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  اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
  لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

   و الخمسـون السادساالجتمـــاع 
  2008تشرين الثاني / برنوفم  8 - 12دوحة، ال

  

  الصين: مقترح مشروع
  

  األيروسوالت
  
 قطاع أجهزة الخطة القطاعية إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في •

  الجرعة المقننةاالستنشاق ب
  منظمة األمم المتحدة للتنمية

   الصناعية                                
  

 الرغاوي
 
   في قطاع الرغاوي -11 الكلوروفلوروكربونلة التدريجية لمركبات لإلزاالخطة القطاعية •

 2009البرنامج السنوي لعام : في الصين
  البنك الدولي  

  الهالونات
 
 البنك الدولي        2009البرنامج السنوي لعام  :الخطة القطاعية إلزالة الهالونات •

 عامل التصنيع
 
غير كلوريد الكربون من عوامل التصنيع واالستعماالت اإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع  •

 2009البرنامج السنوي لعام ): المرحلة األولى ( األخرىالمحددة 
  البنك الدولي  

 
  اإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من عوامل التصنيع واالستعماالت غير •

 البنك الدولي        2009ج السنوي لعام البرنام): المرحلة الثانية(المحددة األخرى 

  االنتـاج

 البنك الدولي        2009الخطة القطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون البرنامج السنوي لعام  •
          )للبرنامجالمرحلة الثانية  ( 1،1،1استراتيجية إلغالق انتاج ثالثي كلورو اإلثان   •
  
المرحلة  (2010 - 2008برنامج عمل يغطي الفترة : ميد الميثيلالخطة القطاعية إلزالة إنتاج برو  •

  2007 – 2005وتقرير التحقق من استخدام المادة األولية لبروميد الميثيل عن الفترة ) الثانية
منظمة األمم المتحدة 

  للتنمية الصناعية
  التبريد

برنامج األمم المتحدة   )ةالشريحة الخامس(خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع خدمة التبريد   •
 األمم للبيئة، ومنظمة
المتحدة للتنمية 

  الصناعية، واليابان

  المذيبات

 اليوئنديبي 2009البرنامج السنوي لعام  :إزالة المواد المستنفذة لألوزون في قطاع المذيبات في الصين •
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   مشروع غير متعدد السنين–ورقة تقييم المشروع 

  الصين
  

  الثنائية/ الوكالة المنفذة                        عنوان المشروع
 أجهزة االستنشاق بالجرعة في قطاع الكلوروفلوروكربونالخطة القطاعية إلزالة استهالك 

  المقننة
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  
  وزارة حماية البيئة  الوكالة الوطنية القائمة بالتنسيق

  اإلدارة الحكومية لألغذية والعقاقير
  
  خر بيانات االستهالك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة لألوزون التي يعالجها المشروعآ

  )2008 أيلول/ سبتمبر حتى 2007أطنان من قدرات استنفاد األوزون، بيانات  (7بيانات المادة   -ألف
    5.832.1  الكلوروفلوروكربون

        

  )2008 أيلول/ سبتمبر حتى 2006درات استنفاد األوزون، بيانات أطنان من ق(بيانات البرنامج القطري القطاعي   -باء

        أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة  األيروسول  اسم المادة المستنفدة لألوزون
       46.0 88.0  11-الكلوروفلوروكربون
       294.5 352.0  12-الكلوروفلوروكربون
          114-الكلوروفلوروكربون

       340.5 440.0  اإلجمالي
  

  423.2  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقي والمؤهل للتمويل 
  

  مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية  اإلزالة بأطنان المواد المستنفدة لألوزون  التمويل بالدوالر األمريكي
000 000 13  250  

  
    :عنوان المشروع

  340.5  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(وزون في المؤسسة استخدام المواد المستنفدة لأل
  322.5  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كمية المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إزالتها 
  غير متوفرة  ):أطنان من قدرات استنفاد األوزون(كمية المواد المستنفدة لألوزون التي يجب إدخالها 

  40  ):شهرباأل(مدة المشروع 
  18 850 502  ):دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال 

    ):دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع 
  16 299 000  :تكلفة رأسمالية إضافية  
  420 400  %):10(تكلفة طوارئ   
  1 989 502  :تكلفة تشغيل إضافية  
    :التكلفة اإلجمالية للمشروع  

  100  (%):الملكية المحلية 
  ال يوجد  (%):صر التصدير عن

  18 708 902  ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة 
  58.1  ):كيلوغرام/ دوالر أمريكي(جدوى التكاليف 

  1 403 168  ):دوالر أمريكي(تكلفة مساندة للوكالة المنفذة 
  20 112 070  ):دوالر أمريكي(مجموع تكلفة المشروع على الصندوق المتعدد األطراف 

  نعم  ):ال/نعم( الجهة النظيرة وضع تمويل
  نعم  ):ال/نعم(مراحل رصد المشروع متوفرة 

  
  للنظر في كل حالة على حدة  توصية األمانة
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 لخطة القطاعية إلزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننةا
 

  وصف المشروع
  

لشعبية، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى االجتماع         بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين ا      -1
 طنا من قـدرات اسـتنفاد األوزون مـن المـواد            322.5الخامس والخمسين للجنة التنفيذية خطة قطاعية إلزالة        

تنشـاق  الخطة القطاعية ألجهزة االس   (الكلوروفلوروكربونية المستعملة في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة         
 دوالر  18 850 502وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع، على النحو الذي قـدم بـه،            . للنظر فيها ) بالجرعة المقننة 

.  دوالرا أمريكيا لمنظمة األمم المتحدة للتنميـة الصـناعية   1 413 788أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها       
 .ستهالك للكلوروفلوروكربون مؤهل للتمويل بالنسبة للصينوبعد الموافقة على هذا المشروع، لن يتبقى أي ا

تتماثل خطة قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المقدمة لالجتماع السادس والخمسين مع تلك التـي                -2
ولذا فقد أعدت األمانة هذه الوثيقة على أساس تلك الوثيقة التـي قـدمت              . نظرت في االجتماع الخامس والخمسين    

، ولذا فإنه لتيسير اإلطـالع وضـعت جميـع    )ExCom/Pro.OzL/UNEP/27/55(خامس والخمسين   لالجتماع ال 
 .التعديالت والنصوص الجديدة بالحروف المائلة

  خلفية

قدمت خطة قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة لالجتماعين الثالث والخمسين والخامس والخمسـين،              -3
 :ةواتخذت اللجنة التنفيذية القرارات التالي

 طنا من قدرات اسـتنفاد      280.9قدم إلى االجتماع الثالث والخمسين، اقتراح خطة قطاعية إلزالة            )أ (
األوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية المستعملة في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة،           

 1 673 714ها   دوالرا أمريكيا زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدر       22 316 189بتكلفة إجمالية قدرها    
وأنشئ فريق اتصال غير رسمي لمناقشة المسائل المتعلقة بالتكلفـة المرتفعـة            . دوالرا أمريكيا 

لالقتراح، وبدء عدد من المصانع في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في وقت متأخر في      
ءات لالسـتعماالت   ، واإلمكانية التي ال تزال تتمتع بها الحكومة في التقدم بطلب إعفا           2006عام  

وعقب المداوالت، أجلت اللجنة التنفيذية النظر في مقترح المشروع إلـى           . الحرجة في المستقبل  
اجتماعها الرابع والخمسين وطلبت من حكومة الصين ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن             

يد بمقتـرح مشـروع     تضعا في االعتبار الترشيد الصناعي والجدوى التكاليفية عند التقدم من جد          
 ).53/23المقرر (منقح 

أعيد تقديم خطة قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، التي عالجت المسائل التـي سـبق أن                  )ب (
وعقب تقرير قدمه ميسر مـن فريـق        . أثارتها اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الخامس والخمسين      

المسألة، قال عضو من الصـين إن إزالـة   االتصال الذي أنشأته اللجنة التنفيذية لمواصلة دراسة     
استهالك الكلورو فلورو كربون من قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة تشـكل تحـديات               
خاصة تشمل العدد الكبير من المنشئات والمستحضرات ذات الصلة، وماتنطوي عليـه العمليـة              

وقـال  .  التغييرات في القطاعالوطنية العتماد العقاقير، والوقت الالزم لألسواق والمرضى لقبول  
عضو آخر إن جميع وحدات أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة تقريبا التي تنتج وتباع في الصين 

ولم يبدأ إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة باسـتخدام         . ال تستخدم سوى ستة مكونات فّعالة     
 وأن الصندوق ليس مسـؤوال عـن        ؛2007 و 2006العديد من المكونات الفّعالة األخرى إالّ في        

ويتوافر في الصين عدد كبير من المعالجات التي التستخدم الكلور فلـورو            . معالجة هذا اإلنتاج  
كربون للمرضى المصابين بالربو ومرض اإلنسداد الرئوي المزمن كما أن ثمـة حاجـة إلـى                

وقررت . امل السوقالترشيد الصناعي سواء من خالل الضوابط التنظيمية الصارمة أو تفاعل عو
اللجنة التنفيذية عندئذ عدم الموافقة على طلب التمويل إلزالة مركبات الكلور فلورية كربونية في              
قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في الصين في الوقت الحاضر وطلبـت مـن الصـين                
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المقـرر  (ع مقبل   ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مراجعة المشروع للنظر فيه في اجتما          
55/41.(  

ونظرا إلى تعقد مقترح المشروع، وتسهيال للنظر فيه من قبل اللجنة التنفيذية، راجعت األمانة هذه  الوثيقة علـى                    -4
واالجتمـاع الخـامس    ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/28(أساس تلك التي قدمت إلى االجتماع الثالـث والخمسـين           

 :التاليةتتألف نسختي الوثيقة من األقسام و) UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27(والخمسين 

موجز المشروع، ويتضمن شرحا موجزا لألنشطة التي اضطلعت بها منظمـة األمـم المتحـدة                 )أ (
أي (للتنمية الصناعية عند معالجتها للمسائل التي أثارتها اللجنة في اجتماعها الثالث والخمسـين              

، والترشيد الصناعي،   بالمساحيق الجافة استهالك الكلوروفلوروكربون، وإنتاج أجهزة االستنشاق      
  ).والتكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل

أو / تحليل لمرافق إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، مع مراعاة المعلومات اإلضـافية و              )ب (
 .المنقحة التي جمعتها منظمة األمم المتحدة للتنمية

 .2009نشاق بالجرعة المقننة بعد عام احتياجات الكلورو فلورو كربون إلنتاج أجهزة االست  )ج (

 .اختيار التكنولوجيات البديلة  )د (

 .أنشطة المساعدة الفنية  )ه (

 .التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل  )و (

 .الجدوى التكاليفية  )ز (

 .مقترح مقدم من األمانة  )ح (

 موجز المشروع

ة االستنشـاق   مصنعا إلنتـاج أجهـز  38وفقا للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، يوجد        -5
 20071 رخصة عن إنتاجها في 36 مصنعا منتجا تحمل 16وأبلغت .  رخصة لإلنتاج104بالجرعة المقننة، تحمل 

أما المصانع الخمسة المتبقيـة، فتمتلكهـا شـركات متعـددة           .  مصنعا عن إنتاجها في ذلك العام      18بينما لم تبلغ    
 ).2005توقف واحد منها عن اإلنتاج في عام (الجنسيات 

في الخطة القطاعية المنقحة ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، عالجت منظمة األمم المتحـدة للتنميـة                -6
الصناعية المسائل التي أثارتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثالث والخمسين والخامس والخمسين علـى النحـو                

 :التالي

فية التي جمعتها منظمة األمم المتحدة      بناء على المعلومات اإلضا   : استهالك الكلوروفلوروكربون   )أ (
للتنمية الصناعية من خالل الزيارات الميدانية واستعراض المستخلصـات والتقـارير المتعلقـة             
باإلنتاج، والمبيعات، والمخزونات، ارتفع مستوى استهالك الكلوروفلوروكربون المستعمل فـي          

 341.0قدرات استنفاد األوزون إلى      طنا من    280.9إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة من       
  . طنا من قدرات استنفاد األوزون مؤهلة للتمويل322.5طنا من قدرات استنفاد األوزون، منها 

                                                 
  . رخصة غير منتجة22  آانت المشاريع الستة عشر تحمل  1
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نظرت اإلدارة الحكومية لألغذية والعقاقير في جدوى البدء        : المساحيق الجافة بستنشاق  االأجهزة    )ب (
و أكثر مـن مصـانع إنتـاج أجهـزة          في إنتاج أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة في واحد أ        

االستنشاق بالجرعة المقننة وخلصت إلى أن هذا الخيار غير مجد في الوقت الـراهن لألسـباب                
يجب تطبيق عملية تسجيل جديدة على أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة؛ يحتاج إنتـاج             : التالية

 شراؤها وتركيبهـا؛ يتعـين      أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة إلى خطوط إنتاج جديدة يتعين        
استيراد وحدات لتصريف الجرعات؛ يحتاج تركيب مصنع إلنتاج وحدات تصريف الجرعات إلى 
موارد كبيرة ويتضمن حقوقا لبراءات االختراع، ويزيد السـعر الحـالي ألجهـزة االستنشـاق               

ـ               ة بالمساحيق الجافة في السوق في الصين خمسة أضعاف عن سعر أجهزة االستنشـاق بالجرع
المقننة؛ تقوم شركة أجنبية بإنشاء مرفق لتصنيع أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة في الصـين       

يبدو أنـه ال يوجـد      ( أمام أجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة       للتصدي للفراغ المتاح في السوق    
 ).مكان في السوق لمنتج جديد آخر ألجهزة االستنشاق بالمساحيق الجافة

على الرغم من وجـود     : غير المعتمدة على الكلورو فلورو كربون في الصين       توافر المعالجات     )ج (
الكثير من أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة الخالية من الكلورو فلورو كربون المعتمدة، فإن هذه 

وعالوة على ذلك، التتوافر هذه المعالجات لمعظـم        . األجهزة تنتجها منشئات في انجلترا وفرنسا     
د بالنظر إلى أن أسعارها تزيد بمقدار عشرة أضعاف تلك األجهزة التي تصـنع              المرضى في البل  

كما أن المعالجات من غير الكلورو فلورو كربون ليست ضمن قائمة األدوية المقترحـة              . محليا
ففي الصين يمثل المرضى الريفيون أهم وأكبـر مجموعـة مـن            (للنظام الطبي للتعاون الريفي     
 ).بالجرعة المقننةمستعملي أجهزة االستنشاق 

موعد اإلنتهاء المقترح في الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة           : موعد اإلنتهاء   )د (
وسوف تكون مرافق اإلنتاج التي أنشئت قبل ذلك التاريخ         . 2004تشرين الثاني   /  نوفمبر 30هو  

وايمـين لألدويـة    ، جينـان    )1993)) (شـاندونج (أي جيويم لألدوية    (هي فقط المؤهلة للتمويل     
، ومختبر سـين فارمـا لألدويـة فـي شـنغهاي            )1993(و بنغالي نووكانغ لألدوية     ) 1979(
، و  )1993(، وصيدلية غوانجـدونج تونجـد       )1975(وصيدلية شونغجنج   ) 1982) (مجموعة(

، )1965( التابعة لمجموعة ووكس شانه      1، والصيدلية رقم    )2001(شاندونج لونان بيتا لألدوية     
، ومصنع األدوية التابع لجامعة شانكسـي الطبيـة         )1988(وانجدو دونغكانغ لألدوية    ومصنع غ 

، و هاربن هينغكانغ للمواد الصـيدالنية       )1978(و بيجين هايدرون للمواد الصيدالنية      ) 1994(
و هيلونغـاينغ تـانغلونغ للمـواد       ). 1979ومصنع غوايينانغ ديكا نغكسيانغ لألدويـة       ) 1993(

، و زيجونـغ شـينغوانغ لألدويـة        )1991(، و شاندونغ ليوو كيننغ لألدوية       )1997(الصيدالنية  
 وقد اعتمدت إدارة األغذية والعقاقير الحكومية أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة رقم ). 1981(

14B  07ورقمB        في حـين اعتمـدت      1980 و 2000 التي ينتجها مصنع بنغالي نووكانغ عامي 
 .1995التي ينتجها مصنع شنغهاي لألدوية عام  B 14و B 01و 09Bاألجهزة رقم 

تحدثت السلطات المعنية خالل الزيارات للمواقع ومسح البيانات التي تمت في           : الترشيد الصناعي   )ه (
، إلى أصحاب المصلحة الذي يمثلون منشئات تصنع أجهزة االستنشاق بالجرعة           2008أوائل عام   

. ية في المشاركة في عملية للترشيد الصناعي      المقننة األصغر حجما واألقل سالمة عن النظر بحد       
غير أنه تبين أن أيا من هذه المنشئات لم يكن مستعدا للتخلي عن خطوط إنتاجها من هذه األجهزة 

وقد تبـين   . وتراخيص إنتاجها على أساس طوعي، ولذا، نظر في إمكانية فرض عملية الترشيد           
حالي في الصين تفرض إغالق منشـئات أو        عدم وجود أية صكوك قانونية في اإلطار القانوني ال        

وعلى ذلك، كان الخيار السليم الوحيد هو أن يتم وقف إنتاج صـغار منتجـي أجهـزة                 . دمجها
 44االستنشاق بالجرعة المقننة بالدمج باستخدام قوى السوق في شكل حوافز وحوافز سلبية لعدد              

 .77ترخيصا من تراخيص اإلنتاج البالغ مجموعها 
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  المصانع المنتجة التي لم يحدد لها إنتاج لسنة خط األساس، سوف يدفع مبلـغ             فيما يتعلق ب   )1(
 دوالر أمريكي لكل رخصة متوفرة، كتعويض جزئي للتخلـي عـن رخصـة              20 000
  .اإلنتاج

 أطنان 5أقل من (وبالنسبة إلى المصانع التي يكون إنتاجها لسنة خط األساس منخفضا جدا  )2(
 20 000، سوف يدفع مبلغ     )د الكلوروفلوروكربونية من قدرات استنفاد األوزون من الموا     

دوالر عن كل رخصة متوفرة كتعويض جزئي للتسجيل أو للتنازل عن رخص إنتاجهـا،              
 دوالر إضافية إما لتدمير المعدات والتخلي عن اإلنتـاج      50 000وسوف يدفع أيضا مبلغ     

 .تدفع مرة واحدة أو كمساهمة في التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل

سيجري تعويض تكاليف الحصول على البراءات بصـورة جزئيـة وبالدرجـة األولـى               )3(
وقد التحصل المنشئات صغيرة الحجـم علـى أي         . لمنشئات مصنع هذه األجهزة الكبيرة    

 . تعويض مقابل الحصول على البراءات من الصندوق

لصـناعي،  من رأي حكومة الصين ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن الترشـيد ا             )4(
باستعمال هذا النهج، سوف يتحقق من خالل قوى السوق حيث ستواجه بعـض مصـانع               
إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة صعوبات في المستقبل لتـدبير التمويـل الـالزم           
لتحويل خطوط إنتاجها القائمة على الكلوروفلوروكربون وسيتعين عليها النظر في التوقف           

وقد تقرر مصـانع    . ة مستقلة ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة     عن العمل كمصانع منتج   
أخرى دفع تكلفة هذا التحول في خطوط إنتاجها من خالل موارد تمويل أخـرى خـارج                

وسوف يؤدي هذا إلى إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في البلد في عدد       . الصندوق
يستهدف النهج  . قتصادية والفنية األعلى  أقل من المصانع ذات القدرة األكبر والصالحية اال       

المقترح أيضا تحسين جدوى تكاليف الخطة القطاعية استجابة لمقـرر اللجنـة التنفيذيـة              
53/23. 

قدرت التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل فـي قطـاع أجهـزة    : التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل     )و (
 :االستنشاق بالجرعة المقننة على النحو التالي

 حساب التكلفة الرأسمالية وفقا لمستوى استهالك الكلوروفلوروكربون علـى مسـتوى            تم )1(
 دوالر أمريكي لكل خط إنتاج في المصانع التي يقل استهالكها السنوي            50 000: المصنع

  ؛) مصـانع  10( أطنان مـن قـدرات اسـتنفاد األوزون          5من الكلوروفلوروكربون عن    
التـي يتـراوح اسـتهالكها السـنوي مـن           دوالر أمريكي لخطوط اإلنتاج      200 000و

؛ )مصـنعان ( طنا من قدرات اسـتنفاد األوزون        50 أطنان و  5الكلوروفلوروكربون بين   
 دوالر أمريكي لخطوط اإلنتاج التـي يتـراوح اسـتهالكها السـنوي مـن               680 000و

؛ ) مصـانع  3( طن من قدرات استنفاد األوزون       100 طنا و  50الكلوروفلوروكربون بين   
 طـن مـن     100 دوالر أمريكي لمصنع واحد زاد استهالكه السنوي عن          1 320 000و

  .قدرات استنفاد األوزون

سوف يدفع جزء من تكلفة الحصول على براءات االختراع، بصـفة أساسـية للمصـانع                )2(
المنتجة الكبيرة، بينما تتلقى المصانع الصغيرة تعويضا محدودا للغاية أو ال تتلقى تعويضا             

 .بالمرة من الصندوق

 .م حساب وفورات التشغيل في فترة سنة واحدةت )3(
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بعد وضع النقاط السابقة في االعتبار، تصل التكلفة اإلجمالية للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة               -7
 دوالر أمريكي، أي أقل من التكلفة اإلجماليـة للمشـروع المقـدم لالجتمـاع الثالـث                 18 850 502المقننة إلى   

 : أدناه1 دوالرا أمريكيا على النحو الموضح في الجدول 3 465 687والخمسين، بحوالي 

   موجز للتكلفة اإلجمالية للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في الصين– 1الجدول 

  التكلفةعنصر   )دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية 
  الفرق  االجتماع الثالث والخمسين  االجتماع الخامس والخمسين

  -  1 100 000  1 100 000  ساعدة الفنيةالم
  )2 600 000(  -  2 600 000   االختراعتكلفة براءات

  585 000  7 020 000  6 435 000  *2007ملف الرخص المنتجة في 
  2 605 000  3 485 000  880 000  2007ملف الرخص غير المنتجة في 
  1 300 000  5 560 000  4 260 000  تعديالت المصنع للمرافق القائمة

  )40 000(  680 000  720 000  )لكل خط إنتاج (التحقق من اإلنتاج
  )27 500(  412 500  440 000  )لكل خط إنتاج(البرنامج التدريبي 

  1 513 187  3 502 689  1 989 502  تكلفة التشغيل
  130 000  556 000  426 000  تكلفة الطوارئ

  3 465 687  22 316 189  18 850 502  اإلجمالي
 دراسة لعملية اإلنتاج، ودراسة للجودة، ودراسة لدستور األدوية، ودراسة للسميات، واختبار السالمة الخـاص، واالختبـار اإلكلينيكـي                   يشمل(*) 

  ).السريري(

ترد نسخة من الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بالشكل الذي قدمتها به منظمة األمـم                 -8
 ).ExCom/Pro.OzL/UNEP/28/53( بالوثيقة مرفقةالمتحدة للتنمية الصناعية 

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 تحليل مرافق إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة

عند استعراض المعلومات المقدمة في الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعـة المقننـة، الحظـت                -9
 :األمانة ما يلي

 طنا من   152.1ن إلنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة من        زاد استهالك الكلوروفلوروكربو    )أ (
. 2007 طنا من قدرات اسـتنفاد األوزون فـي          340.5 إلى   2004قدرات استنفاد األوزون في     

ويستخدم األطباء اآلن أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بوتيرة أكبر لعالج المرضـى بـالربو              
  .أنواع العالج التقليديةومرض السدة الرئوية المزمنة، بدال من 

تنتج سبعة من المصانع المنتجة ألجهزة االستنشاق بالجرعـة المقننـة أيضـا األيروسـوالت                 )ب (
وحصلت بعض هذه المصانع على تمويـل لتحويـل خطـوط إنتـاج             . 2الصيدالنية في الصين  

فنيـة،   ال تعتمد على الكلوروفلوروكربون، وللمسـاعدة ال       األيروسوالت الدوائية إلى مواد دافعة      
 وتملك هذه المصانع خطوط إنتاج ورخص إنتاج مختلفـة إلنتـاج أجهـزة              .وللبرامج التدريبية 

 .االستنشاق بالجرعة المقننة

                                                 
؛ وهايلونغ جيانغ )9رقم (؛ وغويانغ ديشانغيانغ لألدوية )8رقم (؛ وغوانغزو دونغكانغ لألدوية )2رقم (بيجين هايديرون لألدوية :   المصانع السبعة هي 2

  ).32رقم (موعة ووآسي شانهي  لألدوية؛ ومج)28رقم (؛ ومجموعة شنغهاي لألدوية )19رقم (؛ وبنغالي نووآانغ لألدوية )16رقم (تانغلونغ لألدوية 
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 تنتج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في السـنوات         3كانت توجد ثالث شركات عابرة للقومية       )ج (
رأسـمالية أو تكلفـة تشـغيل       ولم تطلب تكلفة    .  أدناه 2الثالث الماضية، كما يتضح من الجدول       

 .لتحويل هذه المصانع

   إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بحسب الشركات المتعددة الجنسيات– 2الجدول 

الكلوروفلوروكربون   المادة الفعالة  المنتج  اسم الشركة رقم
 2005في 

  )بالكيلوغرام(

الكلوروفلوروكربون 
 2006في 

  )بالكيلوغرام(

ون الكلوروفلوروكرب
 2007في 

  )بالكيلوغرام(
    4 538.0  3 494.0  بوديسونيد  B04  أسترازينيكا لألدوية  1
    8 665.0  7 460.0  سلفات تربوتالين  B13  أسترازينيكا لألدوية  1

3  
بيجين شنغدياليباو 

  730.0    745.9  سالبوتامول  B15  لألدوية

3  
بيجين شنغدياليباو 

 B01  لألدوية
داي بروبيونات 

      180.3  بكلوميتازون

 B01  صيدلية وايفانغ زونغشي  31
داي بروبيونات 

  57.0  -  -  بكلوميتازون
  597.0  900.0  1 350.0  سالبوتامول B15  صيدلية وايفانغ زونغشي  31
  70.7  -  -  )معلق (سالبوتامول B16  صيدلية وايفانغ زونغشي  31

  1 454.7  14 103.0  13 230.2  المجموع 

تنمية الصناعية إلى أن مستوى التمويل المطلوب للمصانع سالفة         وأشارت منظمة األمم المتحدة لل    
  .الذكر قد أخذ في االعتبار مستويات إنتاجها المنخفضة

 وحـدث   2006بدأت ثالثة مصانع منتجة إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة فقط في عام               )د (
 :دناه أ3، على النحو الموضح في الجدول 2007تخفيض كبير في اإلنتاج في عام 

  2006 مصانع إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي بدأت إنتاجها فقط في – 3الجدول 

الكلوروفلوروكربون في   المادة الفعالة  المنتج  اسم الشركة رقم
  )بالكيلوغرام (2006

الكلوروفلوروكربون في 
  )بالكيلوغرام (2007

  214.0  6 424.0  سالبوتامول  B15  4بيجين هايديرون لألدوية  2
  -  2 915.0  هيدروكلوريد األيزوبرينالين  B22  بيجين هايديرون لألدوية  2
  325.0  27.0  بروميد اإليبرارتروبيوم B23  بيجين هايديرون لألدوية  2

  -  300.0  هواشانشين B11  5هينان زينزين لألدوية  14
  -  4 202.0  رذاذ ريبافيرين B12  جيانغسو تيانجي لألدوية  38

  539.0  13 868.0  المجموع
 

، 2007في خمسة مصانع منتجة، أنتجت أجهزة عديدة لالستنشاق بالجرعة المقننة ألول مرة في                )ه (
، بعد عدة سنوات من التوقف عن اإلنتـاج، علـى النحـو             2007أو بدأت إنتاجها من جديد في       

وكانت بعض هذه المصانع تنتج فعال أجهـزة استنشـاق أخـرى            .  أدناه 4الموضح في الجدول    
 :رعة المقننة في الصينبالج

                                                 
  توقفت شرآة متعددة الجنسيات أخرى، هي جالآسو سميثكالين، عن إنتاج جهاز االستنشاق بالجرعة المقننة البكلوميثازون الذي يعتمد على  3

  .2005الكلوروفلوروآربون منذ عام 
 اإلنتاج التجريبي ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة القائمة على وبدأ:  إلى موقع جديد1999  نتيجة لمسائل بيئية، نقل المصنع في  4

 آيلوغرام 3 567وتراوح استهالك المواد الكلوروفلوروآربونية بين . 2006 وبدأ اإلنتاج الكامل في 2005الكلوروفلوروآربون في النصف الثاني من 
  .1998 و1996 آيلوغرام بين سنتي 4 459و
  .B11 إلنتاج المنتج 2003 و2001 آيلوغرام من المواد الكلوروفلوروآربونية في 150لوغرام و آي300  استهلك المصنع  5
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   بحسب المصانع المنتجة القائمة2007 أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المنتجة فقط في – 4الجدول 

الكلوروفلوروكربون في   المادة الفعالة  المنتج  اسم الشركة رقم
  )بالكيلوغرام (2007

  127.0  مكروموغليكات الصوديو B14  شركة هاربين هينغكانغ لألدوية المحدودة  11
  30.0  هيدروكلوريد أيزوبرينالين B22  شركة شاندونغ لينوكيفينغ لألدوية المحدودة  22
  70.0  بوديسونيد B04  شركة شاندونغ لينوكيفينغ لألدوية المحدودة  22
  57.0  داي بروبيونات بكلوميتازون B01  شركة وايفانغ زونغشي لألدوية المحدودة  31
  70.7  )معلق(سالبوتامول  B16  ية المحدودةشركة وايفانغ زونغشي لألدو  31
 لألدوية المحدودة التابعة لمجموعة 1الشركة رقم   32

  ووكسي شانهي
B15 3 200.0  سالبوتامول  

  3 420.0  سالبوتامول B15  شركة غواندونغ تونغدي لألدوية المحدودة  35
  2 650.0  )معلق(سالبوتامول  B16  شركة غواندونغ تونغدي لألدوية المحدودة  35

  9 624.7  المجموع

وأشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن مستوى التمويل المطلوب للمصانع سالفة             
 .الذكر قد أخذ في االعتبار مستويات إنتاجها المنخفضة

 مادة فعالة مختلفة في أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تنـتج فـي الوقـت                13توجد فقط     )و (
 :وينبغي مالحظة. 6 أدناه5لصين، كما يتضح من الجدول الراهن في ا

، وسلفات  )B01(أن اإلنتاج اإلجمالي ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بالبيكلوميثازون          )1(
 في شكل محلول    –، وسالبوتامول   )B14(، وكروموغليكات الصوديوم    )B13(التربوتالين  

)B15 (  والمعلق)B16(   واأليزوبرينالين ،)B22 (مـن اإلنتـاج    % 97أكثـر مـن      يمثل
وتلعب هذه المواد الفعالة الخمس دورا عالجيا بالغ األهمية في عالج . 2007اإلجمالي في 

  .الربو ومرض السدة الرئوية المزمنة

أن االستهالك اإلجمالي للكلوروفلوروكربون لسبع مواد فعالة مختلفة في أجهزة االستنشاق            )2(
، )B04(بوديسـونيد  : وهـي (الستهالك اإلجمالي من ا % 3بالجرعة المقننة يمثل أقل من      

، وزينـافوات   )B12(، وريبـافيرين    )B09(فومارات الكيتوتيفون    ، و )B05(ودايميثيكون  
 )).B24(، وزيشوانلينغ )B23(، وبروميد إيبرارتروبيوم )B17(سالميتيرول 

، )B09(ين  بدأ إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تحتوي على فومارات كيتوتيف           )3(
 2006،  فقـط فـي       )B23(، وبروميـد إيبرارتروبيـوم      )B17(وزينافوات سالميتيرول   

زاد هذا االستهالك   ( كيلوغرام   1 308.0باستهالك إجمالي من الكلوروفلوروكربون قدره      
 ).2007 كيلوغرام في 1 606إلى 

                                                 
 وبلغ 1997في ) B23( جهاز استنشاق بالجرعة المقننة لإليبرارتروبيوم 100 000  أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أنه قد تم إنتاج  6

 جهاز 32 000 (2001 آيلوغرام؛ وأنتجت أجهزة استنشاق بالجرعة المقننة للهواشانشين في 1 414فيها إجمالي استهالك الكلوروفلوروآربون 
؛ واعتمدت رخصة جهاز االستنشاق بالجرعة المقننة فومارات الكيتوتيفين ) جهاز استنشاق بالجرعة المقننة16 000 (2003و) استنشاق بالجرعة المقننة

)B09 ( وجهاز االستنشاق بالجرعة المقننة الذي يعتمد على سلفات السالبوتامول 2004معلومات عن مستويات اإلنتاج قبل ، غير أنه ال توجد 1995في 
)B25 (هو استخدام ووفق عليه حديثا.  
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  في الصين في الوقت الراهن المواد الفعالة في أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المنتجة – 5الجدول 

  المادة الفعالة  المنتج  )بالكيلوغرام(استهالك الكلوروفلوروكربون 
2005  2006  2007  

النسبة المئوية 
  *للكلوروفلوروكربون

B17 0.00  10.0  10.0    زينافوات سالميتيرول%  
B05 0.03  100.0  70.0  22.2  دايميثيكون%  
B24 0.09  320.0  130.8  30.0  زيشوانلينغ%  
B23  0.10  325.0  27.0  -  بروميد إيبرارتروبيوم%  
B09 0.37  1 271.0  1 271.0  -  فومارات كيتوتيفون%  
B12 1.01  3 443.0  7 395.0  1 851.0  ريبافيرين%  
B04 1.20  4 069.0  8 037.0  6 273.5  بوديسونيد%  
B14 3.99  13 591.0  7 541.5  6 902.0  كروموغليكات الصوديوم%  
B13 7.88  16 612.7  8 665.0  7 460.0  تربوتالينسلفات ال%  
B22 12.76  43 452.0  47 324.0  40 647.2  هيدروكلوريد أيزوبرينالين%  
B01 17.61  59 954.0  23 048.0  16 796.6  داي بروبيونات بكلوميتازون%  
B15  25.07  85 378.0  91 650.0  69 905.3  )محلول(سالبوتامول%  
B16  32.88  111 968.7  85 396.2  93 793.1  )معلق(سالبوتامول%  

  %100.0  340 494.4  280 565.5  243 680.9    المجموع
  .2007النسبة المئوية لالستهالك اإلجمالي للكلوروفلوروكربون في (*) 

 2009احتياجات الكلوروفلوروكربون إلنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بعد 

اعية أيضا مسألة إعفاءات االستعمال الحيوي المحتملـة للمـواد          ناقشت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصن      -10
وعندما أثارت األمانة هذه المسألة ألول مرة، أشـارت منظمـة األمـم             . الكلوروفلوروكربونية مع حكومة الصين   

يا تحويل خطوط إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة قد خطط له ليكتمل جزئ           "المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن      
ونظرا إلـى   .  إذا ما ووفق على الخطة القطاعية في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية            2010بحلول نهاية   

وفيما يتعلـق   . 2010صعوبات التحويل في هذا القطاع، فمن المحتمل أال يمكن تحويل بعض الخطوط بنهاية عام               
ولحماية طبقة األوزون، ال تخطط     . اكم في الوقت الراهن   بالفترة االنتقالية سوف يستعمل المخزون االحتياطي المتر      

فوفقا للخطـة القطاعيـة     . وقد تغير الموقف اآلن   ". الصين في الوقت الراهن لتطبيق اإلعفاء لالستعماالت الحيوية       
 طنـا مـن     341المنقحة ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، سوف يزيد استهالك الكلوروفلوروكربون سنويا من            

 ثـم   2011 طنا من قدرات استنفاد األوزون فـي         748.3 إلى حد أقصى قدره      2007استنفاد األوزون في    قدرات  
ويصـل االسـتهالك التراكمـي اإلجمـالي        . 2014يتناقص سنويا بعد ذلك لتحقيق اإلزالة الكاملة بحلول سـنة           

وأشارت منظمـة  . ون طنا من قدرات استنفاد األوز3 332.3 إلى 2014 و2008للكلوروفلوروكربون بين عامي  
، إلى الحالـة    2014األمم المتحدة للتنمية الصناعية، في شرحها ألسباب الحاجة إلى استمرار االستهالك حتى عام              

الراهنة لبراءات االختراع وأدى إحجام مالك التكنولوجيا عن تقديم المساعدة الفنية بشروط يمكن للصين أن تتحمل                
 األمم المتحدة للتنمية الصناعية بأن الجدول الزمني لإلزالة المقترح سابقا كان            تكلفتهإ إلى اقتناع الحكومة ومنظمة    
 .مبالغا في طموحه ولم يتيسر تنفيذه

وفقا التفاق إغالق إنتاج الكلوروفلوروكربون بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، يمكـن إنتـاج كميـة                 -11
. 20097 و 2008المواد الكلوروفلوروكربونية في     طن من قدرات استنفاد األوزون من        1 100إجمالية تصل إلى    

 طنا من قدرات اسـتنفاد األوزون تقتـرح         2 232.3وللتصدي الحتياجات الكلوروفلوروكربون المتبقية، وقدرها      
 .الحكومة تعديال على اتفاق اإلنتاج الحالي

                                                 
الهالونات، آان  / ربونرابع آلوريد الك/   بموجب االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية على خطة اإلزالة المعجلة للمواد الكلوروفلوروآربونية  7

  .2009 طنا من قدرات استنفاد األوزون في 50 و2008 طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الكلوروفلوروآربونية في 100يمكن للصين تصدير 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 

 11 

روفلوروكربون زيادة  وفقا للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، سوف يشهد استهالك الكلو           -12
 طـن مـن قـدرات    100ولن يؤدي تنفيذ المشروع إلى خفض حوالي .  2011 و 2007بدون ضوابط بين سنتي     

ومع ذلك، فإذا وضع في االعتبار أن إعادة تشكيل         . 2012استنفاد األوزون من استهالك العام السابق إال في عام          
 فـي أجهـزة االستنشـاق بالجرعـة المقننـة      134a-لكانهيدروفلوروأ صيغة المادة الدافعة هيدروفلورو ألكان 

البيكالميثازون وسالبوتامول كمادة فعالة أمر معروف تماما، يمكن أن نتوقع أن تحويل هذين الجهازين لالستنشاق               
من االستهالك اإلجمالي للكلوروفلوروكربون في الصين، % 75بالجرعة المقننة على األقل، وهما يمثالن أكثر من 

وإذا .  سيوافق عليه في االجتماع الخامس والخمسين      ن أن يتم في مرحلة مبكرة على افتراض أن المشروع         كان يمك 
 بدرجة 2010كان الحال كذلك، فإنه يمكن خفض كمية المواد الكلوروفلوروكربونية التي قد تكون مطلوبة من سنة         

 مسائل مثل العدد المحدود المتوفر من مقدمي وردت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية باإلشارة إلى أن    . كبيرة
. التكنولوجيا والطلب المتزايد على أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة يمكن أن تبطئ من سرعة تنفيـذ المشـروع           

غير أن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تخطط للبدء في تحويل أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة التـي                  
ومع ذلك، فإنه ال يمكـن فـي هـذه          . 2010ذه المواد الفعالة أوال، مع احتمال اكتمال التحويل في          تستخدم فيها ه  

، رغم أنه سـيكون هنـاك       2010المرحلة اقتراح زيادة خفض الحاجة إلى المواد الكلوروفلوروكربونية بعد إزالة           
 .سعي إلى ذلك أثناء عملية التنفيذ

 اختيار التكنولوجيات البديلة

 القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، يمكن تحويل جميع أجهزة االستنشاق بالجرعـة           وفقا للخطة  -13
ال يـزال   "وذكر في المقترح  أنه      . المقننة التي تستعمل الكلوروفلوروكربون إلى المادة الدافعة هيدروفلورو ألكان        

وعنـدما  ". االستنشاق بالجرعة المقننـة   يتعين حل مسائل كثيرة إلدخال الهيدروفلوروألكان كمادة دافعة في أجهزة           
المسـألة الرئيسـية تتعلـق      "أثيرت هذه المسألة ألول مرة، أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن              

 وكما ذكر في المقترح، فإن براءات االختراع السارية في الصين تغطي تقريبا جميـع               .بحقوق براءات االختراع  
ولم تنته مصانع منتجة أخرى بعد      . الهيدروفلوروألكان كمادة دافعة   عة المقننة التي تستعمل   أجهزة االستنشاق بالجر  

وذكرت منظمـة األمـم     ". من دراساتها للتكنولوجيات التي سيتم اختيارها لتحل محل المواد الكلوروفلوروكربونية         
الجرعة المقننة ألول مـرة، أدركـت       المتحدة للتنمية الصناعية أنه منذ تقديم الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق ب          

المصانع المنتجة ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة فـي الصـين ضـرورة اإلسـراع بإزالـة اسـتهالكها                   
وبناء على ذلك، بدأت معظم المؤسسات أبحاثها حول المسـائل المتصـلة بإزالـة المـواد                . للكلوروفلوروكربون

 .الكلوروفلوروكربونية في هذا القطاع

 المساعدة الفنيةأنشطة 

أشارت األمانة إلى أنه على الرغم من تخفيض تكلفة إعداد الملفات الفنية للتراخيص غير المنتجـة مـن                   -14
 دوالر  20 000إلـى   ) المطلوبة في المقترح المقدم إلى االجتماع الثالـث والخمسـين         ( دوالر أمريكي    85 000

 مليـون دوالر    11.735ثمارية، والذي يصـل إلـى       أمريكي فإن التمويل اإلجمالي المطلوب لألنشطة غير االست       
 :ويتكون هذا المبلغ من. أمريكي يعد تمويال مرتفعا جدا

 منهـا فـي     33وكانـت   :  منتجا 80 مليون دوالر أمريكي إلعداد الملفات الفنية لتسجيل         7.315  )أ (
 448، بينما لم تنـتج      ) دوالر أمريكي لكل منتج    195 000بتكلفة   (2007مرحلة اإلنتاج في عام     

  ). دوالر أمريكي لكل منتج20 000بتكلفة  (2007منتجا في عام 

 مليون دوالر أمريكي للمساعدة الفنية كالورش، والبرامج التدريبيـة، والتوعيـة العامـة،              1.1  )ب (
والخبراء االستشاريين، والجوالت الدراسية، وأنشطة المساندة االستشارية، والمراجعـة الماليـة           

 عند منتجي األيروسوالت الصيدالنية، وإعداد نظـام معلومـات          الستهالك الكلوروفلوروكربون 

                                                 
  . من المنتجات األربعة واألربعين في المستقبل القريب3  سوف يتم التخلي عن  8
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 .لإلدارة وأنشطة مساعدة فنية أخرى عديدة

 للتحقق من المعدات، وعملية      الثمانية عشر  نتاجاإل وط خط خط من  دوالر أمريكي لكل     40 000  )ج (
 . دوالر أمريكي720 000 والتكاليف األخرى التي يصل مجموعها إلى اإلنتاج،

يالحظ أيضا أن هذا الطلب     . والر أمريكي كتعويض محدود لتكلفة براءات االختراع       مليون د  2.6  )د (
لم يدرج في الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المقدمة إلى االجتمـاع الثالـث               

 .والخمسين

 التكلفة الرأسمالية وتكلفة التشغيل

 مصنعا منتجا تنتج    16المقننة تمويل تحويل    يقترح مشروع الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة         -15
وقد اقترح خط إنتاج بديل لجميـع المصـانع المنتجـة           . حاليا أجهزة االستنشاق التي تعمل بالكلوروفلوروكربون     

وباستثناء أكبر مصنع منـتج     . بصرف النظر عن معدات إنتاج خط األساس والقدرة المركبة في كل مصنع منتج            
 وعلى وجه التحديد،. مويل المقترح يمكن أن يؤدي إلى رفع مستويات القدرة الراهنة، فإن الت)21المصنع رقم (

 طنا من قدرات استنفاد 0.55توجد سبعة مصانع يبلغ استهالكها السنوي من الكلوروفلوروكربون   )أ (
وثالثة مصانع إضافية يقـل     ) 37، و 25، و 22، و 16، و 11، و 9، و 2المصانع أرقام   (األوزون  

وسوف ). 32، و 24، و 8المصانع أرقام   ( أطنان من قدرات استنفاد األوزون       4.2استهالكها عن   
  . دوالر أمريكي50 000يحصل كل من هذه المصانع على 

 9.8 و 6.1سوف يحصل مصنعان يتراوح استهالكهما السنوي من الكلوروفلوروكربـون بـين              )ب (
والر أمريكـي    د 200 000على  ) 36 و 35المصنعان رقما   (أطنان من قدرات استنفاد األوزون      

 .لكل منهما

 طنا من قدرات اسـتنفاد األوزون       26.1 و 21.7سوف يحصل مصنعان يتراوح استهالكهما بين         )ج (
 طنـا مـن قـدرات اسـتنفاد         73.3ومصنع إضافي يصل استهالكه إلى      ) 28 و 19المصنعان  (

 . دوالر أمريكي لكل منهم680 000على ) 18المصنع رقم (األوزون 

 طنا من   175.2استهالكه السنوي من الكلوروفلوروكربون إلى      سوف يحصل مصنع واحد يصل        )د (
 . دوالر أمريكي1 320 000على ) 21المصنع رقم (قدرات استنفاد األوزون 

 3 502 689أشارت األمانة أيضا إلى أنه على الرغم من أن تكلفة التشغيل اإلضافية قد خفضـت مـن                   -16
ــا  ــا12.47(دوالرا أمريكي ــوغرام/ دوالرا أمريكي ــ) كيل ــي 1 989 502ى إل  دوالر 7.08( دوالر أمريك

، فإنها ال تزال أعلى كثيرا من تكلفة التشغيل في مشاريع أجهزة االستنشاق بالجرعـة المقننـة                 )كيلوغرام/أمريكي
، وإيـران   ) دوالر أمريكي  5.64(، ومصر   )كيلوغرام/ دوالر أمريكي  4.06(التي ووفق عليها من قبل لبنغالديش       

 ).كيلوغرام/ دوالر أمريكي2.70(، والمكسيك )لوغرامكي/ دوالر أمريكي3.59(

أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أنه حتى المصانع المنتجة ألجهزة االستنشاق بالجرعة               -17
 8 إلى   5أي من   (المقننة التي يكون ناتج إنتاجها منخفضا جدا في عام خط األساس تملك قدرة مركبة كبيرة نسبيا                 

ومع ذلك، فإن ثمة طلبا للحصول على       . ، لم يستفاد منها بالكامل ألسباب تتعلق بالسوق       )سنة/ورة معدنية ماليين قار 
ولخفض مستوى التمويل اإلجمالي، تم     . الحد األدنى للتمويل لهذه المصانع، كحافز إلغالق اإلنتاج وتدمير المعدات         

وقدر سعر الصـمامات  . مليون دوالر أمريكي  2 ماليين دوالر أمريكي إلى أقل من        3.5خفض تكلفة التشغيل من     
المستخدم في حساب تكاليف التشغيل على أساس افتراض أن السعر سيخفض في المستقبل عند إنتاج الصـمامات                 
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 .محليا ووصول حجم اإلنتاج إلى مستوى معقول

 جدوى التكاليف

قننـة، اضـطلعت األمانـة      كما حدث عند تقديم الخطة القطاعية السابقة ألجهزة االستنشاق بالجرعة الم           -18
ولهذا الغرض، أعدت األمانة جدوال يربط كل تكلفة موحدة مقترحة في الخطة            . باستعراض أكثر تفصيال للمقترح   

وفي هذا التحليل، تم قسمة الطلبات اإلجمالية للمساعدة الفنية . بكل مصنع من المصانع الستة عشر التي تعمل حاليا  
على الكمية اإلجمالية للمـواد     )  دوالر أمريكي  2 600 000(ات االختراع   ولبراء)  دوالر أمريكي  1 100 000(

على الستة عشر مصنعا التي تنتج حاليا على أساس         الكلوروفلوروكربونية المطلوب إزالتها وتم توزيعها بالتناسب       
 .2007استهالكها للكلوروفلوروكربون في عام 

 :ضافية التاليةبناء على هذا التحليل، أبدت األمانة المالحظات اإل -19

 دوالرا  58.46تصل الجدوى التكاليفيـة الشـاملة للمشـروع بالصـورة المقـدم بهـا إلـى                   )أ (
 طنا من قدرات استنفاد     322.475كيلوغرام بناء على استهالك للكلوروفلوروكربون يبلغ       /أمريكيا
المقننـة  وتزيد الجدوى التكاليفية الشاملة للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة          . األوزون

كيلوغرام عن الجدوى التكاليفية التي ووفق عليها من قبل لمشـاريع           / دوالرا أمريكيا  20.00عن  
، وإيـران   )كيلـوغرام / دوالرا أمريكيـا   38.08(أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة لبنغالديش      

، والمكسـيك   )كيلـوغرام / دوالرا أمريكيا  36.36(، ومصر   )كيلوغرام/ دوالرا أمريكيا  36.61(
  ).كيلوغرام/ دوالرا أمريكيا37.75(

تدرك األمانة أن اللجنة التنفيذية لم تحدد عتبة للجدوى التكاليفية للمشاريع في القطـاع الفرعـي                  )ب (
ومع ذلك، فإن األمانة تربط بين الجدوى التكاليفية المحسوبة         . ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة   

 :وعلى هذا األساس، يالحظ أن. ع المنتجةعلى مستوى المصنع واالستدامة المحتملة للمصان

المؤسستين اللتين تحققان أعلى درجة من الجدوى التكاليفية هما أكبر منتجـين ألجهـزة               )1(
 32.93، بجـدوى تكاليفيـة      )21 و 18المصنعان  (االستنشاق بالجرعة المقننة في الصين      

ويمثل اإلنتاج  . ليكيلوغرام، على التوا  / دوالرا أمريكية  26.76كيلوغرام و /دوالرا أمريكيا 
من إجمالي أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المنتجة في        % 74المجتمع لهذين المصنعين    

من االستهالك اإلجمالي للكلوروفلوروكربون في قطاع أجهزة االستنشـاق      % 77الصين و 
  .بالجرعة المقننة في الصين

 دوالرا  67بين  ) 35 و 28و 19المصانع    (تتراوح الجدوى التكاليفية لثالثة مصانع منتجة        )2(
كيلوغرام؛ وتتراوح الجدوى التكاليفية لستة مصانع      / دوالرا أمريكيا  99كيلوغرام و /أمريكيا

 11 و 8 و 2المصانع  (كيلوغرام  / دوالرا أمريكيا  788كيلوغرام و / دوالرا أمريكيا  178بين  
 دوالر  1.128؛ وتتراوح الجـدوى التكاليفيـة لثالثـة مصـانع بـين             )36 و 32 و 24و
وتتـراوح  ) 25 و 16 و 9المصانع  (كيلوغرام  / دوالر أمريكي  1.619كيلوغرام و /ريكيأم

 دوالر  5.145كيلـوغرام و  / دوالرات أمريكيـة   5.140الجدوى التكاليفية لمصنعين بـين      
وبناء على هذه القيم فإن هناك شكا في استدامة         ). 37 و 22المصنعان  (كيلوغرام  /أمريكي

 .هذه المؤسسات في األجل الطويل

 دوالر أمريكي تتعلق بالملف الفني للتسجيل ألجهزة االستنشـاق          880 000 يتم توزيع    لم )3(
 على المصـانع  2007بالجرعة المقننة الحاصلة على رخصة وغير المنتجة رغم ذلك في   

 .التي تنتج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في الوقت الراهن في الصين
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اعية إلى أنه سوف يتم تشجيع المصانع المنتجة ألجهزة         أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصن     
على إغالق أنشطتها   ) القيمة المطلقة (االستنشاق بالجرعة المقننة ذات الجدوى التكاليفية المرتفعة        

المتعلقة بأجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة من خالل النهج المقترح في الخطة القطاعية ألجهزة             
 .االستنشاق بالجرعة المقننة

 مقترح من األمانة

بناء على المسائل التي أثارتها األمانة والمالحظات التي أبدتها عند استعراض الخطة القطاعية ألجهـزة                -20
االستنشاق بالجرعة المقننة التي تقدمت بها للمرة الثانية منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، وطلـب تمويـل                 

تها موضع شك، وبناء على الخبرة التي اكتسبها الصـندوق المتعـدد            العديد من عناصر المشروع التي كانت أهلي      
األطراف في قطاع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة، اقترحت األمانة في االجتماع الخامس والخمسـين علـى                

الستنشاق منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المنهجية البديلة لتعيين التكلفة اإلضافية للخطة القطاعية ألجهزة ا             
ولدى استعراض المعلومات اإلضافية المقدمة من حكومـة الصـين بشـأن  تـوافر               . بالجرعة المقننة في الصين   

علـى  (المعالجات بدون الكلورو فلورو كربون في الصين، وتاريخ اإلنتهاء للمنشئات المؤهلة والترشيد الصناعي              
إلى أن مقترحها لتحديد التكاليف اإلضافية للخطة       ، خلصت اللجنة    )النحو الوارد في قطاع ملخص المشروع أعاله      

ويرد أدناه في هذا المقترح الذي يتسق مع السياسـات          . القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة مازال سليما      
وال يمكن استعمال هذه المنهجية، التي تتسـق مـع السياسـات            . والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد األطراف    

 .توجيهية الحالية للصندوق المتعدد األطراف، إال بالمعالجة الكاملة للمسائل المهمة التي أثارتها األمانةوالخطوط ال

 استراتيجية انتقالية

حددت الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي أعدتها حكومة الصـين عـدة عناصـر                 -21
ائل الكلوروفلوروكربون فـي قطـاع أجهـزة االستنشـاق       رئيسية تسمح باالنتقال من الكلوروفلوروكربون إلى بد      

وتشمل هذه العناصر استعراض وإنفاذ السياسات والقواعد التنظيمية التي تحكم القطاع؛ النظر في   . بالجرعة المقننة 
؛ السياسـات المتصـلة بإزالـة       2010طلب إعفاءات االستعماالت الحيوية بعد تـاريخ اإلزالـة المحـدد بعـام              

 عند الحاجـة وتعـديل نظـام        ربون وإدارة مخزونات الكلوروفلوروكربون ذات الطابع الصيدالني      الكلوروفلوروك
الترخيص بالمواد المستنفدة لألوزون ليناسب رصد استهالك الكلوروفلوروكربون في قطاع أجهـزة االستنشـاق              

ألصـحاب المصـلحة    بالجرعة المقننة؛ والتعمق في النظر في إعداد خطة للترشيد الصناعي، وحمالت التوعيـة              
ونظرا إلى عدد المصانع المنتجة وعدد المواد الفعالة فـي أجهـزة            . الرئيسيين؛ والتوعية العامة ونشر المعلومات    

 . دوالر أمريكي300 000االستنشاق بالجرعة المقننة، فإن تكلفة االستراتيجية االنتقالية ستصل إلى 

 تطوير المنتجات

الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة والمعلومـات         ال يتضح من المعلومات الواردة في        -22
المحدودة المتاحة في الدراسات المنشورة حول العديد من المواد الفعالة، ما إذا كانت هذه المواد تباع كأيروسوالت                 

دايميثيكـون،  وتشمل هذه المواد الفعالة ريبـافيرين، و      . صيدالنية أو كأجهزة استنشاق بالجرعة المقننة في الصين       
 .وكيتيتوفين، وأيزوبرينالين، وهواشانشين، وزيشوانلينغ

ومن بين المواد الفعالة الثالث عشرة في أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تنتج حاليا في الصـين،                  -23
 :وهـذه المـواد هـي     . تقوم أربع مواد بدور عالجي بالغ األهمية في عالج الربو ومرض السدة الرئوية المزمنة             

كروموغليكات الصوديوم، وداي بروبيونات البكلوميثازون، وهيدروكلوريد األيزوبرينـالين، وسـالبوتامول فـي            
مـن  % 97ويمثل اإلنتاج اإلجمالي لهذه األجهزة لالستنشاق بالجرعة المقننة أكثر من           . صورتيه كمعلق وكمحلول  

 ). أعاله5ضح من الجدول كما يت(االستهالك اإلجمالي الحالي للكلوروفلوروكربون في الصين 
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، فـالمقترح   ولتعيين تكلفة تطوير أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة التي تعتمد على هيدرو فلورو ألكان               -24
 دوالر أمريكي لكروموغليكـات الصـوديوم، وداي بروبيونـات البكلوميثـازون،            2 400 000تخصيص مبلغ   

كي لكل مادة فعالة كما هو الحال مع المسـتويات التـي        دوالر أمري  800 000أي  (وهيدروكلوريد األيزوبرينالين   
 دوالر أمريكـي لتطـوير      1 200 000كما يقترح تخصيص مبلغ إضـافي قـدره         ). ووفق عليها لمصر وإيران   

ويمكن أن تكون شروط التكليف الخاصة  بتطوير أجهـزة االستنشـاق            . سالبوتامول بتحضيريه كمحلول وكمعلق   
على هيدروفلوروألكان  مماثلة لتلك التي أعدتها منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية            بالجرعة المقننة التي تعتمد     

 .لمقترحات مشاريع مصر وإيران

مـن االسـتهالك اإلجمـالي    % 3والتـي تمثـل أقـل مـن      (ولمعالجة المواد الفعالة التسـع المتبقيـة         -25
 دوالر أمريكـي    600 000ترح توفير مبلغ    ، يق )للكلوروفلوروكربون في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة      

 دوالرات  3.43 وهـي    12-كمساعدة فنيـة محسـوبة علـى أسـاس األسـعار الحاليـة للكلوروفلوروكربـون              
 سنوات، عنـد    6 كيلوغرامات في فترة     9.540كيلوغرام واالستهالك الحالي للكلوروفلوروكربون والبالغ      /أمريكية

 .وروكربونية في إنتاج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننةتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفل

 . دوالر أمريكي4 200 000 هيدروفلوروألكانتبلغ التكلفة اإلجمالية المتصلة بتطوير تكنولوجيا  -26
 التكلفة الراسمالية وتكلفة التشغيل

شاق بالجرعـة    مصنعا منتجا ينتج حاليا أجهزة االستن      16اقترحت األمانة مستوى التمويل التالي لتحويل        -27
 :المقننة التي تعتمد على الكلوروفلوروكربون

 دوالر أمريكي لكل من مرافق اإلنتاج االثنـي عشـر التـي يقـل اسـتهالكها مـن                   50 000  )أ (
وتقدر هذه التكلفة على أسـاس     .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون     10الكلوروفلوروكربون عن   

 دوالر أمريكي إضـافية لخـزان       20 000 دوالر أمريكي زائدا     30 000خط إنتاج جديد بنحو     
  .كمادة دافعة هيدروفلوروألكانضغط صغير الزم الستخدام 

 دوالر أمريكــي لكــل مــن المرافــق الثالثــة التــي يتــراوح اســتهالكها مــن 400 000  )ب (
وتستند هذه التكلفة إلى .  طن من قدرات استنفاد األوزون100 طنا و20الكلوروفلوروكربون بين 

نتاج كامل جديد ورد في مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننـة فـي             تسعير حديث لخط إ   
 .مصر

 دوالر أمريكي للمصنع الوحيد الذي يزيد استهالكه من الكلوروفلوروكربون عـن            2 000 000  )ج (
وتستند هذه التكلفة إلى خطوط إنتاج في مشاريع أجهـزة         .  طن من قدرات استنفاد األوزون     100

 . في مصر، وإيران، والمكسيكاالستنشاق بالجرعة المقننة

  لذلك، فإن التكلفة الرأسمالية اإلجمالية المتصـلة بتحويـل المؤسسـات المؤهلـة تصـل إلـى                  )د (
 .لتكلفة الطوارئ% 10 دوالر أمريكي شاملة 4 180 000

 4.43 كيلوغرام و  322.475تحسب تكلفة التشغيل على أساس استهالك إجمالي للكلوروفلوروكربون يبلغ           -28
تمثل القيمة المتوسطة لتكاليف التشغيل التي ووفـق عليهـا لبـنغالديش، ومصـر،              (كيلوغرام  /كيةدوالرات أمري 

 . دوالر أمريكي1 430 000وتصل تكاليف التشغيل الناتجة عن ذلك إلى ). وإيران

 وحدة رصد وتنفيذ المشروع

طاع أجهزة االستنشاق    في ق  هيدروفلوروألكانلتسهيل االنتقال من الكلوروفلوروكربون إلى المادة الدافعة         -29
بالجرعة المقننة في الصين، ومع مراعاة عدد المواد الفعالة المختلفة المستعملة في أجهزة االستنشـاق بالجرعـة                 
المقننة التي تنتجها مصانع عديدة تتوزع جغرافيا في جميع أنحاء البلد، اقترحت األمانة إنشاء وحدة لتنفيذ ورصـد    
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 : دوالر أمريكي، تكون مسؤولة، ضمن أشياء أخرى، عن2 380 000المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 

لكل مادة فعالة تنتج    )  دوالر أمريكي لكل ملف    20 000بتكلفة  ( ملفا فنيا    32المساعدة في إعداد      )أ (
  تصل التكلفة اإلجمالية لهـذا النشـاط إلـى        (في الوقت الحالي في المصانع المنتجة الستة عشر         

  ). دوالر أمريكي640 000

 دوالر أمريكي لكل    30 000بتكلفة  ( المصانع المنتجة الستة عشر التي ال تزال تنتج          قق من التح  )ب (
وتشمل األنشطة الرئيسية التحقق من الورش، والمرفق وتركيب المعـدات، وتشـغيل            ). مصنع

 ). دوالر أمريكي480 000وتصل التكلفة اإلجمالية لهذا النشاط إلى (المرفق وأدائه، والمنتجات 

ويمثل هذا التدريب إضافة للتدريب الفني الـذي        . موظفين المعنيين في المصانع المنتجة    تدريب ال   )ج (
تصل تكلفة التدريب إلـى     (سيقدمه موردو المعدات وسوف يدرج كجزء من التكاليف الرأسمالية          

 ).من التكلفة الرأسمالية% 10 دوالر أمريكي مقدرة على أساس 420 000

معنية، وأنظمة الرصد والتحقق، وإدارة المخزونات االحتياطية،       الرصد، بما فيه تطوير اإلدارة ال       )د (
% 20 دوالر أمريكي مقدرة على أساس       840 000وتصل تكلفة هذا النشاط إلى      . إذا لزم األمر  

 .من التكلفة الرأسمالية

 موجز للتمويل

قطـاع أجهـزة    يصل مستوى التمويل اإلجمالي المقترح لإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في            -30
 : دوالر أمريكي موزعة كالتالي12 490 000االستنشاق بالجرعة المقننة في الصين إلى 

   دوالر أمريكي300 000        االستراتيجية االنتقالية
   دوالر أمريكي4 200 000          تطوير المنتجات
   دوالر أمريكي4 180 000         التكلفة الرأسمالية
  الر أمريكي دو1 430 000          تكاليف التشغيل

  دوالر أمريكي2 380 000      وحدة تنفيذ ورصد المشروع

سوف تتاح لحكومة الصين المرونة في استخدام التمويل المتـاح بموجـب الخطـة القطاعيـة ألجهـزة         -31
االستنشاق بالجرعة المقننة لألنشطة التي ترى أنها مناسبة لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية في              

 أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة ووفقا للمقررات والخطوط التوجيهية المناسبة الصادرة عـن الصـندوق               قطاع
 .المتعدد األطراف

ردت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على المقترح الوارد أعاله بأنه توجد مصانع منتجة كثيرة في                 -32
دام مواد فعالة مختلفة عديدة، بينما تنتج أجهـزة االستنشـاق           الصين تنتج أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة باستخ      

 التي لديها مشـروع إزالـة       5في بلدان المادة    ) واحدة أو اثنتين  (بالجرعة المقننة في عدد محدود من المؤسسات        
وبالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن كل نوع من المنتجات والتراخيص هـو أصـل                . معتمد

وقد وضعت هذه المسائل والموقف المحدد للصين في االعتبار عند إعـداد الخطـة              . من أصول المؤسسة  رئيسي  
ولذلك، فإن تقييم المشروع على أساس قيمة جدواه التكاليفية سيكون          . القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة    

 .أمرا مضلال

الصناعية إلى أن الخطة القطاعية المنقحة ألجهزة       باإلضافة إلى ذلك، أشارت منظمة األمم المتحدة للتنمية          -33
االستنشاق بالجرعة المقننة توضح التكلفة الفعلية لألنشطة المطلوبة إلزالة استهالك الكلوروفلوروكربون في قطاع             
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ومـع  . وقد استندت هذه التكاليف على أساس منهجية للحسـابات الصـحيحة          . أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة   
راح األمانة، تم تخفيض التكلفة الرأسمالية المتعلقة بالمصانع التي تنتج األيروسوالت الدوائية في أجهزة              مراعاة اقت 

 أدناه المشروع المنقح المقترح من منظمة       6ويرد في الجدول    . االستنشاق بالجرعة المقننة وفي غير هذه األجهزة      
 .األمم المتحدة للتنمية الصناعية

قحة اإلجمالية للخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة المقترحة من منظمة  التكلفة المن– 6الجدول 
  األمم المتحدة للتنمية الصناعية

   التكلفةعنصر  )بالدوالرات األمريكية(التكلفة اإلجمالية 
االجتماع الخامس 

  والخمسين للجنة التنفيذية
االجتماع الثالث والخمسين 

  للجنة التنفيذية
  الفرق

  -  1 100 000  1 100 000  المساعدة الفنية
  )2 600 000(    2 600 000  تكلفة براءات االختراع

  585 000  7 020 000  6 435 000  2007ملف التراخيص المنتجة في عام 
  2 605 000  3 485 000  880 000  2007ملف التراخيص غير المنتجة في عام 

  1 356 000  5 560 000  4 204 000  تعديالت المصنع للمرافق القائمة
  40 000  680 000  640 000  )وفقا لخط اإلنتاج(التحقق من اإلنتاج 
  )27 500(  412 500  440 000  )وفقا لخط اإلنتاج(البرنامج التدريبي 

  1 513 187  3 502 689  1 989 502  تكلفة التشغيل
  135 600  556 000  420 400  الطوارئ
  3 607 287  22 316 189  18 708 902  المجموع

 
 دوالرا أمريكيا عن الشكل الذي قدمت به ألول         3 607 287تالحظ األمانة أن التكلفة المنقحة تقل بمبلغ         -34

، فإنه لم يكن    41/80كما الحظت األمانة أنه بناء على المقرر        . مرة إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية      
الجرعة المقننة في الصين إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها ألنـه           ينبغي أن تقدم الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق ب       

ومع ذلك، فإن األمانـة     . لم يتم التوصل إلى اتفاق مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على مستوى التمويل             
زالـة  تقدم المشروع إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه، إدراكا منها لكون هـذه الخطـة هـي الخطـة األخيـرة إل                    

الكلوروفلوروكربون في الصين، ولتعقد المقترح، وآثاره الرئيسية على احتمال التقدم بطلبات لالستعماالت الحيوية             
، والمساعدة اإلضافية التي طلبتها حكومة الصين لخفض استهالكها من الكلوروفلوروكربون تحقيقا            2010بعد عام   

 .2010كانون الثاني /  يناير1ول لإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بحل

  التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الخطة القطاعية ألجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة فـي ضـوء                  -35
 .التعليقات والمالحظات الواردة أعاله
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   -11لإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلوروكربون الخطة القطاعية 
 2009البرنامج السنوي لعام : نفي قطاع الرغاوي في الصي

  
  وصف المشروع

 
إلى االجتماع السادس والخمسين ) الصين(قدم البنك الدولي بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية   - 36

 دوالر أمريكي إضافة إلى تكاليف الدعم بمبلغ 1.767.00للجنة التنفيذية طلبا لشريحة التمويل الثامنة بمبلغ 
مركبات  بشأن لقطاع الرغاوى 2009 أمريكيا، من أجل تمويل برنامج التنفيذ السنوي لعام  دوالرا159.030

 واإلنجازات 2007وكان هذا الطلب مرفوقا بتقرير عن برنامج العمل لعام .  في الصين11-كربون الكلوروفلورو 
نامج العمل السنوي لعام ، وكذلك بر2007 إلى يومنا هذا، وتقرير بشأن التحقق لعام 2008التي تحققت في عام 

2009.  

  خلفية 

لمركبات الكلوروفلورو وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين على اإلزالة التدريجية   -37
 في قطاع رغاوى البوليوريثان في الصين، ويستعان بالبنك الدولي كوكالة منفذة؛ أما الوكالة الحكومية 11-كربون  

لبيئة فباعتبارها الوكالة الوطنية التشغيلية التنفيذية؛ وفي غضون ذلك أصبحت هذه الوكالة وزارة المعنية بحماية ا
 في قطاع رغاوى البوليوريثان 11-كربون ويؤيد تنفيذ اإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلورو . حماية البيئة

ي ذلك اإلزالة التدريجية الكاملة لالستخدام حكومة الصين في الوفاء بالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال، بما ف
ومن أجل تحقيق هذه األهداف، تعكف الصين . 2010كربون بحلول عام  الخاضع للمراقبة لمركبات الكلوروفلورو 

حاليا على تنفيذ طائفة من األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية والمساعدة الفنية وبناء القدرات بمساعدة البنك 
 دوالر أمريكي 53.846.000بلغ مجموع األموال المعتمدة من حيث المبدأ المخصصة لهذه الخطة و. الدولي

  . دوالر أمريكي4.766.140إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
  

كربون  االتفاق بشأن مركبات الكلوروفلورو "ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين على   -38
ووقع الطرفان في . األصلي المبرم بين الصين واللجنة التنفيذية" ع رغاوى البوليوريثان في الصين في قطا11-

وقت الحق في االجتماع الرابع واألربعين على اتفاق آخر أوسع نطاقا، وهو االتفاق بشأن خطة اإلزالة التدريجية 
وتتوخى هذه الخطة تحقيق . الثين نسبياالمستعجلة، التي تحل محل االتفاق المنبثق عن االجتماع الخامس والث

يونيه / في نهاية حزيران11-كربون  أهداف أخرى من بينها اإلزالة التدريجية إلنتاج مركبات الكلوروفلورو 
  .، وهو هدف قد تحقّـق2007

  
  التحقق من االستهالك

من استهالك مركبات في إطار الخطة القطاعية لرغاوى البوليوريثان، يبلغ الحد األقصى المسموح به   -39
، أما في إطار خطة اإلزالة 2007 طنا من قدرات استنفاد األوزون لعام 3.821 11-كربون  الكلوروفلورو 

ومن ثم، .  طنا من قدرات استنفاد األوزون400التدريجية المستعجلة فال يتجاوز الحد المخصص لالستهالك 
لخطة القطاعية لرغاوى البوليوريثان وخطة اإلزالة أصبح تحقيق هذا الهدف األخير ملزما للصين في إطار ا

 .التدريجية المستعجلة
  

ويجري التحقق من االستهالك في قطاع رغاوى البوليوريثان باستخدام االستهالك الكلي للصين لمركبات   -40
ى التي  كنقطة بداية، ثم خصم االستهالك الذي تم التحقق بشأنه في القطاعات األخر11-كربون الكلوروفلورو 

  :ويتضمن الجدول التالي النتائج المستخلصة. 11-كربون تستخدم مركبات الكلوروفلورو 
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مركبات الكلوروفلورو  11-كربون  مركبات الكلوروفلورو إنتاج واستهالك 
قدرات  (11-كربون  

 )استنفاد األوزون
 كما جرى 2007 لعام 11-كربون إنتاج مركبات الكلوروفلورو 

 . كربون في إطار قطاع إنتاج مركبات الكلوروفلورو التحقق بشأنها 
959.85 

 كما أبلغت به وزارة 11-كربون صادرات مركبات الكلوروفلورو 
 .حماية البيئة وتحقق بشأنها البنك الدولي

58.50 

 901.35 .11-كربون االستهالك الوطني لمركبات الكلوروفلورو 
 46 .أجهزة االستنشاق المزودة بمقاييس للجرعات

 30 ).أجهزة التبريد(قطاع خدمات التبريد 
 88 .األيروسول

 500 .التخزين الوطني
 في قطاع رغاوى 11-كربون استهالك مركبات الكلوروفلورو 

 .البوليوريثان
237.35 

  
  

 طنا من قدرات استنفاد األوزون بما ال 162.68يبلغ المستوى المحقق بشأنه الستهالك هذا القطاع   -41
 في المائة فقط من الحد 59.3 الحد األقصى المسموح به من االستهالك، بمعنى أنه تم استخدام نسبة يتجاوز

  . األقصى المسموح به في إطار اتفاق خطة اإلزالة التدريجية المستعجلة
  

  2008 والتقرير األولي عن خطة العمل السنوية لعام 2007التقرير عن خطة العمل السنوية لعام 
  

  إلجراءات الحكومية السياسات وا
  

مركبات من أجل تحقيق هدف اتفاق خطة اإلزالة التدريجية المستعجلة، توقفت الصين عن إنتاج   -42
 في 11-كربون ويجري حظر استخدام مركبات الكلوروفلورو . 2007يوليو / تموز1كربون بتاريخ  الكلوروفلورو 

؛ 2008يناير / وكانون الثاني2007حزيران /وى منذ تموزجميع قطاعات االستهالك من قبيل التبغ والتبريد والرغا
كربون، وتصديرها  إن مراقبة إنتاج مركبات الكلوروفلورو . ولهذا التاريخ األخير صلة بقطاع الرغاوى

واستيرادها واستهالكها في القطاعات األخرى قطاع الرغاوى تمكّـن من الحد من استهالكه لمركبات 
وتجري دراسات . لى المستوى الوطني واإلبقاء عليها ضمن األهداف المتفق بشأنها ع11-كربون الكلوروفلورو 

هيدرو فلورو مثل المياه، والهيدروكربون، وثاني أوكسيد الكربون، و(وبحوث لتعزيز استخدام عوامل اإلرغاء 
  .  وتكنولوجيا اإلرغاء ذي الضغوط المتباينة في إنتاج الرغاوى) 245a كربون

  
  طة اإلزالة التدريجية على مستوى المقاطعاتالمشاريع وأنش

  
مركبات الكلوروفلورو  طنا لإلزالة التدريجية ل195.581تم التوقيع على سبعة عقود كل على حدة تبلغ   -43

 طنا في 300 و 2005 طنا في البرنامج السنوي لعام 142.22، و 2004في البرنامج السنوي لعام  11-كربون 
ويجري إلى حد اآلن تنفيذ .  طنا551 وتحقق هدف اإلزالة التدريجية المتمثل في 2006البرنامج السنوي لعام 

وال توجد أي عقود جديدة .  مشاريع على مستوى المقاطعات4 مشروعا صناعيا تعزيزيا و 11 مشروعا  و 108
  .2008لإلزالة التدريجية ينبغي التوقيع عليها في عام 
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  أنشطة المساعدة الفنية
  

ة المساعدة الفنية المتوخاة في إطار الخطة القطاعية على تعزيز اإلطار المؤسسي الكلي تركز أشط  -44
لإلزالة التدريجية وتشمل صياغة المواد الكيميائية البديلة واإلدارة؛ وقدرات الرصد والتقييم لدى المؤسسات 

اإلزالة التدريجية الستهالك وتعزيـز كفاءات مديري المؤسسات المعنيين بأنشطة . المشاركة؛ وتبادل المعلومات
، حيث ُأنجز منها تدقيق األداء الذي 2007 مشاريع في عام 5وتقرر تنفيذ . 11-كربون مركبات الكلوروفلورو 

للمكتب الصيني القومي للتدقيق، أما المشاريع األربعة المتبقية، بما فيها مراجعة المعايير، وتحديد المؤسسات 
 المنجزة إلى يومنا هذا تدقيق البرنامج 2008وتتضمن أنشطة عام . يها، فقيد التنفيذالمعنية بالرغاوى والتدريب عل

الخدمات "و " دراسة استقصائية بشأن عوامل اإلرغاء المستخدمة في قطاع الرغاوى في الصين"السنوي، و 
  ". 11-كربون لمركبات الكلوروفلورو رصد اإلزالة التدريجية "و " االستشارية

  
  نشطةالتحقق من األ

  
 في عينة من مؤسسات 11-كربون مركبات الكلوروفلورو يقوم البنك الدولي بالتحقق السنوي من استهالك   -45

مايو /وقام البنك الدولي في أيار. ومقاطعات لديها اتفاقات بخصوص اإلزالة التدريجية في إطار الخطة القطاعية
من أصل المشاريع البالغ عدد ) ات استنفاد األوزون طنا من قدر300تبلغ ( مشاريع كل على حدة 5 بزيارة 2008

 21 طنا و 746.15 في المائة من اإلزالة التدريجية لقدرات استنفاذ األوزون وقدرها 40 مشروعا، التي تشكل 24
باإلضافة إلى ذلك، تحقق البنك الدولي أيضا من . في المائة من مجموع عقود التحويل في إطار البرنامج السنوي

 من ثالث جهات منتجة لهذه المركبات إلى مقاطعات 2007 في عام 11-كربون مركبات الكلوروفلورو مبيعات 
  .  وقعت على عقود مع الوكالة الحكومية لحماية البيئة ووزارة حماية البيئة

  
   2009برنامج العمل السنوي لعام 

  
مواصلة دعم تطوير الحلول البديلة :  اتخاذ اإلجراءات الحكومية التالية2009من المزمع أن يشهد عام   -46

كربون إلنتاج الرغاوى؛ وبذل مزيد  مركبات الكلوروفلورو والبحوث في مجال المواد الكيميائية غير القائمة على 
من الجهود لتحسين معارف وقدرات الموظفين المعنيين بإدارة المشاريع والموظفين اآلخرين المعنيين ببرنامج 

أضف إلى . اصلة تنفيذ السياسات الحالية بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزوناإلزالة التدريجية؛ ومو
ذلك أنه جرى صياغة تنظيم جديد بخصوص هذه المواد، ويجري اآلن تعزيز السياسات الوطنية المعمول بها 

  .  حاليا
  

توى المؤسسات واألقاليم، بما في وسوف تستمر عملية التنفيذ للمشاريع الجارية الخاصة باألنشطة على مس  -47
وتتضمن . 2009ولم يتم التوقيع على أي عقود جديدة خالل عام . ذلك شراء المعدات والتدريب والرصد واإلبالغ

 عقدا بخصوص اإلزالة 108األنشطة المزمعة في مجال المساعدة الفنية حلقات العمل بشأن التنفيذ لدعم 
   .التدريجية؛ ورصد اإلزالة التدريجية

  
  تعليقات وتوصيات األمانة العامة

  التعليقات 
  

يفيد التقرير المقدم في البداية الرغبة في استخدام بعض األموال التي لم تخصص إلى يومنا هذا ألنشطة   -48
هيدرو  الموجهة ألغراض أنشطة اإلزالة التدريجية لمركبات 11-كربون مركبات الكلوروفلورو اإلزالة التدريجية ل

وأبلغت األمانة العامة بإطار المرونة المسموح به . 2015 في السنوات القامة إلى عام ورو كربونكلورو فل
التخفيض التدريجي واإلزالة الكاملة "بموجب االتفاق وأشارت إلى أن هذا االتفاق تمت الموافقة عليه فيما يخص 

األموال "وأن " بوليوريثان في الصين المستخدمة في قطاع رغاوى ال11-كربون مركبات الكلوروفلورو الستهالك 
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 في 11-كربون قد تستخدم على نحو ترى الصين أنها ستحقق أسلس إزالة تدريجية ممكنة لمركبات الكلوروفلورو 
هيدرو كلورو ؛ وبالتالي، يبدو من الضروري تغيير االتفاق لتغطية أنشطة لمركبات "قطاع رغاوى البوليوريثان

، سيتعين مناقشة 2015نة العامة أيضا أن في حال تمديد مدة االتفاق إلى غاية عام وأفادت األما. فلورو كربون
وبناء عليه، أبلغ البنك الدولي األمانة العامة بأن الصين قررت . مسألتي االستمرار المحتمل ونوع التقارير

هاء هذه األنشطة خالل  وأنه يتوقع إن11-كربون تخصيص أموال متاحة لإلزالة التدريجية لمركبات الكلوروفلورو 
  .   2009عام 

     
اعتمدته وزارة " تنظيم جديد إلدارة المواد المستنفدة لألوزون"وتضمنت الخطة السنوية معلومات عن   -49

وطلبت ". 2007حماية البيئة ورفع إلى المجلس القانوني بوزارة الخارجية الستعراضه والموافقة عليه في عام 
وأبلغ البنك الدولي بأن المجلس القانوني يقوم حاليا . ى معلومات عن حالة التشريعاتاألمانة العامة الحصول عل

باستعراض تنظيم المواد المستنفدة لألوزون  وأن وزارة حماية البيئة تفترض أنه سيتم الموافقة عليه في عام 
2009.  

  

جاتها في إطار التقرير المقدم وُعرض على األمانة العامة عقود أبرمت مع جهات منتجة معنية بتخزين منت  -50
لتقرير عن الخطة القطاعية لخدمات التبريد، وهو ما ) اليونيدو (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمن تقديم 

وتحدد هذه العقود الموقع عليها . عكس التسهيالت المقدمة إلى جهات التصنيع األربعة بموجب أربعة عقود مختلفة
كربون المخزونة دون الحصول  مركبات الكلوروفلورو  أنه ال يمكن اإلفراج عن 2007بر سبتم/جميعها في أيلول

وطلبت األمانة العامة الحصول على مزيد من . على تأييد الوكالة الحكومية لحماية البيئة ووزارة حماية البيئة
ة أنها أنشأت نظام تراخيص، وأبلغت وزارة حماية البيئة األمانة العام. التوضيح بشأن استخدام التخزين الوطني

 من المخزونات التي بحوزة الجهات المنتجة إلى 11-كربون تتطلب بموجبه مبيعات مركبات الكلوروفلورو 
الموزعين ومنهم إلى المنتفعين موافقة وزارة حماية البيئة وأن هذه المبيعات ال يسمح بها إال ألغراض خدمات 

  .التبريد وفي االستعماالت الصيدالنية
  

وتالحظ األمانة العامة أن الخطة .  على نحو جيد2008 و 2007وجرى تنفيذ البرنامجين السنويين لعامي   -51
. القطاعية بصفة عامة انتقلت خالل السنوات المنصرمة لتركز أكثر على السبل اإلدارية بدال من اإلزالة التدريجية

ويشار إليه هنا فقط ألنه يتسم بخاصية . مع االتفاقويحظى المنطق األساسي من هذا التحول بقبول تام ويتطابق 
وأحالت الصين مزيدا من المسؤوليات .  في قطاع الرغاوى5فريدة  ضمن أنشطة البلدان المشمولة بالمادة 

ويواصل التنفيذ المقترح للخطة . واألنشطة إلى الكيانات غير المركزية التي قد تساهم باإليجاب في استدامتها
وسيستخدم على نطاق واسع أو بالكامل الموارد المتاحة بمجوب الخطة الكلية إلى .  هذا التحول2009السنوية لعام 

 و 2008حين إنجاز األنشطة في حينها وكذلك الفوارق المحتملة بين المصروفات المزمعة والفعلية في عامي 
2009.  

  
  التوصيات

  

مركبات  لخطة اإلزالة التدريجية ل2009ام توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على شريحة ع  -52
بما فيها تكاليف الدعم، وذلك بمستوى التمويل الوارد في  في قطاع رغاوى البوليوريثان 11-كربون الكلوروفلورو 
  :الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

لمركبات الكلوروفلورو  طاعية لإلزالة التدريجية الخطة الق  )أ(
البرنامج السنوي : في قطاع الرغاوى في  الصين 11- كربون  

  .2009لعام 

  البنك الدولي  159.030  1.767.000
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 2009البرنامج السنوي لعام  :الهالوناتالخطة القطاعية إلزالة 

  وصف المشروع
 

  خلفية
 

ية للهالونات للصين في االجتماع الثالث والعشرين للجنة التنفيذية في تمت الموافقة على الخطة القطاع 53.
تلك هي أول خطة إزالة قطاعية وهي تتعامل مع كل من . 23/11 من خالل المقرر 1997تشرين الثاني /نوفمبر

مليون  62 مليون دوالر أمريكي حتى تاريخه من المبلغ 61.9وقد تمت الموافقة على  .استهالك وإنتاج الهالونات
 هي الشريحة األخيرة من هذا 2009إن خطة العمل السنوية لعام  .دوالر أمريكي الموافق عليها للخطة العامة

 .االتفاق متعدد السنوات

وخطة اإلزالة ) 23/11المقرر (ووفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية على الخطة القطاعية إلزالة الهالونات  54.
، تطلب الصين، من )44/59المقرر (الهالونات في الصين /ابع كلوريد الكربونر/الُمعجلة للكلوروفلوروركربون

 دوالر أمريكي لتنفيذ البرنامج السنوي 100 000خالل البنك الدولي، اإلفراج عن الشريحة الثانية عشرة بقيمة 
برنامج السنوي يشتمل ال ). في المائة7.5بمعدل ( دوالر أمريكي كتكاليف دعم 7 500، باإلضافة إلى 2009لعام 
 : على العناصر التالية2009لعام 

 دوالر أمريكي في تدريب مراقبين األداء وفي إجراء عمليات 70 000استخدام  ) أ(
 المراجعة،

 دوالر أمريكي المستخدم لورش التدريب الخاصة بمكاتب الحماية 30 000المبلغ ) ب(
  . .وناتالبيئية والمكاتب المحلية لمكافحة الحريق وشركات الهال

، سوف تستمر الصين في تنفيذ األنشطة الجارية الممولة من الشرائح السابقة والتي 2009وخالل عام  55.
  :تشمل

  لالستهالك المراقب،1301اإليقاف النهائي إلنتاج الهالونات ) أ(

 ،1301التوقيع على عقد للمصنعين النهائين لنظام الهالونات ) ب(

 ة، وأنشطة التدريب وزيادة الوعي،أنشطة المساعدة التقني) ج(

 مراقبة األداء،) د(

 اإلدارة والتخزين المركزي واإلقليمي للهالونات، و) ـه(

إدارة واإلشراف على ورصد ومراقبة الهالونات، واستخدامات المواد األولية، ومنع  ) و(
 .اإلنتاج والتصدير غير المشروع

 :ت التالية التالية التي تشملسوف تستمر الصين أيًضا في تنفيذ السياسا 56.

 المراقب سوف 1301نظام تراخيص حصة اإلنتاج للتأكد من أن إنتاج الهالونات  ) أ(
 أطنان من قدرات استنفاذ 1 000يظل أقل من السقف المتفق عليه البالغ 

 ،2009األوزون لعام 
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ام حظر تركيب مطفئات الهالونات الجديدة لالستخدام غير الحيوية واإلحك ) ب(
 التدريجي لتعريف االستخدامات الحيوية،

 لالستخدام كمواد أولية لإلنتاج الوسيطي للمبيدات 1301إنتاج الهالونات  ) ج(
الحشرية والمستحضرات الدوائية يمكن استخدامه عن طريق تسع شركات فقط 

 1301تكون ُمطالبة باإلبالغ عن كميات مخزونات وتوريد واستهالك الهالونات 
  . أشهركل ثالثة

تُخطط الصين أيًضا إلى وضع السياسات المطلوبة إلعادة تدوير وإعادة تعبئة وإعادة استخدام الهالونات  57.
وتأسيس نظاًما لالعتماد، بما في ذلك اعتماد وتصنيف الهالونات الُمعاد تدويرها واعتماد تأهيل مركز إعادة التدوير 

 الموافقة على قانون جديدة إلدارة المواد المستنفذة لألوزون يشمل ومن المتوقع .ومحطة الصيانة وإعادة التعبئة
حيث سيقوم هذا القانون أيًضا بإدارة مبيعات . 2009هذه السياسات عن طريق المجلس الحكومي في عام 

 . كمواد أولية1301واستهالك الهالونات 

لها من خالل الرصيد غير الُمخصص أشار البنك الدولي إلى أنه قد تتم إضافة األنشطة اإلضافية وتموي 58.
 .من البرامج السنوية السابقة

 وال لالستهالك في الصين، وفقًا لما 1211ذلك مع العلم بأنه ال توجد أي منشآت متبقية إلنتاج الهالونات  59.
ددها ومن بين الشركات المصنعة لمطفئات الحريق المستخدمة للهالونات البالغ ع .ينص عليه بروتوكول مونتريال

 14 شركة مصنعة لمطفئات الحريق و61، تم تمويل 1301 المصنعة لنظام الهالونات 22 شركة والشركات ال76
شركة لتصنيع النظام بموجب الخطة القطاعية، وقد قامت هذه الشركات بإيقاف أو تحويل تصنيعها ألنظمة مطفئات 

أما بالنسبة لمصنعي النظام  . المستنفذة لألوزونالحريق المعتمدة على الهالونات أنظمة غير معتمدة على المواد
وقد تم إيقاف أو . 2009 فستقوم بالتوقيع على عقود اإلزالة في عام 2008الذين لم يوقعوا على عقود في عام 

 . شركات مصنعة لنظام الهالونات بدون تمويل8 شركة لتصنيع مطفئات الحريق و15تحويل 

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إجماالُ، وهو 1 000 إلى 1301وصل اإلنتاج الفعلي للهالونات  60.
كما بلغ  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون988 بما يصل إلى 2007المسموح به مع اإلنتاج الُمسجل في عام 

، أي أقل من المستوى ) طن متري78.8( أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 788 1301استهالك الهالونات 
 في 1301ال يظل هناك شركة واحدة منتجة للهالونات  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون1 000 البالغ الُمخطط

الصين تحتفظ بمنشأة وقدرة اإلنتاج الخاصة بها، لكن سيتوقف إنتاجها لالستخدامات المراقبة قبل األول من 
ل الهالونات التزال موضع التنفيذ من والعديد من برامج المساعدة التقنية في مجا. 2010كانون الثاني /يناير

 .2002الموافقات األولية التي يعود تاريخها إلى عام 

 
  تعليقات األمانة وتوصياتها

 
  التعليقـات

 
، قدم البنك الدولي الجدول التالي لتحديد كيف سُيستخدم التمويل الموافق عليه )ج (50/29وفقًا للمقرر  61.

 مليون دوالر 12.2وقد بلغت قيمة هذا التمويل  .يتم تخصيصه أو صرفهلمشروع إزالة الهالونات الذي لم 
 .أمريكي
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  1جدول 
 

  2015-2008الميزانية المرجعية للفترة 
 

  التخصيص المؤقت النشاط الفترة
 )دوالر أمريكي(

 التعليقـات

 .اتسوف تتم إدارته بموجب حساب الهالون 1,200,000 غرامة مطفأة حريق ثاني أكسيد الكربون 2008

الشركات المصنع المتبقية وفقًا للمتخصصين  339,840 1301تحويل تصنيع نظام الهالونات 2008-2009
 وعمليات المسح

  لالستهالك1301إيقاف إنتاج الهالونات  520,000  لالستهالك المراقب-1301إيقاف إنتاج الهالونات  2009
وزيادة أنشطة المساعدة التقنية، وأنشطة التدريب 2008-2010

 الوعي
900,000  

أنشطة إيقاف قطاع الهالونات وتفاعل البوليميريز 2009-2010
التسلسلي والمراجعات واإلبالغ عن المخزونات 

 إلخ...والتحقيقات

300,000  

أنشطة اإلدارة والتخزين المركزي واإلقليمي 2008-2015
 للهالونات

ومدينة  مقاطعة 31األنشطة التي سيتم دعمها في  7,405,800
 كبرى وبلدية

أنشطة إدارة واإلشراف على الهالونات، ورصد 2010-2015
ومراقبة استخدامات المواد األولية للهالونات ومنع 

اإلنتاج غير المشروع والتصدير واألنشطة األخرى 
 حسب الحاجة

1,500,000  

  12,165,640  المجموع
 

ت مؤقتة، وحيث أن التمويل الُمخصص من قبل اللجنة أشار البنك الدولي إلى أن هذه الميزانية كان 62.
التنفيذية يعتمد على أهداف األداء المتفق عليها التي تحققت جميًعا حتى األن، تحتفظ الصين بالحق في ضبط 

 .وقد قدم البنك المعلومات مع الميزانية المرجعية كما هو موضح في الجدول التالي .الميزانية حسب الحاجة

موضح في الجدول السابق، تعتزم الصين استخدام الموارد الموافق عليها من قبل الخطة للتنفيذ وكما هو  63.
وفي اجتماعها الثالث والخمسين، قررت اللجنة التنفيذية مطالبة حكومة الصين والبنك الدولي  .2010فيما بعد عام 

 والرجوع للجنة التنفيذية قبل 2010عام باالستمرار في اإلبالغ عن استخدام التمويل المتبقي غير المستخدم حتى 
، الفقرة 53/25المقرر  (2010 بشأن نظام اإلبالغ المناسب للسنوات التالية لعام 2008االجتماع األخير لعام 

علًما بأنه يتم . 2010وحتى وقت كتابة هذا، لم يقدم البنك خطة لنظام اإلبالغ المناسب للسنوات التالية لعام ). دال
 في سياق العرض العام للمسائل الُمحددة خالل مراجعة 2010 التوسع في األنشطة فيما بعد عام تناول مسألة

 ،)UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/12(المشروع 

في سياق المراجعة في االجتماع الثالث والخمسين، أشار البنك إلى أن إدارته القانونية كانت تقوم  64.
وقد طُلب من البنك اإلشارة إلى ما إذا كان .  لخطة قطاع الهالونات2010بمراجعة مسألة التنفيذ فيما بعد عام 

 .2010بإمكانه مد أحد االتفاقات إلى ما بعد تاريخ انتهائه في عام 

 على 1301 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من الهالونات 200تم اإلبالغ عن صادرات بمقدار  65.
وقد أشار المقترح إلى  ".2006صة التصدير لم يتم توزيعها من عام ح"الرغم من حقيقة أن البنك قد أشار إلى أن 

 . طن متري التي تم تصديرها قد تم إدراجها في حساب االستهالك المحلي، بدالً من خصمها20أن الكمية البالغة 
 .وطُلب التوضيح من البنك

 في 2007 في عام 1301ونات أشار المراجعين إلى أنه لم يكن من الممكن تتبع االستهالك الكلي للهال 66.
 :وفي هذا الصدد، أوصى المراجعين كل من البنك الدولي والصين بما يلي .دفاتر سجل اإلنتاج

 1301إعداد تخطيط أكثر تفصيالً لقطاع المبيدات الحشرية في الصين حتى يتثنى تتبع الهالونات  ) أ(
 الخاصة بالمواد األولية إلى أو من 1301المستخدمة في المواد األولية أو إعادة بيع الهالونات 
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 الشركات األخرى، و

 في قطاع المبيدات الحشرية عن طريق، على سبيل 1301تحسين توثيق استخدام الهالونات  ) ب(
المثال، المطالبة بتحسين دفاتر سجل اإلنتاج في قطاع المبيدات الحشرية واالحتفاظ بها لعدد 

 .الخارجيينمعين من السنوات وتقديمها للمراجعين 

  .طُلب من البنك التعليق على هذه التوصيات 67.

وحتى تاريخ كتابة هذه الوثيقة، لم تكن أمانة الصندوق قد تلقت أي رد على أسئلتها الُمرسلة للبنك الدولي  68.
 .2008أيلول / سبتمبر23في 

 
  التوصيـات

 
 .قيد التنفيذ 69.
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 عوامل التصنيع من  لوريد الكربوناإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع ك
 2009البرنامج السنوي لعام  ):المرحلة األولى( األخرى غير المحددة عماالتواالست

 ةـمقدم

يتقدم البنك الدولي إلى اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والخمسين، نيابة عن حكومة الصين، بالبرنامج  70.
ريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون واستهالك  لخطة القطاع لإلزالة التد2009السنوي لعام 

ويأتي ذلك بناء . بحسب مقتضيات المرحلة األولى) 25( الستخدامات عوامل التصنيع  113-الكلوروفلوروكربون
على اإلدراك بأن طلب تحرير التمويل البالغ واحد مليون دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف اإلسناد المرتبطة به 

 دوالر أمريكي سوف ترفع إلى االجتماع السابع والخمسين إلى جانب إثبات التحقق من تنفيذ 75,000لغة والبا
  . ، ولكنه سيتم توفيره عند الطلب2009ولم يتم إرفاق برنامج العمل السنوي لعام   .2008برنامج العمل السنوي لعام 

 خلفية
 

، أقرت الجنة التنفيذية، من حيث 2002نوفمبر /ن الثانيفي اجتماعها الثامن والثالثين المنعقد في تشري 71.
 مليون دوالر أمريكي لصالح االتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية لإلزالة التدريجية إلنتاج 65المبدأ، مبلغ 

بحسب مقتضيات المرحلة ( كعامل تصنيع 113-واستهالك رابع كلوريد الكربون واستهالك الكلوروفلوروكربون
وقد تعهدت   .قامت بصرف الدفعة األولى البالغة مليوني دوالر أمريكي من أجل البدء بعملية التنفيذ، و)األولى

 25( الصين بااللتزام بالجدول الزمني لبروتوكول مونتريال الخاص بضبط إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون 
وبناء على ذلك، أقرت  .بيق االتفاقية كعامل تصنيع من خالل تط113-واستهالك الكلوروفلوروكربون)  تطبيقاً

 مليون دوالر 64 بتمويل إجمالي مقداره 2008-2003اللجنة التنفيذية برامج العمل السنوية للسنوات من 
 ، تم خفض إنتاج رابع كلوريد الكربون لالستخدام 2001وعندما وضعت خطة اإلزالة التدريجية في عام  .أمريكي

 طن 438.1 13 طن من قدرات استنفاد األوزون إلى 64152لكلوروفلوروكربون من المسيطر عليه كمخزون إلنتاج ا
وقد انخفض استهالك رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع للتطبيقات الخمسة . 2007من قدرات استنفاد األوزون في عام 
 طن من قدرات 481.75 إلى 2002 طن قدرات استنفاد األوزون في عام 049 5والعشرين حسب المرحلة األولى من 

 طن من قدرات استنفاد 17.2 من 113-، كما تراجع استهالك الكلوروفلوروكربون2007استنفاد األوزون في عام 
 .2006 إلى صفر في عام 2002األوزون في عام 

   . مبينة في الجدول أدناه2009 و2008أهداف اإلنتاج ومستويات التمويل المرتبطة بها لعامي  72.
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 )1(جدول رقم 

 
  2009 و 2008األهداف والتمويل للبرامج السنوية للعامين 

  االستهالك
  25رابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع للتطبيقات الـ 

  استنفاد األوزونمن قدرات طن   493 2008
  استنفاد األوزونمن قدرات  طن 493 2009
 0  التأثير

   كعامل تصنيع للتطبيقات 113- الكلوروفلوروكربون
2008 0 
2009 0 
 0  التأثير

  اإلنتاج 
  رابع كلوريد الكربون 

  استنفاد األوزونمن قدرات  طن 8,188 * 2008
  استنفاد األوزونمن قدرات  طن 8,188* * 2009
 0  التأثير

   مليون دوالر أمريكي65 مجموع المبالغ التي أقرها مبدئياً الصندوق المتعدد األطراف 
الصندوق المتعدد األطراف مجموع التمويل الذي حرره 

  2008ديسمبر /حتى كانون أول
   مليون دوالر أمريكي64

    مليون دوالر أمريكي1  مستوى التمويل المطلوب
واالستيراد لرابع كلوريد الكربون المستخدم كعامل تصنيع وكمواد أولية  بها المسموح اإلنتاج القصوى  لكمية2008الهدف في العام * 

  .الموافقة على المرحلة الثانية من خطة قطاع رابع كلوريد الكربون بموجب روكربونإلنتاج الكلوروفلو
 في المائة  15 طن من قدرات استنفاد األوزون والتي تشكل  341 7هذا هو هدف المرحلتين األولى والثانية، والتي تشتمل على ** 

 طن من قدرات استنفاد األوزون كواد أولية لـ 847ساسية و  في المائة  لالحتياجات الداخلية األ10من خط األساس باإلضافة إلى 
 طن من قدرات استنفاد األوزون إلنتاج الكلوروفلوروكربون الخاص بأجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات في العام 550

2009  .   
  

 وصف المشروع
 

تنفيذ البرامج السنوية الخمسة من الذي يشتمل على ملخص لنتاجات ) أ(يبدأ طلب البنك الدولي بالجزء  73.
. 2008يونيو / اعتبارا من حزيران2008، وكذلك تقرير التقدم عن البرنامج السنوي لعام 2003-2007

 .والجدوالن التاليان يضمان موجزا لوضع تنفيذ البرنامج، أحدهما عن اإلنتاج واآلخر عن االستهالك
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 )2(جدول رقم 
 )المرحلة األولى(ة من إنتاج رابع كلوريد الكربون موجز عن تنفيذ اإلزالة التدريجي

 2008يونيو / اعتبارا من حزيران
 

عدد منتجات رابع   السنة
  كلوريد الكربون

منتجات رابع كلوريد 
الكربون المغلقة في 

  السنة

عدد منتجات رابع 
   كلوريد الكربون المتبقية

منتجات رابع كلوريد 
  الكربون بحصص إنتاج  

2003 16 0 16 14 

2004 17 
  ) جديد أضيف1(

5 12 9 

2005 12 1 11 8 

2006 12 
  ) جديد أضيف1(

2 10 6 

2007 13 
  ) جديد أضيف3(

1 12 [0] 

2008 

14 
  ) جدد أضيفا2(

0 14 
 توقف عن اإلنتاج 1(

وسوف يتم تفكيكه في 
2008(   

[0] 

  

 )3(جدول رقم 

   2008يونيو / حزيران30واد المستنفذة لألوزون حتى وضع نشاطات مشاريع المرحلة األولى لإلزالة التدريجية للم

العدد األصلي لمشاريع   عامل تصنيع للتطبيقات
  عوامل التصنيع

المشاريع المتبقية التي 
تستخدم رابع كلوريد 

كلوروفلوروكر/الكربون
   113- بون

المحولة لمواد غير 
  مستنفدة لألوزون

إنتاج عوامل تصنيع 
مواد مستنفدة لألوزون 

  ها تم إغالق

 8  مطاط مطهر بالكلور 
تشمل واحد جديد تم (

  )تحديده

2 0 6 

CP-70  12 0 1 11 
 1 3  بوليوفين كلور مسلفن 

  )ضبط اإلشعاع(
0 2 

 0 1 0 1  الكيتوتيفين
 2  اندوسلفان 

  )تم تحديده حديثاً(
0 0 2 

PTFE  6 0 6 0 
 21 8 3 32  اإلجمالي

 

 من السياسات للمساعدة في تنفيذ الخطة القطاعية لرابع كلوريد لقد واصلت الحكومية الصينية تنفيذ عدد 74.
جميع منتجي رابع " التعميم حول تنفيذ نظام ترخيص حصص إنتاج رابع كلوريد الكربون"وقد وضع   .الكربون

ذ التعميم حول تنفي"وقد طالب  .كلوريد الكربون، بما في ذلك مصانع  الكلوروميثان المقامة حديثاً، تحت السيطرة
 من جميع تجار رابع كلوريد 2003مايو  /الصادر في آيار" نظام ترخيص حصص إنتاج رابع كلوريد الكربون

الكربون ومشاريع االستهالك بضرورة التسجيل والتقدم بطلبات ترخيص لبيع وشراء المادة المراقبة وكذلك رفع 
التعميم الخاص بإدارة " لحكومة ، أصدرت ا2004وفي عام  .تقارير ربع سنوية إلى وزارة حماية البيئة
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الذي أدخل نفس نظام اإلشراف النظير المستخدم في خطة " اإلجراءات لمراقبة مواقع إنتاج رابع كلوريد الكربون
  .وقد شملت الرقابة المصانع المنتجة للكلوروميثان المقامة حديثا  .اإلزالة التدريجية إلنتاج كلوروفلوروكربون

إنشاء مصنعي كلوروميثان جديدين وسيتم إغالق أحد المصانع الموجودة أصال بسبب ، تم 2008في عام  75.
وقد تم إقرار إنشاء المصنعين الجديدين شريطة أن تضمن منشأة لتحويل رابع كلوريد الكربون عاملة  .تدني الكفاءة

 من الطلب 1في المرفق I- 1 ويقدم الجدول  .بشكل كامل وذلك لمعالجة رابع كلوريد الكربون الناتج بشكل عرضي
إنتاج مشترك أو (قائمة بجميع مصانع رابع كلوريد الكربون، مع بيانات عن االسم ونوع منشأة رابع كلوريد الكربون 

 وكذلك 2008-2001، عدد خطوط اإلنتاج واإلنتاج في الفترة من 2008 و 2001والطاقة اإلنتاجية في عام ) مخصص
 ).مغلق أو شغّال(وضع المصنع 

، أصدرت وزارة حماية البيئة تعميماً إضافياً لفرض رقابة مشددة للمنشئات الجديدة 2006في عام  76.
 وبالنسبة للمصانع التي تستخدم رابع كلوريد  .وتوسيع المشاريع التي تستخدم رابع كلوريد الكربون كعنصر تصنيع
  .حصص االستهالك  من وزارة حماية البيئةالكربون كمخزون إمداد، فيشترط التعميم تقديم طلب  للحصول على إذن ل

أعاله، فهناك فقط مصنعان إلنتاج المطاط المطهر بالكلور ) 3(وكما يمكن مشاهدته في الجدول رقم  77.
الذي ما يزال يستهلك رابع كلوريد الكربون، بينما المشاريع األخرى  ومصنع آخر إلنتاج بوليوفين الكلور المسلفن

وقد وقع مصنعا إنتاج  .األولى إما قد أغلقت أو حّولت إلى تقنيات لمواد غير مستنفدة لألوزونالمشمولة في المرحلة 
كما توقف استهالك . 2009المطاط المطهر بالكلور عقوداً مع وزارة حماية البيئة للتوقف عن العمل في عام 

  .2006 كعامل تصنيع منذ عام 113-كلوروفلوروكربون

لور المسلفن في مقاطعة جيلين، وهو المصنع الوحيد لضبط االنبعاث بناء على أما مصنع بوليوفين الك 78.
وقد أدخلت التعديالت بدون   .المرحلة األولى، فما يزال يواصل التعامل بصعوبة مع التكنولوجيا المستوردة

جيات بديلة وفي الوقت ذاته، فقد عهد المصنع إلى عدة جامعات ومعاهد أبحاث لتطوير تكنولو  .تحسينات كثيرة
 وفي حال فشلت جميع هذه الجهود، فيتعين على المصنع تخفيض عمليات   .لتحل محل استهالك رابع كلوريد الكربون

 . المحددة بموجب االتفاقية2010بوليوفين الكلور المسلفن لتحقيق أهداف استهالك رابع كلوريد الكربون لعام 

 من الطلب تفاصيل النشاطات على مستوى IIق رقم  من المرفII- 5 إلى II-1وتعطي الجداول من  79.
 ومستوى 113-الكلوروفلوروكربون/المصنع، واسم المنتج، والطاقة اإلنتاجية واستهالك رابع كلوريد الكربون

 من 5ويقدم المرفق  . وكذلك وضع المصنع2008 -2005 والتحديثات لألعوام 2004-2001اإلنتاج للفترة من 
لتي تم توقيعها بين وزارة حماية البيئة والمصنع مع تفاصيل مثل اسم المصنع وخط األساس وطبيعة الطلب قائمة بالعقود ا
  ).شغّال أو مغلق( العقد ووضع المصنع 

 ، 2003 نشاطاً مقررة منذ عام 32 نشاطاً من بين 24وبناء على برنامج المساعدة الفنية، فقد تم إنجاز  80.
 في 6-1وتتوفر تفاصيل وفقاً للبرنامج السنوي في الجداول من  . اإلنجاز نشاطات تحت8بينما ما نزال هناك 

 :، هناك ثالثة تستحق اإلشارة إليها هنا وهي2008ومن بين النشاطات المقررة لعام . المرفق السادس من الطلب
؛ والتحقق من استعماالت التحقق من استخدام المواد األولية الجديدة، عوامل التصنيع الجديدة وتجار رابع كلوريد الكربون

 إنتاج رابع كلوريد الكربون على خط المراقبة مما سيمكن وزارة حماية البيئة رابع كلوريد الكربون في المختبرات وتطبيق
 .من جمع بيانات فورية عن إنتاج رابع كلوريد الكربون من مصانع كلوريد الكربون

، كما يغطي األهداف المقررة 2009مقترح لعام من الطلب البرنامج السنوي ال) ب(ويتضمن الجزء  81.
وقد جرى تعديل هذه األهداف لتعكس تأثير خطة   .والنشاطات المقترحة التي يتعين القيام بها إلنجاز هذه األهداف

ويجب أن ال يتخطى إنتاج رابع كلوريد الكربون  .اإلزالة التدريجية المستعجلة والمرحلة الثانية من الخطة القطاعية
ستعماالت المسيطر عليها لكل من المرحلتين األولى والثانية من الخطة القطاعية واستخدام المخزون في إنتاج اال

، كما أن استهالك رابع كلوريد الكربون )847 + 341 7( طن من قدرات استنفاد األوزون 188 8الكلوروفلوروكربون 
أما استهالك . 2009 قدرات استنفاد األوزون في عام  طن من493كعامل تصنيع تحت الخطة األولى يجب أن ال يتعدى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 

 31 

 كعنصر تصنيع فيجب أن يكون صفراً، كما هو منصوص عليه في االتفاقية تحت المرحلة 113-كلوروفلوروكربون
 .األولى

 وسوف 2004إلى تطوير مستمر منذ عام " إلدارة المواد المستنفدة لألوزون"وقد خضع القانون الجديد  82.
 ويتوقع الطلب إقراره من مجلس الدولة في . قانوني متين لإلزالة المستدامة للمواد المستنفدة لألوزونيعمل كأساس

 .2009عام 

، هناك دراسة عن تقدير المخاطر إلدارة رابع 2009ومن بين نشاطات المساعدة الفنية المقررة لعام  83.
التطبيق االقتصادي للمنتجات التي تستخدم رابع كلوريد الكربون وذلك لبحث إمكانيات السوق، وبالتالي قابلية 

  .كلوريد الكربون كمواد أولية وتبعات ذلك على ثبات االلتزام بضبط رابع كلوريد الكربون في الصين

، فإن الطلب المقدم يتوقع 2010وفيما يتعلق بإدارة إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون بعد عام  84.
 طن من قدرات استنفاد 471 4 الحالية لتخفيض إنتاج رابع كلوريد الكربون إلى االعتماد على سياسة اإلطار

من خط األساس لتوفير االحتياجات األساسية المحلية، وكذلك تقليص % 15األوزون، أي ما يمثل ما نسبته 
 220(ولى  طن من قدرات استنفاد األوزون وهي الكمية المسموح بها بناء على المرحلة األ214 1االستهالك إلى 

وبالنسبة إلى  ). طن من قدرات استنفاد األوزون994(وعلى المرحلة الثانية ) طن من قدرات استنفاد األوزون
 بناء على المرحلة األولى، فيتوقع الطلب 2010 طن من قدرات استنفاد األوزون المسموح بها بعد عام 220كمية 

المسلفن في الوقت الذي سيغلق فيه المصنعان المتبقيان للمطاط المطهر  الكلور بوليوفين االحتفاظ بها لمشروع
وفيما يخص استهالك رابع كلوريد الكربون لالستخدامات المخبرية، فتخطط وزارة حماية البيئة للحصول على  .بالكلور

  .استثناء من خالل إجراء استثناء االستخدامات الضرورية تحت بروتوكول مونتريال

زارة حماية البيئة االستمرار في المراقبة والتحقق من منتجي ومستهلكي رابع كلوريد الكربون وتنوي و 85.
وسوف تستمر وزارة حماية البيئة في رفع تقارير إلى اللجنة التنفيذية  .للتأكد من النتائج المتحققة من الخطة القطاعية

، تقترح وزارة حماية البيئة 2010 النشاطات بعد عام ومن أجل تمويل هذه. 2010حول مثل هذه الرقابة والتحقق بعد عام 
  .2010 مليون دوالر أمريكي التي قد تبقى غير مخصصة بعد عام 1.3استخدام 

 
 تعليقات األمانة والتوصيات

 
 التعليقات

 
 كما هو مخطط له، والمشكلة المتبقية هي مشروع مراقبة 2008يجرى العمل بالبرنامج السنوي لعام  86.

المسلفن في مقاطعة جيلين الذي يستمر في مواجهة مصاعب في استيعاب التكنولوجيا  الكلور بوليوفينانبعاث 
 الكلور ومع ذلك، يبدو أن هناك خطة لضبط استهالك رابع كلوريد الكربون من خالل خفض إنتاج بوليوفين  .المستوردة

   .المسلفن في حال فشل جميع الجهود الحالية لتغيير الوضع

، يقدم أهدافاً واضحة منسجمة مع تلك الواردة في االتفاقية، 2009 برنامج العمل السنوي المقترح لعام إن 87.
ومع  .وكذلك خطة عمل لغاية االستمرار في الزخم وهيكلية التنفيذ الذي تم إرساؤه في السنوات الستة الماضية

لمرحلة األولى لإلزالة التدريجية لرابع ذلك، سوف تكون هذه هي آخر سنة في الخطة القطاعية واالنتهاء من ا
وقبل كل شيء، فيجب أن تنجح المحاوالت التجريبية  .كلوريد الكربون كما تعتمد ديمومة النتائج على عدد من العوامل

قوم المسلفن في جيلين، وإالّ فيجب اتخاذ قرار لضمان أن ي الكلور لتفعيل التكنولوجيا المستوردة في مشاريع انبعاث بوليوفين
المسلفن     لتقليص استهالك رابع كلوريد الكربون من أجل الحفاظ على مستوى  الكلور المصنع بخفض إنتاج بوليوفين

  . 2010استهالك رابع كلوريد الكربون المسموح به حسب المرحلة األولى بعد عام 

 في ذلك مصنعان جديدان في لقد تم إقامة مصانع ميثان الكلور جديدة في السنوات القليلة الماضية، بما 88.
ومع أن وزارة حماية البيئة تتبع  .، بطاقة جديدة أضيفت إلنتاج رابع كلوريد كربون غير مطلوب2008عام 

سياسة تقضي بالطلب من المصانع الجديدة بناء منشئات للتخلص من رابع كلوريد الكربون، إال أن معظم هذه 
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ورغم ذلك، فإن بعض  .بون إلى منتجات مواد غير مستنفدة لألوزونالمصانع قد اختارت تحويل رابع كلوريد الكر
هذه المصانع قد ال تكون أمامها فرص تسويق جيدة، إما بسبب المنتجات المنافسة األخرى أو تكلفة اإلنتاج العالية 

نغهاي هو رباعي كلورو االثيلين في ش/ إن مشروع الكلور القلوي رابع كلوريد الكربون .مما قد يؤدي إلى فشلها
مثال على ذلك حيث لم تكن هناك إمكانية لإلبقاء على تحويل رابع كلوريد الكربون إلى رباعي كلورو االثيلين 
بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج رباعي كلورو االثيلين مقارنة بطرق تكنولوجية أخرى، ونتيجة لذلك فإنه يجب تفكيك 

على استمرار التزام الصين بضوابط إنتاج رابع كلوريد إن حاالت كهذه يمكن أن يكون لها مضاعفات  .المصنع
وفي هذا السياق،  فإن الدراسة الخاصة بتقييم مخاطر إنتاج المواد غير المستنفدة لألوزون باستخدام رابع كلوريد  .الكربون

  .2009الكربون كمواد أولية هي مشروع معد في الوقت المناسب على أساس برنامج المساعدة التقنية لعام 

، هي 2010إن خطة وزارة حماية البيئة إلدامة اإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربون لما بعد عام  89.
محاولة جيدة نظراً إلنتاج رابع كلوريد الكربون غير المقصود من إنتاج كلور الميثان واالستخدام المزدوج لرابع 

إن االقتراح القاضي باستخدام المبلغ  .ماالت كمواد أوليةكلوريد الكربون لكل من االستخدام المسيطر عليه واالستع
 يمكن أن يكون استخداماً مفيداً 2010 مليون دوالر أمريكي من الخطة القطاعية بعد عام 1.3غير المخصص ومقداره 

  .للموارد المتبقية نظراً لمخاطر عدم االلتزام

 
 التوصية

 
 فيذيةتوصي األمانة العامة بأن تقوم اللجنة التن 90.

 للخطة القطاعية الصينية لإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك 2009أن تأخذ علماً ببرنامج العمل لعام   )أ (
بناًء على )  استخداما25ً( كعامل تصنيع 113- رابع كلوريد الكربون، واستهالك كلوروفلوروكربون

 المرحلة األولى؛

تأتية من تنفيذ خطة التخلص القطاعي لكل من أن تأخذ علماً بالخطة المقترحة للحفاظ على النتائج الم  )ب (
، واالقتراح القاضي بتخصيص المبلغ غير المصروف والبالغ 2010المرحلتين األولى والثانية لما بعد 

  مليون دوالر أمريكي؛1.3

 بمبلغ مليون دوالر أمريكي وتكلفة المساندة المرتبطة به البالغة 2009أن تقر البرنامج السنوي لعام   )ج (
 دوالر أمريكي للمرحلة األولى من الخطة القطاعية، مع مالحظة أن طلب التمويل وتكلفة  ألف75

المساندة سوف يرفع من البنك الدولي إلى االجتماع السابع والخمسين، مرفقاً معه تقرير التحقق 
 .2008بخصوص تنفيذ البرنامج السنوي لعام 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 

 33 

 
 الكربونرابع كلوريد نتاج واستهالك اإلزالة التدريجية إل

  :)المرحلة الثانية(األخرى غير المحددة من عوامل التصنيع واالستعماالت 
  2009البرنامج السنوي لعام 

  المقدمة
يعرض البنك الدولي على االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية، نيابة عن حكومة الصين، البرنامج السنوي   91.

التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من عوامل التصنيع  للخطة القطاعية لتحقيق اإلزالة 2009لعام 
، وذلك على أساس طلب اإلفراج عن الشريحة الرابعة للتمويل البالغ غ )المرحلة الثانية(واالستعماالت غير المحددة األخرى 

أمريكيا سيتم عرضها على  دوالرا 112.500 مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف الدعم المرتبطة وقدرها 1.5
وال تتضمن هذه الورقة اقتراح . 2008االجتماع الثامن والخمسين، إلى جانب التحقق من تنفيذ البرنامج السنوي لعام 

  .  إال أنه يمكن الحصول على ذلك بناء على طلب2009البرنامج السنوي لعام 

  خلفية 

بعين من حيث المبدأ على الخطة القطاعية على الخطة القطاعية وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع واألر  92.
لتحقيق اإلزالة التدريجية إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من عوامل التصنيع واالستعماالت غير المحددة األخرى 

 دوالر 3.487.500بلغ  مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف الدعم بم46.5، بمبلغ إجمالي قدره )المرحلة الثانية(
. ووافقت اللجنة على االتفاق بشأن المرحلة الثانية للخطة القطاعية في اجتماعها الثامن واألربعين. أمريكي للبنك الدولي

وفيما . 2008 و 2007 و 2006 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ برامج العمل السنوية لألعوام 45وصرفت اللجنة ما مجموعه 
  .ع كلوريد الكربون وجدول صرف األموال في إطار هذا االتفاقيلي أهداف خفض راب

  
  1الجدول 

  إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون في المرحلة الثانية والتمويل المتفق عليه
 
  2010  2009  2008  2007  2006  خط األساس 

 )2003(       
ربون في إطار  االستهالك االقصى المسموح به من إنتاج رابع كلوريد الك- 1

 4 471 7 341 7 341 7 341 *7 341  29 367  .بروتوكول مونتريال

 االستهالك األقصى المسموح به من رابع كلوريد الكربون وفقا لتدابير – 2
  8 383 8 383 8 383 8 383 55 891  .المراقبة لبروتوكول مونتريال

 220 493 493 493 493 5 049 .األولى  للمرحلةاالستهالك األقصى المسموح به من رابع كلوريد الكربون -3
 1 994 6 945 6 945 6 945 **6 945 5 411 . االستهالك األقصى المسموح به من رابع كلوريد الكربون للمرحلة الثانية-4
 - 945 945 945 945 3 300 . االستهالك غير المحدد لرابع كلوريد الكربون– 5
 رابع كلوريد الكربون المستخدم في تطبيقات  القدر األقصى المسموح به من– 6

 XVII/8 مكرر من المقرر -عوامل التصنيع الواردة في الجدول المرحلي ألف
وفي التطبيقات المحتملة لعوامل التصنيع كما حددت ذلك الصين وأبلغت به في 

 .***تقارير التحقق 

 **** 6 600 6 600 14 300 14 300  ال ينطبق

 المجموع )بآالف الدوالرت األمريكية(تعدد األطراف تمويل الصندوق الم
 46 500 1 500 10 000 10 000 25 000   . تمويل الصندوق المتعدد األطراف للمرحلة الثانية– 7
 3 487 5 112 5 750 750 1 875  . تكاليف الدعم للوكالة للمرحلة الثانية– 8

  .X/14ت، بموجب المقرر  شريطة قبول الدول المؤهلة لالنبعاثا– 1: مالحظات
 في المائة من المستوى األساسي المسموح به لالحتياجات 10يتضمن االستهالك المسموح به إلنتاج رابع كلوريد الكربون اإلنتاج اإلضافي بنسبة * 

  .2010 في المائة من عام 15 و 2009 إلى عام 2005المحلية األساسية من عام 
وسيغطي التحقق ). الصف الرابع(الك حسب الشركات والتطبيقات التي تشملها الخطة القطاعية للمرحلة الثانية سيتحقق البنك الدولي من االسته** 

 في المائة من استهالك عوامل التصنيع في 30 في المائة من جميع الشركات التي تشمل على األقل 30السنوي اختيار عشوائي لما يقل عن 
  .إطار المرحلة الثانية

أما األرقام المتعلقة باستخدام رابع .  في االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذية53/32ديالت على هذه األرقام بموجب المقرر ُأدخلت تع*** 
 طنا من قدرات استنفاد األوزون لتحل محل الرقم الولي المتمثل في 6.600 فتحددت في 2009 و 2008 و 2007كلوريد الكربون لألعوام 

وستتحقق الصين من تطابق حجم رابع كلوريد الكربون سنويا المستخدمة في هذه التطبيقات  . رات استنفاد األوزون طنا من قد14.300
  .السنوي مع اإلجراءات المنشأة ألغراض مواد التلقيم المتعلقة برابع كلوريد الكربون وأيدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن واألربعين

 رابع كلوريد الكربون المستخدم إلى الصفر، أو أي مستويات ال تكاد تذكر لالنبعاثات التي يمكن أن توافق عليها سيجري تخفيض نسبة**** 
  .  يناير/األطراف بحلول األول من كانون الثاني

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 
 

34 

  وصف المشروع
  

الثانية على عدد  في إطار المرحلة 2009تحتوي التقرير المقدم من البنك الدولي بشأن برنامج العمل السنوي لعام   93.
 في إطار المرحلة األولى، وبالتالي فإن ملخص المرحلة الثانية 2009من العناصر المشتركة مع البرنامج السنوي لعام 

  .سيقتصر على تغطية هذه العناصر الواردة في المرحلة الثانية
  

  :ثانية تحقيق ما يلي في إطار المرحلة ال2008بالنسبة لألهداف، سيكفل برنامج العمل السنوي لعام   94.
 13لن يتجاوز هدف مراقبة االستهالك السنوي لرابع كلوريد الكربون على المستوى الوطني بخصوص   )أ(

   طنا من قدرات استنفاد األوزون؛6.945تطبيقات لعوامل التصنيع 
  لن يتجاوز هدف مراقبة االستهالك السنوي رابع كلوريد الكربون على المستوى الوطني بخصوص  )ب(

 طنا من قدرات استنفاد األوزون، 6.600تطبيقات عوامل التصنيع، بخالف المرحلتين األولى والثانية، 
  .53/32 طنا من قدرات استنفاد األوزون وفقا للمقرر 14.300التي تم تنقيحها بالتخفيض من 

  
  .2008أغسطس / في آب2008ويتضمن الجدول التالي التقرير المرحلي لبرنامج عام   95.

   2جدول ال

 )2008أغسطس /في تاريخ آب (2008حالة األنشطة المزمعة لعام 

 الوضع الفعلي المزمعة نوع األنشطة
التخفيض المزمع 

لرابع كلوريد 
 الكربون 

التخفيض المحقق لرابع 
 كلوريد الكربون

السياسات واللوائح التنظيمية 
 الجديدة

 ال ينطبق ال ينطبق ال شيء ال شيء

  طن متري0    تخفيض اإلنتاج
 أنشطة 3وسيتم التوقيع على .  أنشطة5تم التوقيع على   عقدا23 تخفيض االستهالك

أما .  تتعلق بمشاريع السيكلوديم2008أخرى في عام 
 .2009المشاريع المتبقية فسيوقع عليها في عام 

  طن متري602.29 _

 0 0 .التنفيذوهناك نشاطان قيد . تم إنجاز نشاط واحد 3 أنشطة المساعدة الفنية
سيتم إنجاز نشاطين للمرحلة الثانية لعوامل التصنيع   5 أنشطة التدريب المزمعة

الثانية وثالثة أخرى في إطار الخطة القطاعية لعوامل 
 . التصنيع في المرحلة األولى لرابع كلوريد الكربون

0 0 

 
يع للتقدم الذي أحرزته الشركات بشأن أنشطة ويقدم الجدول التالي مزيدا من التفاصيل حسب تطبيق عوامل التصن  96.

 .اإلزالة التدريجية

 الجدول 3

 ملخص تنفيذ اإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربون كعامل تصنيع
2008أغسطس /في تاريخ آب) المرحلة الثانية(  

 االستهالك السنوي

 )طن متري(

عدد الخطوط 
 اإلنتاجية

 التطبيق اإلجراءات

2003 2007 2003 200
8 

 

توقفت جميع المصانع التسعة عن إنتاج رابع كلوريد  9 9 15.30 152.85 سيدلودين
 .2009 و 2008الكربون وسيتم إغالقها في عامي 

منشآت 
CPP/CEV

A 

730.40 
2 

303.22 
2 

18  

بما في (
ذلك ثالثة 

  . مصانع10تم إغالق وتفكيك  8
  . مصانع عن اإلنتاج3توقفت 

 . ج مصانع قيد اإلنتا5
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 االستهالك السنوي

 )طن متري(

عدد الخطوط 
 اإلنتاجية

 التطبيق اإلجراءات

2003 2007 2003 200
8 

 

 )جديدة

MIC 574.54 036.98 
1 

 .تم إغالق مصنع واحد وتفكيكه 5 6

MPB 

679.95 283.73 

  .توقـف مصنعان عن التشغيل وتم تفكيكهما 1 3

سيتوقف مصنع واحد عن التشغيل في عام 
 بعد استنفاد مخزون رابع كلوريد 2008
 .الكربون

  إيميدالوبريد
264.81 198.20 

  .تم تحويل مصنع واحد 1 4

 .ق وتفكيك مصنعينتم إغال

 .تم إغالق وتفكيك مصنعين 1 3 367.73 316.87 بيبروفنزين

 أوكساديازون
57.00 0 

  .توقف مصنع واحد عن العمل وتفكيكه 0 3

 .تم إغالق وتفكيك مصنعينا

CNMA 136.12 388.75 1 1  

 .تم تحويل مصنع واحد وتفكيك مصانع أخرى 0 2 0.00 6.93 ميفيناسيت

DCBT 0.00 0.00 0 0  

 919.47 المجموع
4 

593.91 
4 

49 26  

 

 بخالف البرامج المشمولة في 2008 هو نفسه بالنسبة لعام 2009 ويبقى الهدف المحدد لبرنامج عام  97.
 14.300إطار المرحلتين األولى والثانية، وانخفض االستهالك األقصى المسموح به لرابع كلوريد الكربون من 

  . وترد التفاصيل في الجدول أدناه.  طنا من قدرات استنفاد األوزون6.600ألوزون إلى طنا من قدرات استنفاد ا
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  4الجدول 

 2009األهداف في إطار البرنامج السنوي لعام 
 االستهالك السنوي لرابع كلوريد الكربون على الصعيد الوطني    الهدف

  2009   المؤشرات
 التخفيض )سنة البرنامج(

التمويل 
بماليين 

 والراتالد
اإلجراءات الرئيسية 

 المواعيد الرئيسية المطلوبة

    )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(  

  
استهالك رابع 

 كلوريد الكربون

منشآت قطاع 
عوامل التصنيع 

في المرحلة 
 الثانية

945 6 951 5 0.5  

 إصدار حصص – 1
استهالك رابع كلوريد 

  .الكربون
 توقيع عقود اإلزالة – 2

ية الستهالك رابع التدريج
 .كلوريد الكربون

 31 بحلول – 1
  2009مارس /آذار

 30 بحلول – 2
  2009سبتمبر /أيلول

القدر األقصى المسموح به من رابع كلوريد الكربون 
المستخدم في تطبيقات عامل التصنيع الواردة في الجدول 

 وفي التطبيقات XVII/8 مكرر من المقرر -المرحلي ألف
 التصنيع كما حددت ذلك الصين وأبلغت به المحتملة لعوامل
 .في تقارير التحقق

600 6 600 6 1.0 

 31 بحلول – 1 
 2009مارس /آذار

 545 13 551 12 1.0   

حيث ما تزال التكنولوجيا غير القائمة   CPP/CEVAوعالوة على تطبيقات رابع كلوريد الكربون المتعلقة بمنشآت  98.
 غير جاهزة بما فيه الكفاية للتنفيذ، وستجري اإلزالة التدريجية للتطبيقات األخرى لرابع على المواد المستنفدة لألوزون

.  من خالل تحويلها إلى تكنلوجيا غير قائمة على المواد المستنفدة لألوزون أو إغالقها2009كربون الكلوريد في عام 
المصانع بين اإلغالق أو االنتظار، غير أن ، يمكن أن تختار MIC و CPP/CEVAوبالنسبة للتطبيقات المتعلقة بمنشآت 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون في 994 سيبلغ 2010مجموع االستهالك المسموح به لرابع كلوريد الكربون بعد عام 
  .السنة

ية، وفيما يخص التطبيقات الجديدة لعوامل التصنيع برابع فلوريد الكربون التي ال تشملها المرحلتان األولى والثان  99.
وفيما . 2009وينبغي تنفيذها في عام .  مصنعا باإلزالة التدريجية الستهالكها من خالل اإلغالق أو التحويل30سيعنى 

 مليون دوالر أمريكي في 1.07يتعلق باعتمادات التمويل، تعتزم وزارة حماية البيئة توزيع المبلغ غير الملزم به وقدره 
 مليون 1.5في المرحلة األولى لرابع كلوريد الكربون للمرحلة باإلضافة إلى مبلغ إطار الخطة القطاعية لعوامل التصنيع 

  :   على النحو التالي2009دوالر أمريكي ينبغي اعتماده في البرنامج السنوي لعام 

  5الجدول 

 اعتمادات التمويل المزمعة ألنشطة اإلزالة التدريجية المتبقية

  النشاط السنة
عدد عقود تخفيض 

رابع استهالك 
كلوريد الكربون 
 الواجب توقيعها

تقديرات 
اعتمادات 
التمويل 

بالدوالر (
 )األمريكي

 التعليقات

اإلزالة التدريجية في  2008
 إطار المرحلة الثانية

 .عقود مع ثالث شركات للسيلوديم 300 000 3

اإلزالة التدريجية  2008
لعوامل التصنيع في 

 المرحلة الثانية

-- 000 200  

اريع المساعدة مش 2009
 الفنية

-- 000 200  

2009-
2011 

اإلزالة التدريجية 
لعوامل التصنيع في 

 المرحلة الثانية

عقود مع جميع الشركات المتبقية لعوامل التصنيع  16 500 000 20
في المرحلة الثانية الواردة في البرنامج السنوي 

 . 2009لعام 
2009-
2010 

اإلزالة التدريجية 
 لعوامل التصنيع

 الجديدة

 .عقود مع جميع الشركات الجديدة لعوامل التصنيع 15 000 000 30



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 

 37 

  النشاط السنة
عدد عقود تخفيض 

رابع استهالك 
كلوريد الكربون 
 الواجب توقيعها

تقديرات 
اعتمادات 
التمويل 

بالدوالر (
 )األمريكي

 التعليقات

مشاريع المساعدة  2010
 الفنية

ستجري األعمال التالية على األقل فيما يخص قطاعي  370 000 __
عوامل التصنيع في لمرحلة /رابع كلوريد الكربون

  :األولى وعوامل التصنيع في المرحلة الثانية
  . 2009البرامج السنوية لعام  تدقيق أداء – 1
  . إعداد تقارير إنجاز المشاريع– 2
 تلخيص حلقة العمل الخاصة بقطاع عوامل -3

 .التصنيع

  32 570 000 53 -- المجموع
 

ويتضمن التقرير المقدم أربعة مرفقات هي المرفق األول الذي يقدم قائمة لمنتجي رابع كلوريد الكربون   100.
؛ والمرفق الثاني الذي يحتوي على معلومات عن شركات عوامل 2008يونيه  /يرانوحالتها في تاريخ حز

التصنيع في المرحلة الثانية، التي تنطوي على خمسة جداول تقدم تفاصيل عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
نيع في ، وخطوط إنتاجية لكل تطبيق، وقائمة عن شركات عوامل التص2007 و 2000لكل تطبيق بين عامي 

والمرفق الرابع هو عبارة عن قائمة . الخطة القطاعية، واستهالك رابع كلوريد الكربون لكل قطاع وشركة
أما المرفق الخامس . للسياسات المنفذة والمرفق الرابع يشكل قائمة ألنشطة المساعدة الفنية حسب البرامج السنوية

  . ةفهو قائمة عن شركات عوامل التصنيع في المرحلة الثاني

وعلى غرار التقرير المقدم بشأن المرحلة األولى، هناك مناقشة عن اإلبقاء على نتائج المرحلة القطاعية   101.
ومع أن معظم المحتويات هي نفسها في الخطة في . 2010لإلزالة التدريجية لرابع كلوريد الكربون ما بعد عام 

نية تتناول الحاجة إلى إجراء إزالة تدريجية لرابع كلوريد إطار المرحلة األولى، فإن المناقشة في إطار الخطة الثا
ألنه على أساس نجاح التكنولوجيا غير القائمة على المواد المستنفدة لألوزون يفضل  CPPالكربون في تطبيق 

 بغية تمكين مستوى إنتاج رابع كلوريد الكربون من CPPاختيار الشركات المعنية، والشركات مستعدة لوقف إنتاج 
 طنا من قدرات المواد المستنفدة لألوزون في 994، المتمثل في 2010بقاء ضمن المستوى المسموح به بعد عام ال

  .السنة
  

  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 و 2005جرى تنفيذ المرحلة الثانية للخطة القطاعية لرابع كلوريد الكربون كما كان مقررا بين عامي   102.
 2008ويشير التقدم الذي أحرزه البرنامج السنوي لعام . ضات السنوية وتم التحقق بشأنها وتحققت التخفي2007

 المقترح أهداف تتطابق مع االتفاق 2009ويتضمن البرنامج السنوي لعام . إلى النتائج نفسها باتجاه نهاية العام
كبيرة ألنه سيكون آخر عام  2009ومع ذلك، فإن المهام التي ينبغي إنجازها في عام . وخطة العمل لتحقيقها

وهذا صحيح بوجه خاص . للمرحلة وهناك عدد هائل من عقود اإلزالة التدريجية التي ينبغي إبرامها وتنفيذها
 للتنفيذ بعد ة غير الجاهزCPPو  MICبالنسبة للتكنولوجيات غير القائمة على المواد المستنفدة لألوزون لتطبيقات 

 لوقف استهالك رابع كلوريد الكربون أو تقليصه لتمكين 2009انع بحلول عام وتحتاج إلى أن تبث بشأنها المص
  .الصين من الحفاظ على امتثالها ألهداف الخطة القطاعية

غير أن وزارة حماية البيئة وضعت إطارا بشأن السياسة العامة يعمل نسبيا لمراقبة إنتاج رابع كلوريد   103.
 ج الرصد شامال إلى حد ما وسيتم تعزيزه أكثر من خالل رصد مصانع إنتاويعتبر نظام. الكربون واستهالكه وبيعه

 عند تخفيض 2010وسوف تكون هناك حاجة إلى ذلك بعد عام . رابع كلوريد الكربون على شبكة اإلنترنت
الرصد من جانب الوكاالت التنفيذية من حيث عمليات التحقق، وسيتم إحالة المسؤولية على وزارة حماية البيئة 

وهذا أمر مهم نظرا لإلنتاج غير المقصود لرابع كلوريد . ضمان استمرار النتائج التي تحققها الخطة القطاعيةل
  .الكربون واستخدامه المزدوج



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
 
 

38 

  التوصية

  :توصي األمانة العامة اللجنة التنفيذية بالقيام بما يلي  104.

 لتحقيق اإلزالة التدريجية 2009الموافقة على المرحلة الثانية من برنامج العمل السنوي لعام   )أ(
 مليون دوالر، 1.5إلنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون من عوامل التصنيع بمبلغ قدره 

 دوالرا أمريكيا، على أساس أن البنك الدولي ستعرض طلب 112.50والدعم المتصل به بمبلغ 
 بشأن تنفيذ البرنامج التمويل والدعم على االجتماع الثامن والخمسين إلى جانب تقرير التحقق

 .2008السنوي لعام 

----
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  : الخطة القطاعية إلزالة الكلوروفلوروكربون
 2009البرنامج السنوي لعام 

  مقدمة
 

يتقدم البنك الدولي لالجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية، بالنيابة عن حكومة الصين، بطلب الموافقة  105.
ذلك .  في الصينلكلوروفلوروكربونا بشأن االتفاق الخاص بقطاع إنتاج 2009على برنامج العمل السنوي لعام 

ة ـ مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغ7.5ة على مبلغ ـمع التفاهم على أنه سيتم طلب الموافق
مرضي للبرنامج  في االجتماع األول لهذه السنة بناء على األداء ال2009 دوالر أمريكي لتنفيذ برنامج 562 500

 . غير ُمرفق لكن يمكن توفير عند الطلب2009وبرنامج العمل الخاص بعام  .، وفقًا لالتفاق2008في عام 

  خلفية
 

، تم تنفيذ اتفاق إزالة قطاع اإلنتاج في الصين 1999منذ الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية في عام  106.
 مصنًعا في 37 من الكلوروفلوروكربون من عدد مصانع إنتاج  للتقليل2008 و1999بنجاح في الفترة بين 

 طن 50 351 من الكلوروفلوروكربون، ومستوى إنتاج 2007 إلى مصنع واحد في النصف الثاني من 1999
ODP طن 6 289 إلى 1997 في ODP وقد تم إنهاء . ، كما تم التحقق منه عن طريق البنك الدولي2007 في
 مع وجود منشأة واحدة متبقية تقوم بإنتاج ما ال 2007تموز / يوليو1 في الصين في الكلوروفلوروكربونإنتاج 

 من مواد الكربون الكلورية الفلورية إلنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات ODP طن 550يزيد عن 
)MDIs ( 2009 و2008في . 

 في الكلوروفلوروكربونلقطاعية إلنتاج يوضج الجدول التالي ُملخص للبيانات األساسية من الخطة ا 107.
 .2009 و2008الصين ومن برامج العمل ألعوام 

  1جدول 
 

 جمهورية الصين الشعبية البلد

 الخطة القطاعية إلزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون في الصين :عنوان المشروع

 2009 سنة الخطة

 10 عدد السنوات المكتملة

 1 ةعدد السنين المتبقية بموجب الخط

 (ODP)من قدرات استنفاد األوزون  طن ODP( 550طن ( من الكلوروفلوروكربون 2008السقف الخاص بإنتاج عام 

 ODP طن ODP( 550طن ( من الكلوروفلوروكربون 2009السقف الخاص بإنتاج عام 

 دوالر أمريكي مليون  150 إجمالي التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ للخطة القطاعية للكلوروفلوروكربون

حتى ) MLF(إجمالي التمويل المفرج عنه من الصندوق المتعدد األطراف 
 2008كانون األول /ديسمبر

  مليون دوالر أمريكي142.5

  مليون دوالر أمريكي123 )2008حزيران /حتى يونيو(إجمالي التمويل المنصرف من البنك الدولي للصين 

  مليون دوالر أمريكي7.5 2009 لعام مستوى التمويل المطلوب للخطة السنوية
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  وصف المشروع

الجزء ألف هو تقرير تلخيصي عن تنفيذ الصين التفاق اإلزالة القطاعية منذ  :يتألف التقديم من جزئين 108.
 2008، بما في ذلك مستوى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ البرنامج السنوي لعام 1999الموافقة عليه في عام 

توجد أيًضا مناقشة قصيرة لخطة  .2009، والجزء باء هو برنامج العمل الُمقترح لعام 2008آب /حتى أغسطس
 يتم إدراجه بعدها في الجزء التمهيدي 2010مؤقتة لتخصيص رصيد التمويل المتبقي من الخطة القطاعية في عام 

  .يوفيما يلي السمات األبرز للتقرير التلخيص .من التقديم الخاص بالبنك الدولي

 إلى التقليل من عدد 2008 و1999لقد أدى تنفيذ إتفاق إزالة قطاع اإلنتاج في الصين في الفترة بين  109.
، وإنتاج 2007 إلى مصنع واحد في عام 1999 مصنًعا في عام 37المصانع المنتجة للكلوروفلوروكربون من 

وقد تم . 2007 في عام ODP طن 6 289 إلى 1997 في عام ODP طن 50 351الكلوروفلوروكربون من 
التأكيد على اإلنتاج السنوي لكل سنة عن طريق كل من المراجعة الحسابية الوطنية للبرنامج السنوي التي تم 
إجراءها عن طريق المكتب الصيني الوطني للمراجعة الحسابية والتدقيق الدولي لإلنتاج المفوض من قبل البنك 

 في إرساء الكلوروفلوروكربون، بدأ تنفيذ برنامج إيقاف إنتاج 2004ام وبداية من البرنامج السنوي لع .الدولي
فعلى سبيل المثال، وفر التدقيق  .الروابط مع الخطط القطاعية ذات الصلة األخرى الجاري تنفيذها في الصين

أن بموجب هذا البرنامج إمكانية رصد إذعان الصين للجدول الزمني للمراقبة الخاص ببروتوكول مونتريال بش
 بموجب CFC-11والنتائج الُمحققة من التدقيق توفر األساس أيًضا إلثبات أهداف تخفيض . CFC-13إنتاج 

  .االستراتيجية القطاعية للرغاوي

 على أن الصين قد حققت اإلزالة الُمعجلة إلنتاج 2007تؤكد نتائج تدقيق برنامج العمل لعام  110.
 من الموعد الُمحدد في الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال جنًبا  قبل سنتين ونصف السنةالكلوروفلوروكربون

  . الُمبرم مع اللجنة التنفيذيةالكلوروفلوروكربونإلى جنب مع االتفاق األصلي إلزالة 

حيث كان  .، تم تخطيط وإجراء نوعين من األنشطة في الصين2008وبموجب البرنامج السنوي لعام  111.
 للمنتج الوحيد المتبقي، وهو ما ODP طن 550 بما يناهز الكلوروفلوروكربونإنتاج أحدهما من أجل تحديد حصة 

يهدف إلى التأكد من أن اإلنتاج الفعلي للكلوروفلوروكربون يظل في نطاق هدف المراقبة وفقًا التفاق خطة اإلزالة 
مع  وتنظيمهاوفلوروكربونالكلوربينما كان اآلخر من أجل تأسيس وتنفيذ نظام إدارة مبيعات  ).APP(الُمعجلة 

 في قطاع األيروصوالت الدوائية وقطاع خدمة التبريد، مركبات الكربون الكلورية الفلوريةواستهالك مخزون 
 حديثة اإلنتاج لالستخدام في أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس مواد الكربون الكلورية الفلوريةباإلضافة إلى 

 .2009 و2008للجرعات في عامي 

 في 2009 و2008 المخزنة والمنتجة مؤخًرا في أعوام مواد الكربون الكلورية الفلوريةلضمان استخدام و 112.
ألخرى، أسست وزارة  فقط وليس في تطبيقات االستهالك اMDIsخدمة أجهزة التبريد واأليروصوالت الدوائية و

خطة إدارة "رسمية عن وقد تم إصدار نشرة  .نإدارة مبيعات الكلوروفلوروكربونظام  حماية البيئة
ووفقًا لهذه . 2008آذار / مارس10في " الكلوروفلوروكربوننظام إدارة سجل مبيعات "و" الكلوروفلوروكربون

علًما بأنه سيتم  . أن يقوموا بتقديم طلًبا ومن ثم تسجيلهمالكلوروفلوروكربونالنشرة، يجب على تجار ومنتجي 
قبل وزارة حماية البيئة وسوف يتم إستخراج تراخيص مبيعات مراجعة طلبات التجار والموافقة عليها من 

 منتجين 4، حصل 2008آب /وفي أغسطس . لهم إذا انطبقت الشروط عليهمالكلوروفلوروكربون
  . عن طرق وزارة حماية البيئة2008 لعام الكلوروفلوروكربون تاجر تارخيص مبيعات 39للكلوروفلوروكربون و

، ومن بين هذه األنشطة تدريب تجار 2008 أنشطة المساعدة التقنية في عام لقد تم تخطيط عدًدا من 113.
 الكلوروفلوروكربون جراء تنفيذ إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون وتقييم التأثير على منتجي الكلوروفلوروكربون

 البالغ عددهم نالكلوروفلوروكربويهدف المشروع األخير إلى تقييم تأثير إزالة اإلنتاج على منتجي  .في الصين
وسوف تساعد النتائج وزارة حماية البيئة أيًضا في صياغة تقرير استكمال المشروع من الخطة  . ُمنتج37

 .2008ومن الُمخطط أن يبدأ نشاط المساعدة التقنية في الربع األخير من عام  .القطاعية
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الذي ُيركز على التأكد من أن إنتاج  2009يحتوي الجزء باء على بيانات عن برنامج العمل المقترح لعام  114.
 الستخدام أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس ODP طن 550 ال يزيد عن 2009 لعام الكلوروفلوروكربون

 هو صفر باستثناء ما يتعلق باإلنتاج الخاص بأي 2010 فيما بعد عام الكلوروفلوروكربونللجرعات، وأن إنتاج 
سوف تستمر الصين في تنفيذ السياسات التي مكنتها من اإلدارة  .بل األطرافاستخدامات ُمعفاة موافق عليها من ق

وسوف يتم التأكيد على تعزيز نظام مراقبة الصادرات والواردات والتأكد  .الكلوروفلوروكربونالفعالة إلزالة إنتاج 
فقًا لخطة  و2009 في عام مواد الكربون الكلورية الفلورية من ODP طن 50من عدم تصدير ما يزيد عن 

 لضمان إدارة مخزونات الكلوروفلوروكربونكما سيتم تطبيق النظام الجديد لتسجيل تجار  .اإلزالة الُمعجلة
  . الوطنية في السنوات الالحقةالكلوروفلوروكربون

قانون إدارة المواد المستنفذة " على 2009من المتوقع أن تتم الموافقة من قبل مجلس الدولة في عام  115.
الجديد، الذي تم إعداده عن طريق وزارة حماية البيئة وقُدم لمجلس الدولة لمراجعته والموافقة عليه في " ونلألوز
ومن الُمنتظر أن يعمل هذا القانون كأساس قانوني صلب لإلزالة المستدامة للمواد . 2007كانون الثاني /يناير

 .المستنفذة لألوزون

 جدول، حيث تُقدم عرضًَا مختصًرا لنتائج كل من البرامج 13ى يحتوي المرفق األول من التقديم عل 116.
 والقدرة ومستوى الكلوروفلوروكربونالسنوية العشرة الُمنفذة حتى تاريخه وهي تُغطي أسماء الشركاء ونوع 

وسوف يتم التحقق من نتيجة تنفيذ برنامج عام . 2008في عام ) ُمغلق أو يقوم باإلنتاج(اإلنتاج وحالة المصنع 
 . بها2009 عن طريق البنك الدولي وإبالغ االجتماع األولي للجنة التنفيذية في 2008

 في HCFC-22يشتمل تقديم البنك الدولي في المرفق الثاني على قائمة ُمحدثة بالشركات المنتجة لمركب  117.
ئمة من السنة السابقة ويبلغ  إلى القا2008وقد تمت إضافة مصنًعا جديًدا بدأ اإلنتاج في عام  .الصين وفقًا لالتفاق

 . منتًجا20العدد اإلجمالي للمنتجين في الوقت الحالي 

 جداول توفر المعلومات عن برنامج المساعدة التقنية حسب السنة من 10يحتوي المرفق الثالث على  118.
 القطاعية، ويحتوي المرفق الرابع على معلومات عن األنشطة األخرى المنفذة بموجب الخطة. 2008 إلى 1999

والمرفق الخامس هو قائمة بالمصانع المنتجة للكلوروفلوروكربون  .HFC-134aمثل تمويل تأسيس منشأة إنتاج 
  .ووضعها الحالي

 مليون دوالر أمريكي من الخطة 8.5ُيقدر التقديم أنه سيكون هناك رصيد تمويل غير ُمنفق يساوي  119.
ترح الخطة المؤقتة التالية لتخصيص المبالغ، كما هو موضح في  وفيما بعدها وهو يق2010القطاعية في عام 

 :الجدول التالي

 النشاط الفترة
  التخصيص المؤقت

 )دوالر أمريكي(
 التعليقـات

2009-2013 
توظيف الخبراء الوطنيين والدوليين لتوفير الدعم 

التقني، وتنظيم ورشة عمل التكنولوجيا المعنية ببدائل 
 إلخ...زونالمواد المستنفذة لألو

 500,000 
تقديم الدعم التقني والمقترحات والتعليقات 
للحكومة فيما يتعلق بالمسألة التقنية إلزالة 

 )ODS(المواد المستنفذة لألوزون 

 3,300,000  تكلفة التشغيل لمركز اإلذعان الصيني 2009-2012
دعم تشغيل وحدة األوزون الوطنية لتحقيق 

 مونتريالاإلذعان المستدام لبروتوكول 

2009-2012 
أنشطة إدارة إستيراد وتصدير المواد المستنفذة 

 500,000  لألوزون مثل بعض التدريب للجمارك

تعزيز قدرة مكتب إدارة الصادرات 
والواردات واإلدارة العامة للجمارك لمنع 

المواد المستنفذة اإلتجار غير المشروع في 
 لألوزون

 4,200,000  ل المواد المستنفذة لألوزوناألبحاث والتطوير لبدائ 2009-2013
الدعم إلجراء األبحاث على وتطوير بدائل 

  وإنتاجهاالمواد المستنفذة لألوزون
  8,500,000   المجموع
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

 
  التعليقـات

 
 إلى أن 2008م ُيشير التقرير المرحلي عن النتائج الُمحققة حتى تاريخه لبرنامج العمل السنوي لعا 120.

لكن يجب التأكيد على ذلك بشكل نهائي عن طريق  .البرنامج في الوضع المالئم لتحقيق النتائج الُمحددة لهذه السنة
 .2009التدقيق المزمع إجراءه عن طريق البنك الدولي في بداية عام 

عدم زيادة إنتاج  سلسلة من اإلجراءات التي من شأنها أن تضمن 2009يقترح برنامج العمل لعام  121.
لتغطية االستهالك مخزون الوطني للكلوروفلوروكربون  وإدارة الODP طن 550 عن الكلوروفلوروكربون

المتبقي في قطاع خدمة التبريد وإنتاج أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات وممارسة مراقبة صادرات 
  .ة لمتطلبات خطة اإلزالة الُمعجل إذعانًاالكلوروفلوروكربون

 وهو يشمل 2009 مليون دوالر أمريكي بعد عام 8.5ُيقدر التقديم وجود رصيد تمويل غير ُمنفق بقيمة  122.
مقترًحا بتخصيص هذا الرصيد المتبقي، وهو ما يهدف إلى تغطية عدًدا من األنشطة المطلوب تنفيذها في الفترة 

استخدام مدخرات السنوات السابقة في " ب2يسمح اتفاق الخطة القطاعية في الهامش رقم . 2013 و2009بين 
وفي حين أن األمانة ليست لديها أي مشاكل  .، ومع ذلك فهو ال ُيغطي أي سنة بعد ذلك"2010تمويل اإلزالة لعام 

، بحيث يتم الصرف في االجتماع 2009فيما يتعلق بالتوصية بالموافقة على برنامج العمل السنوي الُمقترح لعام 
، ترغب األمانة في اإليضاح للجنة 2008، جنًبا إلى جنب مع تدقيق البرنامج السنوي لعام السابع والخمسين

 كما 2010 في االتفاق تسمح بتخصيص رصيد التمويل غير الُمنفق فيما بعد 2التنفيذية بأن صياغة الهامش رقم 
، تظل هناك مسألة 2010م وإذا كان تفسير الهامش يسمح بإنفاق رصيد التمويل بعد عا .هو ُمقترح في التقديم

وهو . 2010المسؤولية المستمرة للبنك الدولي، بما في ذلك المراقبة المالية وتدقيق األداء خالل البرنامج فيما بعد 
 .ما يجب توضيحه أيًضا

 
  التوصيـات

 :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي 123.

القطاعية تسمح للصين بإنفاق رصيد التمويل غير الُمنفق إيضاح ما إذا كانت صياغة اتفاق الخطة  ) أ(
  وتداعيات ذلك، و2010بعد عام 

 الخاص بالصين بمبلغ الكلوروفلوروكربون لبرنامج إيقاف إنتاج 2009الموافقة على برنامج عمل  ) ب(
 دوالر أمريكي، مع 562 500 مليون دوالر أمريكي وتكلفة الدعم المصاحبة التي تبلغ 7.5
اطة علًما بأنه سيتم تقديم طلب التمويل وتكاليف الدعم عن طريق البنك الدولي لالجتماع السابع اإلح

 .2008والخمسين باإلضافة إلى تقرير تحقق بشأن تنفيذ البرنامج السنوي لعام 
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 1,1,1استراتيجية إلغالق انتاج ثالثي كلورو اإلثان 

  )المرحلة الثانية للبرنامج(
 
 

  وصف المشروع
  

  مةمقد

يقدم البنك الدولي، نيابة عن حكومة الصين،  إلى االجتماع السادس والخمسين المرحلة الثانية من برنامج                 124.
 مليون دوالر أمريكي وتكاليف     0.7 في الصين، ويطلب اإلفراج عن       1،1،1ثالثي كلورو اإلثان    تنفيذ خطة إنتاج    

ولم ترفق األمانة مذكرة البنك الدولي إالّ أنها        . بنك الدولي  دوالر أمريكي لل   52.500المساندة المرتبطة بها البالغة     
 .مستعدة لتقديمها عند الطلب ألعضاء اللجنة التنفيذية

  خلفية

 من حيث المبدأ علـى مـا        2004كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت خالل اجتماعها الثالث واألربعين عام            125.
زالة إنتاج ثالثي كلورو اإلثان في الصين، وهو االتفـاق الـذي             مليون دوالر أمريكي لتنفيذ اتفاق إ      2.1مجموعه  

 أي قبـل خمـس      2010يناير  / التزمت حكومة الصين بمقتضاه بإزالة إنتاج هذه المادة بالكامل قبل كانون الثاني           
 مليـون دوالر    1.4ووافقت اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع على مبلغ         . سنوات من مطلب بروتوكول مونتريال    

ومن المقرر اإلفراج عن الشـريحة الثانيـة مـن    . ، وأفرجت عن هذا المبلغ   2008-2004ريكي لتنفيذ برنامج    أم
 2009 لدى تقديم برنامج التنفيذ لعام       2008التمويل والتي هي الشريحة األخيرة أيضا خالل االجتماع األخير في           

  .وفيمايلي أهداف االتفاق والتمويل. ومابعده

  1الجدول 

خط  
 األساس

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-
2014 

الجداول الزمنية للخفض بمقتضى بروتوكول 
 34 79 79 79 79 79 113 113 مونتريال

 مجموع اإلنتاج األقصى المسموح به من -1
باألطنان من قدرات (ثالثي كلورو اإلثان 

 بمقتضى هذا االتفاق) استنفاد األوزون
113 113 79 79 79 79 79 0 

 79 0 0 0 0 34 0 0  خفض جديد بمقتضى هذا االتفاق-2

 0 0 0 0 0 0 0 0 آثار المشاريع التي سبقت الموافقة عليها-3

 مجموع اإلنتاج السنوي من المادة -4
 79 0 0 0 0 34 0 0 )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

 التمويل المعتمد من الصندوق المتعدد -5
 0 0 0.7 0 0 0 1.4  األطراف

  0 0 0.0525 0 0 0 0.105   تكاليف مساندة الوكالة المنفذة-6
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  .. بماليين الدوالرات األمريكية6 ورقم5 باألطنان من قدرات استنفاد األوزون، والعمودان رقم 4 ورقم 3 ورقم 2 ورقم 1األعمدة رقم 

لتحقق للجنة التنفيذية بأن األهداف قـد       لتقديم ا "ويعطي االتفاق والية للبنك الدولي بوصفه الوكالة المنفذة،          126.
تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد استكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ، والتبليغ السنوي عـن           

 ".2008-2004تنفيذ برنامج التنفيذ في 

سـاس للخطـة    سـنة األ   (2002كانت هناك أربعة مصانع إلنتاج ثالثي كلورو اإلثان في الصين فـي              127.
فـي  )  طنا من قـدرات اسـتنفاد األوزون       21أو  ( أطنان مترية    1205وبلغ مجموع إنتاج هذه المادة      ). القطاعية

 .2004، وفيما يلي عرض مجمل لهذه المصانع األربعة في 2002

  2الجدول 

 الحالةالقدرة باألطنان المترية اسم المنشأة رقمال
ثالثي كلورو

 1.000    اعات الكيميائية المحدودةشركة ليووي للصن 1اإلثان 
تفكيك المعدات 

 الريئسية

ثالثي كلورو
 800  شركة انتونج شييانج للصناعات الكيميائية 2اإلثان 

 فى حالة إنتاج

ثالثي كلورو
 1.200  شركة شانجشو للصناعات الكيميائية الفلورية المحدودة  3اإلثان 

 معطلة

ثالثي كلورو
 1.500    جوهوا للصناعات الكيميائية والتعدينشركة زهيجيانج 4اإلثان 

 فى حالة إنتاج

  

 : مايلي2008 و2004ويتضمن نطاق برنامج المرحلة األولى فيما بين  128.

 بمجرد الموافقة على    3 اإلثان    وثالثي كلورو  1التفكيك الكامل لمرافق إنتاج ثالثي كلورو اإلثان          )ج (
  هذه الخطة القطاعية؛

 بعد الموافقة على الخطة القطاعيـة       2رو اإلثان من ثالثي كلورو اإلثان       إغالق إنتاج ثالثي كلو     )د (
  عالوة على تفكيك مرفق اإلنتاج؛

 لخفض إنتـاج    1 وفقا للجدول    4الرقابة على إنتاج ثالثي كلورو اإلثان من ثالثي كلورو اإلثان             )ه (
 .2005 طنا  من قدرات استنفاد األوزون سنويا بحلول عام 79ثالثي كلورو اإلثان الى 

  2007 وحتى عام 2004التحقق من إنتاج ثالثي كلورو اإلثان في الفترة من عام 

بواسطة ) CFC(جرت عمليات التحقق كجزء من التحقق السنوي من مركبات الكربون الكلورية فلورية              129.
ة فلوريـة فـي     السيد توني فيجيلسبيرح وهو استشاري قام بتنفيذ عملية التحقق من إنتاج مركبات الكربون الكلوري             

وجرت عمليات التحقق من إنتاج ثالثـي كلـورو         . الصين نيابة عن البنك الدولي خالل السنوات الثماني الماضية        
، وفـي  2006فبرايـر  / ، وفي شـباط   2005يناير  /  كانون الثاني  26 في   2006 و 2005 و 2004اإلثان لألعوام   

 نتائج عمليات التحقق هذه إلى اللجة التنفيذيـة خـالل           وقدم البنك الدولي  .  على التوالي  2007يناير  / كانون الثاني 
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وأكدت عمليات التحقق أن الصين قـد أغلقـت         . ، وأخذت اللجنة علما بها    2007اجتماعها الحادي والخمسين في     
، وأن إنتاج ثالثـي كلـورو      3 وثالثي كلورو اإلثان   2، وثالثي كلورو اإلثان   1وفككت مصانع ثالثي كلورو اإلثان      

 كان في حدود المستوى األقصى      2006 و 2005 و 2004 في األعوام    4ة مصنع ثالثي كلورو اإلثان      اإلثان بواسط 
 في كانون   2007وأجرى البنك الدولي التحقق من إنتاج ثالثي كلورو اإلثان لعام           . المسموح به المحدد في االتفاق    

 وفيمايلي مـوجز لعمليـة التحقـق        .2008، وقدم التقرير إلى االجتماع الرابع والخمسين في         2008يناير  / الثاني
 .األخيرة

 هى الشركة المنتجة العاملة 4شركة زهيجيانج جوهوا للصناعة الكيميائية والتعدين أو ثالثي كلورو اإلثان  130.
وكان المصنع الـذي    . 2008يناير  / الوحيدة لثالثي كلورو اإلثان، وقد قام بزيارتها فريق التحقق في كانون الثاني           

ويقوم المصنع بتشغيل عملية تجهيز متقطعـة ،حمـض         . 1995 طن سنويا قد بدأ اإلنتاج في        1500صمم بقدرة   
الهيدروكلوريد التفاعلي، وهو منتج ثانوي من عمليته الخاصة بالكلوروبارافين مع ثاني كلوريد الفينليدين إلنتـاج               

اإلثان لعمود معبأ بتقطير متقطع حيث      ثالثي كلورو   / ويجري بعد ذلك تغذية خام ثاني كلوريد الفينليدين       . منتج خام 
تجري إزالة ثاني كلوريد الفينليدين غير التفاعلي قبل تحويل ثالثي كلورو اإلثان إلى بخار وتجميعه بوصفه منتج                 

ويجري بعد ذلك تجميع ثالثي كلورو اإلثان المقطر في صهريج استقبال لتعبئتـة مباشـرة فـي                 . التقطير النهائي 
 .ويل توثق الحركة من وحدة اإلنتاج وحتى المستودعبراميل مع بطاقات تح

وفحص فريق التحقق السجل اليومي والشهري الطالق ثاني كلوريد الفينليدين إلى مفاعل العملية المتقطعة               131.
وجرى فحص بطاقات التحويل من وحدة إنتاج ثالثي كلورو اإلثـان إلـى             . الستخالص االستهالك من هذه المادة    

تحتوى على ببيانات عن التاريخ وعدد البراميل، والوزن الصافي لكل برميل ومجموع الوزن فـي               المستودع التى   
وجرى فحص فـواتير شـحن ثـاني        . كل شهر من األشهر اإلحدى عشرة في السنة التي كان يعمل فيها المصنع            

ض الهيدروكلوريـد   ونظرا ألن حم  . كلوريد الفينليدين من المورد مقابل اإليصاالت المبلغة للمصنع عن كل شهر          
)HCl (            وفي نفس الوقت فحـص     . منتج ثانوي لعملية الكلورو بارافين، لم يتم قياسه من جانب المصنع أو تسجيله

المحلل المالي لفريق التحقق فواتير الضرائب وبطاقات تسليم المنتج النهائي من المستودعات والتي يحـتفظ بهـا                 
م المواد بالنسبة للمشتريات من ثاني كلوريد الفينليدين التي اشترك مكتب المحاسبة في المصنع فضال عن قسائم تسل

 .في توقيعها موظفو المستودع والشخص المسؤول عن شراء هذه المادة

وأعرب فريق التحقق عن رضاه عن التحسينات التي أدخلت على عملية مسك السجالت فـي المصـنع                  132.
ق التحقق إلى أن شركة زهيجيانج جوهوا للصناعات الكيميائية         وخلص فري . نتيجة لمتابعة التوصيات التي أصدرها    

 طن من قـدرات اسـتنفاد األوزون فـي          77.88 طن متري أو     778.822 أيام وأنتجت    210والتعدين قد عملت    
ونظرا ألن هذا المصنع هو المصنع العامل الوحيد، فإن إنتاجه يمثل مجموع إنتاج ثالثي كلورو اإلثان في                 . 2007
وعلى ذلك فإن الصين    .  طن من قدرات استنفاد األوزون     79 مقدار   2007بلغ المستهدف في االتفاق لعام      وي. البلد

 .التزمت بالهدف المحدد في االتفاق

األنشطة األخرى في المرحلة األولى من الخطة القطاعية واألرقام المستهدفة واألنشطة الرئيسية فـي المرحلـة      
   2010-2008الثانية فى الفترة 

/ خالل المرحلة األولى من الخطة القطاعية أصدرت  الصين، من خالل وزارة حماية البيئة فـي أيلـول                  133.
وفـي  . لمراقبة إنتاج هذه المـادة    " المنشور بشأن تنفيذ نظام الحصص إلنتاج ثالثي كلورو اإلثان         "2004سبتمبر  

مبيعات واستهالك ثالثي كلـورو     ، أصدرت وزارة حماية البيئة منشورا آخر وضع         2006أكتوبر  / تشرين األول 
 أنشطة للمساعدة التقنية لتـدريب مـوظفي        10وخالل فترة المرحلة األولى، نفذت      . اإلثان تحت نظام التراخيص   

 .المراجعة الفنيين على إجراء المراجعات الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون

 الخطة القطاعية في توقيع عقد مع مصـنع         وسوف يتمثل أحد األنشطة الرئيسية خالل المرحلة الثانية من         134.
 وذلك حتى يمكن    2009أكتوبر  /  إلغالق وتفكيك المصنع في موعد اليتجاوز تشرين األول        4ثالثي كلورو اإلثان    
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، وسيجري التحقق من إغالق المصنع فـي أوائـل          2010يناير  / إنهاء إنتاج ثالثي كلورو اإلثان في كانون الثاني       
2010. 

 أن يستمر إطار السياسات الحالي لتيسير عملية استكمال الخطة القطاعية وخاصـة الئحـة               ومن المتوقع  135.
  .2009إدارة المواد المستنفدة لألوزون التي يتوقع إصدارها في 

  التوصيات

 :توصي أمانة اللجنة التنفيذية بمايلي 136.

، والنجاح الذي 2007اإلحاطة بتقرير التحقق بشأن إنتاج ثالثي كلورو اإلثان في الصين عن عام   )أ (
 ؛2007 إلى 2005تحقق في المرحلة األولى من الخطة القطاعية في الفترة من 

 بمستوى تمويـل    2010 إلى   2008الموافقة على المرحلة الثانية من الخطة القطاعية للفترة من            )ب (
كي  دوالر أمري  52.500 مليون دوالر أمريكي، وتكاليف المساندة المرتبطة به والبالغة          0.7قدره  

  .للبنك الدولي
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 تقرير التحقق من استخدام المادة األولية لبروميد الميثيل 
  2007 – 2005عن الفترة 

  مقدمة

بالنيابة عن حكومة الصين، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى االجتماع السادس والخمسين  137.
ة إلزالة إنتاج بروميد الميثيل، والذي يغطي الفترة مرة أخرى برنامج عمل المرحلة الثانية من الخطة القطاعي

 دوالر 225 000 ماليين دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 3 وطلبت صرف 2010 – 2008
أمريكي، وقدمت مع البرنامج تقرير التحقق من استخدام المادة األولية لبروميد الميثيل في الصين عن الفترة 

 الذي يدعو إلى إعادة 55/35مت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بذلك وفقا للمقرر وقا. 2007 – 2005
 .النظر في طلب التمويل في االجتماع السادس والخمسين بشرط االنتهاء من التحقق

 خلفية

مبلغ ، الموافقة من حيث المبدأ على 2005قررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع واألربعين في  138.
 ماليين دوالر أمريكي لمساعدة الصين على االمتثال للجدول الزمني للرقابة في بروتوكول 9.7إجمالي قدره 

 ماليين دوالر 3مونتريال إلنتاج بروميد الميثيل لالستعماالت الخاضعة للرقابة، وصرفتت الشريحة األولى وقدرها 
ويوضح الجدول التالي، . 2007 – 2005ي تغطي الفترة أمريكي لتنفيذ المرحلة األولى من الخطة القطاعية الت

المأخوذ من االتفاق الذي يغطي الخطة القطاعية، التخفيضات المستهدفة في إنتاج بروميد الميثيل والجدول الزمني 
 .للمبالغ التي يتعين صرفها

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

وميد سنويا إلنتاج بر
الميثيل لالستخدامات 

أطنان  (الخاضعة للرقابة
من قدرات استنفاد 

  )األوزون

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

بآالف (تكلفة المشروع 
  )الدوالرات األمريكية

3000  0  0  3000  0  0  2000  0  0  1790  0  9790  

بآالف (م الوكالة رسو
  )الدوالرات األمريكية

225  0  0  225  0  0  150  0  0  134  0  734  

إجمالي منحة الصندوق 
بآالف (متعدد األطراف 

  )الدوالرات األمريكية
3225  0  0  3225  0  0  2150  0  0  1924  0  10524  

 .ي توافق عليها األطرافباستثناء الحجر الصحي السابق للشحن، والمادة األولية، واالستعماالت الضرورية الت*   

تتم الموافقة على مبالغ التمويل في االجتماع الثاني في السنوات المشار إليها أعاله، "يشترط االتفاق أن  139.
عند تقدم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالطلب وقبول اللجنة التنفيذية لتقرير التحقق من التخفيضات 

وقدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى االجتماع الخامس ". قة المحددةالمستهدفة في السنوات الساب
 للوفاء بالشرط الالزم لصرف تمويل 2007 – 2005والخمسين تقرير التحقق من إنتاج بروميد الميثيل في 

 في ؛ غير أن التحقق لم يتضمن فحص استهالك بروميد الميثيل ال2010 – 2008الشريحة الثانية للفترة 
. االستعمال الخاضع للرقابة وال في االستعمال المعفى إلثبات صحة نتائج التحقق الخاصة بمنتجي بروميد الميثيل

وهذا ال يتفق مع إجراء اللجنة التنفيذية المتعلق بالتحقق من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ذات االستعمال 
 .ية الصناعية القيام بعمل إضافي إلتمام التحققوقد طلب من منظمة األمم المتحدة للتنم. المزدوج
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 2007 إلى 2005 الصين في الفترة من لبروميد الميثيل في استعمال المادة األوليةالتحقق من 

تموز /  خبراء من الصين في النصف الثاني من يوليو4تم إجراء التحقق بواسطة فريق يتكون من  140.
 من أن استهالك بروميد الميثيل من جانب مستخدمي المادة األولية كان وكان الهدف من التحقق هو التأكد. 2008

 .متفقا مع البيانات المبلغ عنها من المستخدمين وتطابق بيانات المبيعات المقدمة من منتجي بروميد الميثيل

وميد  من مستخدمي المادة األولية الذين كان استهالكهم من بر14في إطار عملية التحقق، تم اختيار  141.
 في المئة من إجمالي استهالك مخزون خام بروميد الميثيل في الصين كل عام بين 60الميثيل يشكل أكثر من 

 3وشملت العينة المختارة مستخدمين تختلف مستويات استخدامهم لبروميد الميثيل، حيث ضمت . 2007 و2005
 مستخدمين يتراوح استهالكهم بين 4؛ وي طن متر100مستخدمين يزيد استهالكهم السنوي لبروميد الميثيل على 

 10 يقل استهالكهم عن 3 طنا متريا؛ و30 أطنان إلى 10 يتراوح استهالكهم بين 4 طن متري؛ و100 إلى 30
وكان المستخدمون يمثلون القطاعات األربعة كلها التي يستخدم فيها بروميد الميثيل كمادة أولية، . أطنان مترية

وكان المستخدمون األربعة .  الزراعية، ومستحضرات التجميل، والمواد الكيميائية النقيةوهي الصيدلة، والكيمياء 
 .عشر يحصلون على ما يلزمهم من بروميد الميثيل من المنتجين  الثالثة لبروميد الميثيل في البلد

ام بالزيارات قام فريق التحقق أوال بتصميم وتوزيع استبيان على كل الشركات لجمع البيانات قبل القي 142.
 :ولدى زيارة المصنع، قام الفريق باألنشطة التالية. الميدانية

فهم المعلومات األساسية عن الشركة من خالل االتصال بالمديرين واألفراد المختصين في   )أ (
الشركات وفحص الشهادات بما فيها ترخيص العمل، وتصريح التصنيع الصيدالني، وتصريح 

فت المجموعة على حجم كل شركة، ونطاق عملها، وفئة التصنيع الخاص بالسالمة، ووق
  .منتجاتها

التحقق من شراء بروميد الميثيل عن طريق فحص الوثائق األصلية المؤيدة، التي شملت فواتير   )ب (
الشراء وقيد تخزين بروميد الميثيل والحساب التفصيلي للمواد الخام، وفحص الفريق مصدر 

ثم تمت مضاهاة هذه البيانات .  قامت كل شركة بشرائهاإلمداد ومقدار بروميد الميثيل الذي
 .بالبيانات التي قدمها المنتجون في مراجعة إنتاج بروميد الميثيل

التحقق من استخدام بروميد الميثيل عن طريق فحص الوثائق األصلية المؤيدة التي شملت إذن   )ج (
لي للمادة الخام، وقيد التخزين توريد مادة بروميد الميثيل، وسجل إنتاج التشغيلة، والحساب التفصي

ونظر الفريق فيما إذا كان بروميد الميثيل الذي قامت كل شركة . وحساب مبيعات المنتج النهائي
 .بشرائه قد استخدم بأكمله في تصنيع المنتجات النهائية

فهم عملية اإلنتاج عن طريق االطالع على عملية ومرافق اإلنتاج في الموقع، ومناقشة   )د (
وتحققت الفريق مما إذا كانت تتم معالجة . ، والتحقق من استهالك الوحدة وفحصهالمهندسين

بروميد الميثيل بالكامل وتحويله إلى منتج مستقر وسيط أو نهائي في مراحل اإلنتاج، وما إذا كان 
هناك أي تسرب لبروميد الميثيل، وما إذا كان يتم اتخاذ تدابير فنية صحيحة لمنع مثل هذا 

عد فحص الوثائق األصلية لسجل إنتاج التشغيلة، وقيد تخزين المنتج المستقر الوسيط وب. التسرب
أو النهائي، وحساب مبيعات المنتجات النهائية، تم حساب استهالك الوحدة من بروميد الميثيل 

أو (بقسمة االستهالك السنوي من بروميد الميثيل على المخرجات السنوية من المنتج النهائي 
 ).ستقرالوسيط الم

انتهى فريق التحقق، من خالل مراجعة بيانات شراء بروميد الميثيل لكل شركة على بيانات المبيعات التي  143.
تم الحصول عليها من منتجي بروميد الميثيل، إلى أن البيانات الواردة من المصدرين متطابقة في أغلب الحاالت 

 : هذا الفرق تم إرجاعه إلى سببينإال أن.  شركات ظهر التناقض في بياناتها3باستثناء 
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 احتساب كمية بروميد الميثيل التي تشتريها كل شركة لمخزون الخام كل عام على أساس تاريخ   )أ (
إصدار الفاتورة التجارية؛ في حين يتم حساب بيانات المبيعات المبلغ عنها من قبل شركات 

تاريخ (جل المخازن على أساس خروج المنتجات من س) منتجي بروميد الميثيل(التصنيع 
ومن ثم، يمكن أن توجد اختالفات في توقيت تسجيل العمليات إذا حدثت هذه العمليات ). الشحن

  .في نهاية إحدى السنوات وفي بداية السنة التالية لها

يرجع السبب اآلخر في تناقض البيانات إلى تسجيل المردود أو المستبدل من بروميد الميثيل   )ب (
 .ستوى المقبولالنخفاض جودته عن الم

  

  تعليقات األمانة وتوصياتها

 التعليقات

التحقق اإلضافي الذي أجرته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حول استخدام مخزون خام بروميد  144.
وهو يغطي قدرا كبيرا من استهالك بروميد الميثيل .  هو جهد جدير بالثناء2007 و2005الميثيل في الصين بين 

بهدف استخدامه كمادة أولية وتشمل مجموعة من مستخدمي المادة األولية الذين يتفاوت حجم استهالكهم في الصين 
وييضمن بيانات شراء بروميد الميثيل التي تم الحصول عليها من . لبروميد الميثيل ويمثلون جميع القطاعات

 والتي تؤكد أن بروميد الميثيل المنتج قد تم المستخدمين في مقابل بيانات المبيعات التي قدمها منتجو بروميد الميثيل
وقد أتمت منظمة . وهو يوحي بالثقة في نتائج التحقق من منتجي بروميد الميثيل. بيعه لالستخدامات المحددة مسبقا

األمم المتحدة للتنمية الصناعية، بأعمال التحقق اإلضافية، عملية التحقق من االستخدام المزدوج للمواد المستنفدة 
 .وزونلأل

انتهى التحقق الذي أجري لدى منتجي بروميد الميثيل الثالثة إلى أن إنتاج بروميد الميثيل في الصين  145.
 يقع داخل الحد األقصى للمستوى المسموح به 2007 إلى 2005لالستخدام الخاضع للرقابة في الفترة من 
 .والمنصوص عليه في االتفاق وبيانه كما يلي

لفنتاج الحد األقصى   السنة
 )طن متري(المسموح به  

  الحصة المصدرة
  )طن متري(

  اإلنتاج الفعلي
  )طن متري(

2005  1035  1030  730.739  

2006  1000  1000  985.085  

2007  951  900  686.275  
 

 التوصيات

 توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية 146.

يد الميثيل في الصين في الفترة من بأخذ أعمال التحقق اإلضافية حول استخدام مخزون خام بروم  )أ (
   بعين االعتبار؛2007 إلى 2005

 ماليين دوالر 3بالمصادقة على المرحلة الثانية من الخطة القطاعية إلنتاج بروميد الميثيل بمبلغ   )ب (
 دوالر 225 000أمريكي وتكلفة مساندة إضافية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قدرها 

 .أمريكي
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  الة الكلوروفلوروكربون من قطاع خدمةخطة إز
 )الشريحة الخامسة(التبريد 

  وصف المشروع

، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، )الصين(بالنيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية  147.
مويل للشريحة الخامسة باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية طلب ت

 دوالر 700 000 في الصين، بتكلفة إجمالية قدرها قطاع خدمة التبريدمن خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من 
تقرير حول تنفيذ المشروع  وأرفق بالطلب . دوالر أمريكي52 500أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة قدرها 

 تقرير تحقق بشأن  وشمل الطلب أيضا.2009 سنوية لعام ، وخطة تنفيذ2008 وأيضا جزء من 2007خالل 
هذه الخطة القطاعية، يتفق استهالك الصين من ووفقا ل؛ 2007 في الصين في 12-استهالك الكلوروفلوروكربون

  . في القطاعالحد األقصى لالستهالك المسموح به مع 12-الكلوروفلوروكربون

  خلفية

وروفلوروكربون من قطاع خدمة التبريد في الصين في االجتماع الرابع تمت الموافقة على خطة إزالة الكل 148.
واألربعين للجنة التنفيذية، على أن تكون منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية هي الوكالة الرئيسية واليابان وكالة 

 أمريكي زائدا تكاليف  دوالر7 885 000  من حيث المبدأ للخطة إجمالي التمويل الموافق عليه وبلغ.تعاون ثنائية
كما تم تعديل االتفاق في االجتماع الخامس واألربعين ليشمل .  دوالرا أمريكيا836 130مساندة للوكالة قدرها 

وتهدف خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع خدمة . أيضا برنامج األمم المتحدة للبيئة كوكالة تعاون منفذة
 بروتوكول مونتريال، بما فيها اإلزالة التامة لالستخدام ء بالتزاماتها فيلصين على الوفاالتبريد إلى مساعدة ا

 ،وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، سوف تنفذ الصين. 2010الخاضع للرقابة لمركبات الكلوروفلوروكربون قبل 
  .دة الوكاالتوتنفذ بالفعل، أنشطة استثمارية، وغير استثمارية، وأنشطة للدعم الفني، وبناء القدرة، وذلك بمساع

  2007التحقق من االستهالك عام 

 12- الكلوروفلوروكربون لالستهالك المسموح به منيحدد االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية حدا أقصى 149.
، واالستدالل منها على بيانات 7د هذا االستهالك بالتحقق من بيانات المادة يحدم تويت. في قطاع خدمة التبريد

- إزالة الكلوروفلوروكربونيتم فيها بالتوازي من خطط قطاعية عديدة تي تم التحقق منها والمأخوذةك الاالستهال
 لقطاعي خدمة التبريد 12-إنشاء مخزون احتياطي وطني، الغرض منه هو توفير الكلوروفلوروكربون و،12

  .2007وأجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة بعد اإلغالق المعجل لقطاع اإلنتاج في 

 من 7يقضي االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية بأن يتم التحقق من استهالك المادة  150.
 في الصين بصورة مستقلة، في حين يتم التأكد من االستهالك في قطاع خدمة التبريد من 12-الكلوروفلوروكربون

  :خالل أنشطة الرصد والمراجعة التي تجريها الصين بنفسها

:  هي للتحققعمليات على ثالث 12- من الكلوروفلوروكربون2007استهالك اعتمد التحقق من   )أ(
التحقق من الواردات عملية  قطاع اإلنتاج، ونتائج نتائج عملية تحقق البنك الدولي في

، كان مقدار 2007وفي . هذه الخطة القطاعيةل وهما عمليتان تم تنفيذهما وفقاوالصادرات، 
وبلغ االستهالك اإلجمالي من . ا صفركلوروفلوروكربونن من مركبات الالواردات إلى الصي
، 2007نفاد األوزون في  طنا من قدرات است4 785.0 في الصين 12-الكلوروفلوروكربون

زون، بلغ االستهالك اإلجمالي  طنا من قدرات استنفاد األو397.4  إلى  الصادراتوبوصول
ويقل هذا االستهالك بمقدار زون ألوطنا من قدرات استنفاد ا 4 785.0 12-للكلوروفلوروكربون

 من قدرات استنفاد األوزون  أطنان5 805 طنا من قدرات استنفاد األوزون عن حد 1 020.0
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   في االتفاق بين الصين واللجنة التنفيذية؛المحدد

 طنا 2 688.5 في قطاع خدمة التبريد كان 12-تم التأكيد على أن استهالك الكلوروفلوروكربون  )ب(
 طنا من 1 450 باستقطاع، ضمن أشياء أخرىوقد تحدد هذا، .  استنفاد األوزونمن قدرات

 في الصين استخدمت كمخزون 12-قدرات استنفاد األوزون من استهالك الكلوروفلوروكربون
 بين أربعة منتجين متحدة للتنمية الصناعية عقوداوقدمت منظمة األمم ال. احتياطي

تم توقيعها في المخزون االحتياطي الوطني، و هذا نشاءإلللكلوروفلوروكربون وحكومة الصين 
 12- والكلوروفلوروكربون11-تحدد كميات الكلوروفلوروكربونهي  و2007أيلول / سبتمبر

لإلفراج عن هذه المخزونات للتصاريح  انظام والتي يجب وضعها كمخزون احتياطي،
 2007 في عام 12-فلوروكربونلكلورولالستهالك المسموح به ل الحد األقصى  وبلغ.االحتياطية

 في 12- طنا من قدرات استنفاد األوزون؛ لذلك، ظل استهالك الكلوروفلوروكربون2 997.0هو 
كما .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون308.5الصين أقل من الحد المعين في االتفاق بمقدار 

تبريد، رغم أن االتفاق ال تم تقديم معلومات بشأن استهالك الكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة ال
، يستخدم قطاع 12-وباإلضافة إلى استخدام الكلوروفلوروكربون. يفرض هذا بصورة إجبارية

خدمة التبريد أيضا بالفعل في الوقت الحالي قدرا معينا من مركبات أخرى للكلوروفلوروكربون، 
االستهالك أن د  وتأك.115- والكلوروفلوروكربون11-هي بصورة أساسية الكلوروفلوروكربون

 طنا من قدرات استنفاد 2 858.2الكلي لكل مركبات الكلوروفلوروكربون في القطاع يبلغ 
  .األوزون

  2007تقرير التنفيذ السنوي لعام 

 الخطة، منها العملية المستمرة للرصد ات في ظل عنصر المساعدة الفنية فيتم تحقيق العديد من اإلنجاز 151.
 متصل بذلك الاد الكلوروفلوروكربون والتدريبة، والتي تم من خاللها رصد بيانات استردونظام المعلومات اإلداري

 لخدمة  الفرعي المحليمج دعائي على مدار العام في القطاعواإلبالغ عنها على أساس ربع سنوي؛ والبدء في برنا
 بإدارة مركز  المتعلقةياسات الس والبدء في إعداد؛ وإنتاج مواد دعائية وتوزيعها على الجمهور العام؛التبريد

دراسة  استمر إجراءوباإلضافة إلى ذلك، .  المواد المستنفدة لألوزونالمتبقي مناستصالح غازات التبريد وتدمير 
 لممارسات الخدمة الجيدة في قطاعات التبريد الصناعي  وإعداد مدونة سلوكلالسترداد وإعادة التدويراستقصائية 

  .الداخليلمباني، والتبريد والتجاري، وأجهزة تبريد ا

قطاع ففي . استمرت األنشطة المتعلقة بتدريب المدربين والفنيين وتسليم المعدات خالل فترة التقرير 152.
) االسترداد وإعادة التدوير( R&R جهازا من معدات 788 فنيا، وشراء 2 498، تم تدريب أجهزة تكييف السيارات

 جهازا عما خطط له أصال، بفضل الوفورات التي تحققت في عملية 368رها  بزيادة قدوتوزيعها على المستفيدين؛
وبدأ العمل على إنشاء مراكز لالستصالح بإعداد خطة شاملة للتنفيذ، واختيار مستفيد لمشروع تدليلي، . الشراء

ف ونتج عن أنشطة إضافية أن قامت محطات خدمة أجهزة تكيي. جدوى إلنشاء مرفق واحد لالستصالحودراسة 
 كيلوغراما 1 752.3، و2007 كيلوغراما من الكلوروفلوروكربون في 12 019.5السيارات المستفيدة باسترداد 
 كيلوغرام من 100كما قامت أقسام التخلص من السيارات أيضا باسترداد . 2008أخرى خالل الربع األول من 

  .12-الكلوروفلوروكربون

تقديم القواعد التنظيمية إلدارة المواد المستنفدة لألوزون، التي تشمل : تم اتخاذ اإلجراءات الحكومية اآلتية 153.
كل شروط استرداد الكلوروفلوروكربون وإعادة تدويره في عمليات خدمة التبريد، وتمنع تصريف مركبات 
الكلوروفلوروكربون؛ ووضع نظام إداري صارم لرصد بيع المخزون االحتياطي لمركبات الكلوروفلوروكربون؛ 

ار الوكالة الحكومية لحماية البيئة والوزارات المعنية إلشعارات تلزم محطات خدمة أجهزة تكييف السيارات وإصد
القواعد اإلدارية المنظمة "وجرى إتمام دراسة حول . ومحطات التخلص من المركبات باسترداد غازات التبريد
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دراسة حول السياسات والتدابير "لعمل في  ، بينما استمر ا"السترداد المركبات المرفوعة من الخدمة وتفكيكها
، والتي يتوقع أن تكتمل بحلول شهر "اإلدارية المعنية باسترداد غاز التبريد في قطاع خدمة أجهزة تكييف السيارات

التبريد الصناعي والتجاري، وأجهزة  كما بدأ إجراء بحوث السياسات وإعدادها في قطاعات. 2008أيلول / سبتمبر
  .الداخليي، والتبريد تبريد المبان

فسوف يتم اإلبقاء على نظام . 2009ثمة العديد من األنشطة الجديدة والجارية التي يخطط لتنفيذها في  154.
المعلومات اإلدارية، وسيستمر العمل به بهدف أساسي هو رصد أنشطة المشروع في قطاعي خدمة أجهزة تكييف 

دار المواد الدعائية، مثل الملصقات، والتقاويم، والنشرات كما يستمر إص. السيارات والتخلص من السيارات
وسيتم تحديد مستفيد ثان لعنصر مركز االستصالح، وسيتم شراء وتسليم وتركيب . لتوزيعها على الجمهور

وسيتم تحديد المستفيدين وشراء المعدات بهدف مد نطاق استرداد غازات التبريد إلى السفن . المعدات ذات الصلة
وأخيرا، .  حسب التمويل المتاح تقديم بعض التدريب لفنيي التبريد2009ومن المخطط في .  من الخدمةالمرفوعة

ستستمر الحكومة في اتخاذ اإلجراءات التي تهدف إلى إعداد مرسوم يقيد تصريف وإطالق مركبات 
لوروكربون على الكلوروفلوروكربون أثناء عملية التخلص؛ وكفالة تحقق أهداف الحد من استهالك الكلوروف

  .المستوى الوطني وفي قطاع الخدمة؛ وتيسير إنشاء نظام جمع واستصالح مركبات الكلوروفلوروكربون

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

تثني األمانة على الجهود التي تبذلها الصين السترداد غاز التبريد عند انتهاء صالحية المعدات ذات  155.
 من السيارات في محطات التخلص من 12-ى الجهد المستمر لجمع الكلوروفلوروكربونويشير هذا إل. الصلة

السيارات، لكنه يشير أيضا إلى األنشطة المخطط لها المتصلة بالسفن المرفوعة من الخدمة، التي يجب استرداد 
اية الصالحية، طلبت وفيما يتعلق بأثر إعادة التدوير عند نه. الكلوروفلوروكربون من معدات التبريد فيها أيضا

وذكرت منظمة األمم المتحدة . األمانة مزيدا من المعلومات من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والصين
 سيارة مزودة بأجهزة تكييف الهواء التي تعمل بالكلوروفلوروكربون تم التعامل معه 2 437للتنمية الصناعية أن 

 في مراكز التخلص تلك المجهزة 2007كانون األول / تشرين األول وديسمبر/ رفي الفترة الواقعة تقريبا بين أكتوب
، تم 2008وفي الربع األول من .  كيلوغرامات من الكلوروفلوروكربون210بمعدات االسترداد، حيث تم جمع 

 140 سيارة مزودة بأجهزة تكييف الهواء التي تعمل بالكلوروفلوروكربون، حيث تم جمع 1 702التعامل مع 
وألحاقا بهذا الرد، أبلغت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية األمانة . 12-كيلوغراما من الكلوروفلوروكربون

في الربع ) اإلنترنت(أنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي للنظام الجمركي عبر شبكة المعلومات الدولية 
  .2009األول من 

ة للتمكين من تغطية إزالة مركبات الكلوروفلوروكربون واسعة النطاق المساندة المقدمة لقطاع الخدم 156.
والعناصر الفريدة هي على وجه الخصوص اإلدارة النشطة لتوفير هذه المركبات في المستقبل . وشاملة في منهجها

 حدود من خالل مخزون احتياطي وطني ومن خالل التوسع في تنفيذ االسترداد عند الرفع من الخدمة إلى ما وراء
وقد يمكن استدامة هذه الجهود ليس لخفض استهالك واستخدام الكلوروفلوروكربون فحسب، بل . القطاع الفرعي

أيضا للمساعدة في  زيادة اإلحساس بالمسؤولية عند استخدام مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون ومركبات 
  .الهيدروفلوروكربون في المستقبل

 بطريقة جيدة، وطبقا لما يمكن تبينه حاليا بصورة تقديرية، 2007السنوية لعام سار العمل في تنفيذ الخطة  157.
.  ذات مغزى2009وتبدو العناصر المرسومة لخطة . 2008يصدق ذلك أيضا على تنفيذ الخطة السنوية لعام 

ة الشاملة،  إلى حد كبير أو كليا من الموارد المتاحة في ظل الخط2009فسوف يستفيد تنفيذ الخطة السنوية لعام 
إلى حين االنتهاء من األنشطة في الوقت المحدد لها وتبعا للفروق المحتملة بين النفقات المخططة والنفقات الفعلية 
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  .2009 و2008في عامي 

  التوصية

توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على الشريحة الخامسة من المشروع، بتكاليف مساندة إضافية،  158.
  : الموضحة في الجدول أدناهبمستويات التمويل

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع خدمة التبريد   )أ(
  )الشريحة الخامسة(

منظمة األمم المتحدة   52 500  700 000
  للتنمية الصناعية
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   المواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيباتلةإزا

 2009البرنامج السنوي لعام : في الصين
 

 

  وصف المشروع
 

 2007بالنيابة عن حكومة الصين، قدم اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة التقرير المرحلي السنوي لعام  159.
 إلزالة المواد المستنفذة لألوزون في الصين يباتللمذ بالنسبة للخطة القطاعية 2009وبرنامج التنفيذ السنوي لعام 

وقد كانت التكلفة اإلجمالية لبرنامج  .لألخذ بعين االعتبار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين
 111 000 دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 1 480 000 كما هي ُمقدمة 2009التنفيذ السنوي لعام 

 .أمريكي لليوئنديبيدوالر 

  خلفية
 

تمت الموافقة على الخطة القطاعية للمذيبات للصين في االجتماع الثالثين للجنة التنفيذية بإجمالي تكلفة  160.
 دوالر أمريكي 49 040 000وقد كان التمويل البالغ  . مليون دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لليوئنديبي52

 دوالر أمريكي لليوئنديبي الموافق عليه حتى األن ألول ثماني شرائح 4 178 875زائد تكاليف الدعم البالغة 
  . شامال2007ً إلى 2000سنوية من 

تتحقق اإلزالة من خالل مجموعة من أنشطة االستثمار الموجهة لشركات ُمحددة وبرنامًجا للمساعدة  161.
ويتم الحفاظ على حدود االستهالك من خالل  .التقنية للشركات األصغر التي تتم إدارتها من خالل نظام الكفيل

كما تتم مراقبة التخفيضات في اإلنتاج بموجب خطط اإلزالة القطاعية لإلنتاج لمركبات  .قوانين اإلنتاج والواردات
وقد تم حظر استخدام رابع كلوريد الكربون كمذيب ُمنظف منذ األول  .الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون

كانون الثاني / كمذيب منذ األول من يناير113- وتم حظر استخدام الكلوروفلوروكربون2003حزيران /من يونيو
-1.1.1(علًما بأن ُمذيب المواد المستنفذة لألوزون في االستهالك المتبقي هو كلوروفورم الميثيل . 2006

 .2010 الثاني كانون/الذي ستتم إزالته بموجب الخطة قبل األول من يناير) كلوروفورم الميثيل

  اإلزالة من مشاريع وأنشطة االستثمار
 

 شركة متوسطة إلى كبيرة 31وصل أحد المشاريع الفرعية لعقود تخفيض المواد المستنفذة لألوزون مع  162.
ومن المتوقع استكمال . 2007الحجم مستهلكة للمواد المستنفذة لألوزون إلى مرحلة االستكمال في نهاية عام 

، وهو ما يرجع إلى التأخيرات 2008ي بنظام الكفيل للشركات األصغر حجًما قبل نهاية عام المشروع الفرع
كما اكتملت مشاريع إزالة رشاشات المباعدة جنًبا إلى جنب مع عقود  .الناتجة عن دورة بكين لأللعاب األوليمبية

 .2007 شركة في عام 21السداد مع 

وقد تم  .لمواد المستنفذة لألوزون الوحيد المستخدم في الصينلكن يظل كلوروفورم الميثيل هو مذيب ا 163.
استكملت جميع الشركاء البالغ  . على التوالي2007 و2006 شركة في أعوام 13 و12البدء في مشاريع السداد ل

ومن بين الشركات . 2008 إزالة كلوروفورم الميثل الخاصة بها قبل عام 2006 شركة في برنامج 12عددها 
، استكملت شركة واحدة فقط أنشطة اإلزالة الخاصة بها في 2007 شركة المشاركة في برنامج 13دها البالغ عد

 وبالنسبة لباقي الشركات 2008، في حين أنه من المتوقع االستكمال بالنسبة لثالث شركات قبل نهاية 2007عام 
لق بإزالة مذيبات المواد المستنفذة وقد تم توضيح مستوى التقدم الُمحقق فيما يتع. 2009سيكون ذلك قبل نهاية 

لألوزون من خالل أنشطة االستثمار خالل خطة المذيبات في الجدول الُمدرج في تقديم المشروع الخاص 
وبالنسبة لإلزالة التراكمية الُمحققة بموجب  .باليوئنديبي، حيث ُأعيد نسخه على أنه المرفق األول في الوثيقة الحالية

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من 2 689.5 فهي 2008بات في الصين حتى عام الخطة القطاعية للمذي
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 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من كلوروفورم الميثيل 173.7 وما يقرب من 113-الكلوروفلوروكربون
  . أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من رابع كلوريد الكربون29.5و

  أنشطة المساعدة التقنية
 

   األنشطة غير المشروعة للمواد المستنفذة لألوزونمحاربة
 

، تم البدء في آلية لالستجابة في الطوارئ للتعامل 2007وفي عام . 2005بدأ هذا المشروع الفرعي في  164.
كما . 2007مع األنشطة غير المشروعة ونظاًما لإلبالغ على اإلنترنت، وقد تم تحديد ثالث حاالت كتلك في 

وقد تم توفير خمسين  . مقاطعة وثالث ورش عمل لسلطات الجمارك12 للمفتشين البيئيين من انعقدت ورشة عمل
وبالنسبة لجهودها في مجال محاربة التجارة غير  .جهاًزا للكشف عن المواد المستنفذة لألوزون للجمارك

 في العيد العشرين المشروعة في المواد المستنفذة لألوزون، حصلت اإلدارة العامة للجمارك على جائزة تنفيذ
 .2007أيلول /لبروتوكول مونتريال في سبتمبر

  المدن الصديقة لألوزون/مشروع إظهار المقاطعات
 

تشرين /مدينة الموقعة على اتفاقات في أكتوبر/ مقاطعة12 من أصل 11في وقت التقرير األخير، كانت  165.
إزالة مركبات الهيدروكلوروفلوروكروبون  لتنفيذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الستكمال 2005األول 

والهالونات قد استكملت اإلجراءات التشريعية وإجراءات التوعية العامة الخاصة بها، وقد تم تصنيفها بشكل رسمي 
المدينة النهائية ليكون في شهر /وقد ُأعيد تخطيط التقييم الخاص بالمقاطعة .مدن صديقة لألوزون/كمقاطعات
 .2007أيلول / أن كان ُمخطط إلجراءه في سبتمبر، بعد2008آب /أغسطس

  بناء قدرة المكاتب المحلية لحماية البيئة لإلذعان لبروتوكول مونتريال
 

إتفق اليوئنديبي مع وزارة حماية البيئة، الوكالة الوطنية لحماية البيئة سابقًا، على البدء في مشروع فرعي  166.
مدينة إضافية لمعاملة ورصد أنشطة المواد المستنفذة لألوزون / مقاطعة18للمساعدة التقنية يهدف إلى تعزيز قدرة 

إجراء التوعية العامة وتعزيز القدرة المحلية للرصد والتنفيذ وقوانين  :واألهداف كالتالي .على المستوى المحلي
اسات بشأن استرداد وتشريعات التنفيذ الصارمة لحماية طبقة األوزون وتعزيز استخدام التقنيات البديلة ووضع السي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون واالستخدام /المواد المستنفذة لألوزون وإعادة التدوير وإعادة االستخدام وتدمير
 .الحيوي وتأسيس آلية فعالة ومستدامة لإلدارة طويلة األجل

ون دوالر  ملي5 مليون دوالر أمريكي للمشروع الفرعي، حيث كانت 10وقد تم تخصيص إجمالي  167.
 مليون دوالر أمريكي 5أمريكي منها من المدخرات الُمحققة خالل تنفيذ الشرائح السابقة من هذه الخطة القطاعية و

 دوالر أمريكي 200 000كما تم تخصيص  .من الخطة الُمعجلة إلزالة اإلنتاج الُمنفذة عن طريق البنك الدولي
زلزال وينشوان، الذي أضعف كثيًرا من قدرة الرصد كتمويل إضافي تكميلي لمقاطعة سيشوان على خلفية 

 .المدن، تم تنفيذ سلسلة من إجراءات اإلعالن والتدريب والرصد/وحتى تاريخه، في معظم المقاطعات .والفحص

  برنامج األبحاث حول بدائل وتكنولوجيا كلوروفورم الميثيل في قطاع المذيبات
 

 .بدائل المتخصصة لكلوروفورم الميثيل والتقنيات البديلة لهيهدف هذا المشروع الفرعي إلى تحديد ال 168.
أجرى مركز المعلومات الصيني لتكنولوجيا التنظيف أبحاثًا واسعة وقد حدد البدائل لالستخدام عن طريق القطاعات 

ا، على كما أكتشف تطبيقات غير معروفة لكلوروفورم الميثل أيًض .الفرعية الرئيسية المستهلكة لكلوروفورم الميثيل
سبيل المثال، طبقة مطاط السليكون المغلفة في صناعة الطاقة، التي تُسهم األن بما يقرب من نصف االستهالك 

  .السنوي من كلوروفورم الميثيل في الصين
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  التوعية العامة والتدريب
 

وزون فيما بين ، إنعقد مؤتمًرا لتحسين التعاون بشأن إزالة المواد المستنفذة لأل2007حزيران /في مايو 169.
كما انعقد اجتماًعا  .وزارة البيئة والوكاالت البيئية اإلقليمية واالتحادات الصناعية ومجموعات المجتمع ذات الصلة

 1 000وقد تم تدريب  . بشأن أنشطة إزالة كلوروفورم الميثيل2008أيار /التدريب في مايو/للتوعية العامة
مدينة الصديقة لألوزون على نظام التدريب /ثنتى عشرة مقاطعةموظف تقريًبا من السلطات المحلية في اال

 موظفًا من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي 30وأخيًرا، خضع . 2005اإلليكتروني عن بعد الذي بدأ في عام 
 ، في2007أيلول /التابع لوزارة حماية البيئة للتدريب على إجراءات إدارة المشروع الخاصة باليونيب في سبتمبر

 .رؤية لتحسين فعالية تنفيذ المشروع

  2007التحقق من استهالك المواد المستنفذة لألوزون لعام 
 

حلصت األمانة على تحقق من إجمالي استهالك استخدامات كلوروفورم الميثيل غير المستثناة في عام  170.
التوفير في "وفورم الميثيل ٌيشير إلى االتفاق الُمحدد ألهداف استهالك كلور" غير مستثنى"، والمصطلح 2007

اسهالك مذيبات كلوروفورم الميثيل الذي يمكن االتفاق عليه بين األطراف ليكون حيوًيا بالنسبة للصين بعد عام 
تقرير المراجعة لمشروع الخطة القطاعية إلزالة إنتاج كلوروفوروم الميثيل في "يستخدم هذا التحقق نتائج  ".2015
-وال يكون التحقق من استهالك الكلوروفلوروكربون .بيانات الصادرات والوارداتجنًبا إلى جنب مع " الصين
 ورابع كلوريد الكربون بالضرورة بموجب هذا االتفاق القطاعي، حيث أن االتفاقات ذات الصلة األخرى 113

المادتين هو الُمبرمة بين الصين والصندوق المتعدد األطراف تُغطي هذا الموضوع، ومستوى استهالك كلتا هاتين 
 وكلوروفورم الميثيل ورابع كلوريد 113- من الكلوروفلوروكربون2007علًما بأن االستهالك الوطني لعام  .صفر

 :الكربون ُمقدم في التقرير وقد تم نسخه أيًضا أدناه

  )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون (2007استهالك مذيبات المواد المستنفذة لألوزون لسنة 
 

 رابع كلوريد الكربون كلوروفورم الميثيل  - 113روكربون الكلوروفلو 

أطنان من قدرات ( )أطنان من قدرات استنفاذ األوزون( 
 )استنفاذ األوزون

أطنان من قدرات (
 )استنفاذ األوزون

هدف التحكم في 
 0 254 0 االستهالك

 - 77.883 - اإلنتاج

 - 173.193 - الواردات

 -  - - الصادرات

 0 251.076 0 ذيباتاستهالك الم
 

  االستهالك على المستوى الوطني
 

لقد تم الحصول على المعلومات الخاصة بإتناج مذيبات المواد المستنفذة لألوزون من البيانات الُمبلغ عنها  171.
تقرير المراجعة "وزارة حماية البيئة و/من قبل مصنعي كلوروفورم الميثيل مكتب التعاون االقتصادي الخارجي

الصادر عن المكتب الصيني الوطني " وع الخطة القطاعية إلزالة إنتاج كلوروفورم الميثيل في الصينلمشر
كما تم الحصول على المعلومات الخاصة بواردات وصادرات كل نوع من مذيبات المواد  .للمراجعة الحسابية

وزون، المؤسس بشكل تعاوني عن المستنفذة لألوزون من المكتب اإلداري لواردات وصادرات المواد المستنفذة لأل
وتم الحصول على االستهالك الوطني  .طريق وزارة التجارة ووزارة حماية البيئة واإلدارة العامة للجمارك

السنوي لكل نوع من مذيبات المواد المستنفذة لألوزون عن طريق طرح الصادرات من مجموع اإلنتاج 
 .والواردات
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ات السنوية عن إنتاج وواردات وصادرات الكلوروفلوروكربون في الصين وبناء على البيانات واإلحصائي 172.
التي تم الحصول عليها عن طريق وزارة حماية البيئة وخضعت للتدقيق كما هو موضح أعاله، إتفق المستوى 

 وكلوروفورم الميثيل ورابع كلوريد الكربون في عام 113-اإلجمالي لالستهالك الوطني من الكلوروفلوروكربون
 .  مع أهداف اإلزالة الُمحددة بموجب االتفاق2006

  االستهالك على مستوى الشركة
 

 شركات، خمس شركات منها مشتركة في 6قام المكتب الصيني الوطني للمراجعة الحسابية بمراجعة  173.
ستهالك وقد تحققت المراجعة من أن إجمالي ا .عقود إزالة كلوروفورم الميثيل، وواحدة في عقود سداد اإلزالة

 أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، 19.5كلوروفورم الميثيل الذي تمت إزالته عن طريق الشركات الست بلغ 
  .كما أبلغت أيًضا عن جوانب معينة من التنفيذ .وهو ما يكافئ مستوى التخفيض الذي أبرمت العقود من أجله

  األرصدة غير المنفقة من الشرائح السابقة
 

ل التالي إجمالي التمويل الٌمفرج عنه من قبل اللجنة التنفيذية واألموال التي تم صرفها أو يوضج الجدو 174.
-2000االلتزام بها عن طريق الوكاالت المنفذة واألرصدة غير الُمنفقة من التمويل الُمفرج عنه للفترة الُمنجزة 

 . حتى تاريخه2008 ولعام 2007

التمويل الموافق 
عليه من قبل 

 نة التنفيذيةاللج

قيمة العقود 
التمويل الذي تم التعهد  التمويل المنصرف الموقعة

 السنة رصيد لم يتم التعهد به به لكن لم يتم صرفه

 )دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي( )دوالر أمريكي(
2000-
2007 

47,560,000  41,726,066  31,393,172 10,332,894 5,833,934  

2008 1,480,000  862,826  4,563 858,263 617,174 

 6,451,108 11,191,157 31,397,735 42,588,892  49,040,000 المجموع

 
كما كان الحال في التقارير السابقة، يرجع السبب في الرصيد الضخم الذي لم يتم التعهد به إلى احتجاز  175.

افة إلى ذلك، أرجأت وزارة حماية البيئة واليوئنديبي الدفع للمستفيدين باإلض .المدفوعات إلى حين استكمال اإلزالة
  .حتى يتم إجراء فحص ما قبل الصرف، للتحقق من مستويات االستهالك وموثوقية التوريد والخدمات التعاقدية

طلبات غير تستمر وكالة حماية البيئة في تفضيل احتجاز المدخرات الُمحققة في هذه المرحلة لتغطية أي مت 176.
وقد تم التوقيع على ما مجمله  .متوقعة فيما بعد في المشروع والتأكد من التمويل الكافي لتغطية جميع المستفيدين

 مليون دوالر أمريكي 49من االتفاقات التعاقدية لإلزالة في مقابل )  في المائة86.9( مليون دوالر أمريكي 42.6
 في المائة من التمويل الموافق 13.3وبشكل عام، تظل هناك نسبة  .التنفيذيةتقريًبا تم اإلفراج عنها من قبل اللجنة 

 .عليه لم يتم التعهد بها بعد
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  2009برنامج التنفيذ السنوي لعام 
 

 في تنفيذ واستكمال أنشطة إزالة كلوروفورم الميثيل التي 2009سوف يستمر برنامج التنفيذ السنوي لعام  177.
 أطنان من قدرات استنفاذ 84وسوف يتم تقديم األنشطة الجديدة إلزالة . 2008 و2007تم البدء فيها في أعوام 

وبالنسبة لعام  .2008األوزون من كلوروفورم الميثيل، مما ُيسهم في تحقيق حدود التحكم في االستهالك لعام 
 .سداد االرتجاعي، سوف تتحقق أنشطة اإلزالة على مستوى الشركات من خالل اإلزالة المباشرة وآلية ال2009

كما تم إدراج أنشطة المساعدة التقنية الضرورية وآليات زيادة الوعي العام ودراسة حول التقنيات البديلة والمعايير 
ومثل هذه المشروعات أصبحت  .2009التشريعية وآليات الرصد والتنفيذ أيًضا في برنامج التنفيذ السنوي لعام 

 وأخيًرا 113-لة المستدامة لرابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربوناألن أكثر أهمية فيما يتعلق باإلزا
  .كلوروفورم الميثيل

وهي في  . في مقترح المشروع2009يوجد وصف تفصيلي ألنشطة المساعدة التقنية الُمقترحة في عام  178.
 والتحقق العام من خطة مجال التوعية العامة والتدريب على المشروع الفرعي الجديد إلزالة كلوروفورم الميثيل

اإلزالة ومراقبتها وورشة التدريب واألبحاث للتقنيات البديلة لكلوروفورم الميثيل وجولة دراسية حول إدارة اإلزالة 
واالستبدال الفعال للمذيبات المستنفذة لألوزون وتنفيذ نظام حصص وتراخيص كلوروفورم الميثيل واالستمرار في 

  . في قطاع المذيبات في الصينnPBع والتجارة واالستهالك والتحقق من تطبيق محاربة اإلنتاج عير المشرو

  اإلجراءات الحكومية
 

 االستمرار في تحديد ورصد الشركات التي قامت 2009سوف تشمل األنشطة الحكومية الُمقترحة لعام  179.
حديد الشركات التي تختار إجراء باإلزالة بمبادرة شخصية منها، والتحقق من اإلزالة وسداد تكاليف اإلزالة، وت

وسوف يتم إنهاء اتفاق مع هذه الشركات والتوقيع على عقود التخفيض والتحقق من اإلزالة  .اإلزالة التنفيذية
  .السنوية

-عالوة على ذلك، سوف تقوم الحكومة بمراقبة حظر مذيبات رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون 180.
كما ستستمر في تنفيذ القوانين فيما يتعلق  .ة لكلوروفورم الميثيل التي استكملت اإلزالة والشركات المستهلك113

بإدارة كلوروفورم الميثيل من خالل نظاًما للحصص والتراخيص، باإلضافة إلى محاربة اإلنتاج غيرالمشروع 
  .وأخيًرا، سوف يتم إجراء أنشطة التوعية العامة أيًضا .والتجارة

 دوالر 1 480 000 ما ُمجمله 2009مبلغ اإلجمالي المطلوب لبرنامج التنفيذ السنوي لعام وقد كان ال 181.
، تم طلب التمويل في 2005وقبل عام  . دوالر أمريكي لليوئنديبي111 000أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة 

نديبي والصين األن الموافقة ، يطلب كل من اليؤ2006االجتماع األول لهذه السنة، لكن منذ الشريحة الخاصة بعام 
م التقريرالسنوي عن تنفيذ الشريحة ـعلى التمويل في االجتماع األخير للسنة السابقة، جنًبا إلى جنب مع تقدي

وى ـإلزالة على مستـة  دوالر أمريكي ألنشط890 000غ اإلجمالي، يتم تخصيص ـومن المبل .السابقة
  .التقنية دوالر أمريكي للمساعدة 590 000ات وـالشرك

 تعليقات وتوصيات األمانة
  التعليقـات

 
وهي التي أشارات إلى مسائل  .أثارت األمانة عدًدا من المسائل مع اليوئنديبي فيما بتعلق بالخطة الوطنية 182.

، 2008معينة فيما يتعلق بالشركات اإلضافية التي تقدمت بطلبات خاصة بأنشطة إزالة كلوروفورم الميثيل لعام 
مات المتعلقة باإلنتاج غير المشروع للمواد المستنفذة لألوزون، ومستوى الدقة القابل للتحقيق عن طريق والمعلو

 .نظام التصريح باالستهالك فيما يتعلق بتحديد المستخدمين، والطبيعة الدقيقة وتصميم واردات كلوروفورم الميثيل
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كما طلبت األمانة أيًضا  . األمانة بالمعلومات المطلوبةوقد قام اليوئنديبي بالتعاون مع وزارة حماية البيئة بتزويد
وقد  .معلومات إضافية فيما يتعلق باألنشطة القطاعية للتعميم اإلقليمي ألنشطة الرصد والتوعية الخاصة بالحكومة

 .قدم اليوئنديبي المعلومات ذات الصلة

 وأن الرصيد الحالي الذي لم يتم التعهد به  هو العام األخير قبل اإلزالة،2009وقد ذكرت األمانة بأن عام  183.
وتسائلت األمانة عما إذا كان التمويل الكامل ضرورًيا، وما إذا كان الوقت  . مليون دوالر أمريكي 6يزيد عن 

وأشار اليوئنديبي في الرد  .المتبقي كافًيا إلنفاقه، وما إذا كانت الصين تأخذ بعين االعتبار إمكانية مد االتفاق
 . شهًرا متبقًيا لتحقيق االكتمال التشغيلي لها27ه إلى أنه بموجب الخطة القطاعية للمذيبات يظل هناك الخاص ب

.  فقط2009وفي الواقع فإن الطلب الخاص بالشريحة النهائية سيتم تقديمه لالجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام 
يتطلب ذلك أن تكون  .حترازي فقط لمصاريف التحويلونموذج التنفيذ الذي اختارته الصين خاص بتوفير الدفع اال

عالوة على ذلك، تم إجراء  .الشركات قد حققت اإلزالة الخاصة بها وأن تكون قد استكملت األنشطة ذات الصلة
وبناء عليه، تأخرت المصروفات إلى حد بعيد  .التحقق فيما بعد التنفيذ عن طريق إحدى هيئات المراجعة المستقلة

وقد أكد اليوئنديبي لألمانة أن الصين سوف تقوم بمراقبة مستوى األرصدة غير الُمنفقة  . الفعلي لإلزالةعن التحقيق
 .في مقابل األنشطة الُمخططة والمصروفات واتخاذ اإلجراءات المالئمة متى وإذا كان ضرورًيا

لية جًدا لألنشطة بموجب هذه وقد وفر التقديم الخاص باليوئنديبي بالنيابة عن الصين رؤية ممتازة وتفصي 184.
علًما بأن التنفيذ يسير بخطى جيدة وهو  . ومنذ بداية الخطة أيًضا2007الخطة، والنتائج الُمحققة لكل من عام 

يًُركز على استهالك كلوروفورم الميثيل منذ اإلزالة الكاملة لنوعي المذيبات األخرين الذين تمت تغطيتهما، رابع 
كما يتضح أن التحقق كافًيا ويبدو أنه في عام  .، في قطاع المذيبات113-وفلوروكربونكلوريد الكربون والكلور

 قد نجحت الصين في التقليل من استهالكها إلى ما دون مستوى الحد األقصى المسموح به الُمحدد في 2007
 .االتفاق بالنسبة لكلوروفورم الميثيل

  التوصيـات
 

، وبناء على المعلومات التي تم 2007ديم التقريرالمرحلي لعام تود أمانة الصندوق اإلشارة إلى تق 185.
 لقطاع المذيبات في الصين 2009الحصول عليها فهي توصي بالموافقة الشمولية على خطة التنفيذ السنوية لعام 

والتمويل الخاص بالشريحة التاسعة من المشروع مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستويات التمويل الموضحة في 
 :دول التاليالج

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
دوالر (

 )أمريكي

 الوكالة المنفذة

البرنامج  :إزالة المواد المستنفذة لألوزون في قطاع المذيبات في الصين )أ(
 2009السنوي لعام 

 اليوئنديبي 111,000 1,480,000
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 المرفق األول
 (1)موجز تحليل منشئات تصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعة المقننة في الصين

 
N
o*

المواد   )باء(المنتجات   اسم الشركة
الكلورية 
  فلورية
 كربونية
2007 

الكميات 
2007 المصنعة

التراخيص 
بالدوالرات 
 **األمريكية

التكاليف 
الرأسمالية 
بالدوالرات 
 األمريكية

التحقق من 
إلنتاج ا

بالدوالرات 
 األمريكية

التدريب 
بالدوالرات 
 األمريكية

تكاليف 
التشغيل 

بالدوالرات 
 األمريكية

البراءات 
بالدوالرات
* األمريكية

المساعدات
التقنية 
األخرى 

بالدوالرات 
 األمريكية

المجموع 
بالدوالرات 
 األمريكية

مردودية 
 التكاليف

الكيلوغرا(
دوالر /م

 )أمريكي

2 Beijing Haiderun Pharmaceutical 15, 23 540 48,306 390,000 55,000 40,000 27,500 4,367 4,354 1,842 523,063 968.64 
8 Guangzhou Dongkang  Pharmaceutical 15, 22 1,780 141,360 390,000 55,000 40,000 27,500 13,127 14,352 6,072 546,051 306.77 
9 Guiyang Dechangxiang Pharmaceutical 24 320 20,206 195,000 55,000 40,000 27,500 1,990 2,580 1,092 323,162 1,009.88

11Harbin Hengcang Pharmaceutical 14, 15 413 23034 390,000 55,000 40,000 27,500 2351 3,322 1,405 519,578 1,258.06
16Heilongjiang Tianlong Pharmaceutical 15 240 16,000 195,000 55,000 40,000 27,500 1553 1,935 819 321,807 1,340.86
18Jinan Weiming  Pharmaceutical 15, 22 73,260 5,550,000 195,000 748,000 80,000 27,500 521,229 590,669 249,898 2,412,296 32.93 
19Penglai Nuokang Pharmaceutical 15, 16, 22 26,100 2,216,150 585,000 748,000 80,000 27,500 202,656 210,435 89,030 1,942,621 74.43 
21Jewim Pharmaceutical 01, 14, 15, 16 175,178 9,295,910 780,000 1,452,00040,000 27,500 964,119 1,412,39

7 
597,553 5,273,569 30.10 

22Shandong Lino Kefeng Pharmaceutical  15, 22 100 10,000 - 55,000 40,000 27,500 884 806 341 124,531 1,245.31
24Shandong Lunan Beite  Pharmaceutical 04, 17, 25 4,115 169,400 390,000 55,000 40,000 27,500 19,171 33,178 14,037 578,886 140.68 
25Pharmaceutical Factory of Shanxi Medical 

University 
16 637 32,785 195,000 55,000 40,000 27,500 3,434 5,136 2,173 328,243 515.30 

28Shanghai Pharmaceutical (Group) 01, 04, 09, 12, 14, 
15, 16, 22 

20,656 1,289,879 1,560,000 748,000 40,000 27,500 127,440 166,542 70,460 2,739,942 132.65 

32No.1 Pharmaceutical of Wuxi Shanhe 
Group 

15 3,200 195,560 390,000 55,000 40,000 27,500 19,440 25,800 10,916 568,656 177.71 

35Guangdong Tongde Pharmaceutical 15, 16 6,070 550,000 390,000 220,000 40,000 27,500 49,588 48,940 20,705 796,733 131.26 
36Chongqing Kerui Pharmaceutical 16 9,767 575,520 195,000 220,000 40,000 27,500 57,817 78,748 33,316 652,381 66.79 
37Zigong Chenguang  Pharmaceutical 5 100 2,300 195,000 55,000 40,000 27,500 337 806 341 318,984 3,189.84

2,600,00 1,989,503 440,000 4,686,000720,000 6,435,000 20,136,410 322,476   مجموع مرافق اإلنتاج  
0 

1,100,00017,970,50355.73 

  880,000       880,000     تنتج  أجهزة االستنشاق التي ال  
2,600,00 1,989,503 440,000 4,686,000720,000 7,315,000 20,136,410 322,476   المجموع الكلي  

0 
1,100,00018,850,50358.46 

) Cans 2007(، والكميات المصنعة )CFC2007(آربونية  لم يكن الربط بين اسم المنشأة والمنتجات التي تصنعها مع المستويات المقابلة من استهالك المواد الكلورية فلورية UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/27 في الوثيقة  (1)
  وقد صححت هذه المعلومات في هذا الجدول . صحيحة

  .2007 مليون دوالر أمريكي للمساعدة التقنية على المصانع المؤهلة بالتناسب بحسب استهالآها من المواد الكلورية فلورية آربونية لعام 1.1 مليون دوالر أمريكي للبراءات و2.6وزع طلب  *
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Annex II  

Phase-out through 2000-2008 ODS reduction contracts, voucher system, and retroactive reimbursement 
mechanisms - reproduction from the annual report presented by UNDP 

CFC-113 TCA CTC    
(ODP T) (ODP T) (ODP T) 

No. of 
Enterprises 

Funding 
(US$ 1,000) 

Planned 372.8 10 0 20 $5,000 Contracts for future 
phase out 

Signed 378.5 10.2 8.4 16 $4,133 

Phase out Achieved 2000 
Contracts - - -   

2000 

Total 2000 phase out 0 0 0   

Planned 524 10 0 20 $5,505 
Contracts for future 

phase out 
Signed 541.6 10.6 0 21 $4,361 

2000 
Contracts 340.1 9.8 8.4   

Phase out Achieved 
2001 

Contracts 54.1 -    

2001 

Total 2001 phase out 394.2 9.8 8.4   

Planned 500 25 55 40 $5,830 
Contracts for future 

phase out 
Signed 535.8 43.2 17.9 32 $4,004 

2000 
Contracts 38.4 0.4 -   

2001 
Contracts - -    Phase out Achieved 

2002 
Contracts 291.3 41.7    

2002 

Total 2002 phase out 329.7 42.1 -   

Planned 600 78 55 140 $5,255 
Activities for future 

phase out 
Signed 417.7 19.1 0 87 $5,105 

2001 
Contracts 331.1 7.3    

2002 
Contracts - - -   Phase out Achieved 

2003 
Contracts 49.3 9.8    

2003 

Total 2003 phase out 380.4 17.1 -   

2004 Activities for future 
phase out Planned 550 78 0 141 $4,000 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/24 
Annex II 
 

2 

CFC-113 TCA CTC    
(ODP T) (ODP T) (ODP T) 

No. of 
Enterprises 

Funding 
(US$ 1,000) 

 
Signed 414.2 23.8 3.2 141 $4,156 

2001 
Contracts 156.4 3.3    

2002 
Activities 108.6 1.5 17.9   

2003 
Activities - -    Phase out Achieved 

2004 
Activities  26.4 - 3.21   

 

Total 2004 Phase Out 291.4 4.8 21.1   

Planned 550 85 - 20 $4,280 
Activities for future 

phase out 
Signed 156.7 0 - 20 $2,711 

2002 
Activities  126.3 - -   

2003 
Activities 368.4 9.3 -   

Phase out Achieved 

2004 
Activities 303 13.6    

2005 

Total 2005 Phase Out 797.7 22.9 -   

Planned 360 30 - 33 $3,340 
Activities for future 

phase out 
Signed 245 48.4 - 33 $2,532 

2004 
Activities 84.8 10.2 -   

2005 
Activities 156.7  -   

Phase out Achieved 

2006 
Activities 245 9.2 -   

2006 

Total 2006 phase out 486.5 19.4 -   

Planned - 60.4 
 - 13 $1,520 

Activities for future 
phase out 

signed - 57.586  
 - 13 $1,449 

2002 
Activities 9.6 - -   

2007 

Phase out Achieved 

2006 
Activities - 13.6 -   
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CFC-113 TCA CTC    
(ODP T) (ODP T) (ODP T) 

No. of 
Enterprises 

Funding 
(US$ 1,000) 

 2007 
Activities - 2.27 -   

 

Total 2007 phase out 9.6 15.83 -   

Planed -- 31.6 -  
 $790 Activities for future 

 phase out Signed -  -  $790 
2006 

activities - 25.6 -   

2007 
activities - 8.78 -   Phase out achieved 

2008 
activities - 7.369* -   

2008 

 
Phase out Targets 

 
3,300 537.0 110   

Phase out Planned 3,456.8 408.0* 110 429  

Actual Phase out signed 2,689.5 244.457* 29.5   

Nine 
Years 
Cumul
ative 
Total Actual Phase-out achieved 2,689.5 173.7* 29.5 365  

* Note: Planned and Phase out Achieved figures in 2008 are estimated quantities 
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