
9 

 

25 Pharmaceutical Factory Shanxi 
Medical University  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H1402031
7 

 

25 Pharmaceutical Factory Shanxi 
Medical University  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H1402075
7 

 

25 Pharmaceutical Factory Shanxi 
Medical University  

B18 Isosorbide 
Dinitrate 
Aerosol  

H1402384
8 

 

26 Shanghai Boehringer-Ingelheim 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B08 Compound 
Ipratropium 
Aerosol (5ml) 

H2004611
7 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

26 Shanghai Boehringer-Ingelheim 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B08 Compound 
Ipratropium 
Aerosol (10ml) 

H2004611
8 

 

26 Shanghai Boehringer-Ingelheim 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B23 Ipratropium 
Aerosol 
(Atrovent 
Aerosol, 10ml) 

H2003386
3 

 

27 Shanghai Fuxing Zhaohui 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B02 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol 
(suspension) 

H3102109
0 

 

27 Shanghai Fuxing Zhaohui 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H3102109
4 

 

27 Shanghai Fuxing Zhaohui 
Pharmaceutical Co., Ltd.  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3102080
2 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H3102077
0 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B04 Budesonide 
Aerosol  

H2001055
2 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B07 Compound 
Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol 
(suspension) 

H3102280
7 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B09 Ketotifun 
Fumarate 
Aerosol  

H3102260
4 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B10 Carbochromen 
Aerosol  

H3102228
3 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B12 Ribavirin 
Aerosol  

H1097034
9 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B14 Sodium 
Cromoglicate 
Aerosol  

H3102068
1 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H3102060
6 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3102056
0 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B17 Salmeterol 
Xinafoate 
Aerosol  

H2001054
8 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B20 Clenbuterol 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3102280
9 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B21 Bromhexine 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3102260
7 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3102114
1 

 

28 Sine Pharma Laboratory of 
Shanghai Pharmaceutical (Group) 
Co., Ltd  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H3102285
8 

 

29 Tianjin Century Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H1202008
3 

 

29 Tianjin Century Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H1202008
4 

 

30 Tonghua Baishan Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B06 Compound 
Danshen Aerosol 

Z1095004
9 

yes 

31 Weifang Zhongshi Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B01 Beclomethasone 
Dipropionate 
Aerosol  

H3702215
2 

 

31 Weifang Zhongshi Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H3702362
8 
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Company 

Code 

Company Name Product 

Code 

Product Name  Approval 

No. 

Traditional 

Chinese 

Medicine 

31 Weifang Zhongshi Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3702216
0 

 

31 Weifang Zhongshi Pharmaceutical 
Co., Ltd. 

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H3702216
1 

 

32 No.1 Pharmaceutical Co., Ltd. of 
Wuxi Shanhe Group  

B15 Salbutamol 
Aerosol  

H3202154
5 

 

32 No.1 Pharmaceutical Co., Ltd. of 
Wuxi Shanhe Group  

B22 IsoprenalineHyd
rochlorideAeros
ol  

H3202273
1 

 

33 Xian Lisheng Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H6102094
6 

 

34 Xinjiang Pharmaceutical Factory  B15 Salbutamol 
Aerosol  

H6502032
1 

 

35 Zhanjiang New Ton Tex 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H4402366
9 

 

35 Zhanjiang New Ton Tex 
Pharmaceutical Co., Ltd. 

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H4402366
8 

 

36 Chongqing Kerui Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B15 Salbutamol 
Aerosol (liquid) 

H5002045
2 

 

36 Chongqing Kerui Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B16 Salbutamol 
Aerosol 
(suspension) 

H5002045
3 

 

36 Chongqing Kerui Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B20 Clenbuterol 
Hydrochloride 
Aerosol  

H5002166
0 

 

36 Chongqing Kerui Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B22 Isoprenaline 
Hydrochloride 
Aerosol  

H5002032
3 

 

37 Zigong Chenguang Pharmaceutical 
Co., Ltd.  

B05 Dimethicone 
Aerosol  

H5102190
6 

 

38 Jiangsu Tianji Pharmaceutical Co., 
Ltd.  

B12 Ribavirin Spray H2005950
2 

 

 



 




