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  اللجنة التنفيذیة للصندوق المتعدد األطراف

  لتنفيذ بروتوآول مونتریال 
  األربعــــــون الحادي و االجتمــــــاع 

 2003دیسمبر / آانون األول  19-17مونتریال، 
 
  

  
  

  الصين: مقترحات مشروع 
  
  

  :تحتوي هذه الوثيقة على تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصياتها بشأن مقترحات المشروعات التالية   
  

  الّرغاوى
  
  البنك الدولي  2004البرنامج السنوي لعام :  في قطاع الّرغاوى CFC-11خطة قطاعية إلزالة  •
  

  التبخير
  
  م المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األم    ) الشریحة األولى(ى صعيد وطني إزالة بروميد الميثيل عل •
  

  الهالونات
  
  البنك الدولي     2004البرنامج السنوي لعام   :خطة قطاعية إلزالة الهالونات  •
  

  المذیبات
  

برنامج األمم المتحدة     2004البرنامج السنوي لعام :  في قطاع المذیباتODSإزالة مواّد  
  )اليوئندیبي(اإلنمائي 
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  عامل التصنيع
  
  البنك الدولي    )المرحلة األولى( وعوامل التصنيع CTCخطة قطاعّية إلزالة  •

  2004البرنامج السنوي لعام 
  

  اإلنتاج
  
  البنك الدولي    2004البرنامج السنوي لعام  : CFCخطة قطاعّية إلزالة إنتاج  •
  

  التبرید
  
  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية    تبرید منزلي:  إزالة نهائية CFCة إلزالة خطة قطاعّي •

  )اليونيدو(        )الشریحة الثانية(وآّباسات تبرید منزلي 
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  ورقة تقييم المشروع
  الصين

  
  ODP طن 15.348  )2002(        استخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع     الرغاوى : القطاع 

  
  آغ/   دوالر أمریكي6,23        ألواح مرنة:         ات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي عتب

  آغ/ دوالر أمریكي16,86                   أدیم مندمج        
  آغ/   دوالر أمریكي7,83                   جاسئ        

  :عناوین المشروعات 
  

  2004 السنوي لعام البرنامج:  في قطاع الرغاوى في الصين CFC-11خطة قطاعية إلزالة   ) أ(
  

  بيانات المشروع  متعّدد
 برنامج سنوي

  )ODPطن (استهالك المنشأة  
  )ODPطن (   وقع المشروع 
  )أشهر(مدة المشروع 

  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب أصًال 
  )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 

  )أ(      تكلفة رأسمالية إضافية 
  )ب(      تكلفة طوارئ 

  )ج(      تكلفة التشغيل اإلضافية 
  )ج+ ب + أ (       مجموع  تكلفة المشروع 

  (%)      الملكية المحلية 
  (%)         عنصر التصدیر 

  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب    
  )آغ/دوالر أمریكي(   جدوى التكاليف 

      هل تأآد تمویل الجهة النظيرة؟
      الوآالة الوطنية المنسقة

   الوآالة المنفذة  

10.651  
2.500  

12 
10.903.000 

 
 
 
 

10.903.000  
  
 

10.903.000 
4,36 

 
  اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية

  )اليوئندیبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

  توصيات األمانة
  )دوالر أمریكي(المبلغ الموصى به 

  )ODPطن (وقع المشروع 
  آغ/جدوى التكاليف دوالر أمریكي

 )دوالر أمریكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

10.903.000 
2.500 
4,36 

961.270 
دوالر (مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 

  )أمریكي
11.864.270 
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  وصف المشروع
  

وى  لخطة إزالة قطاع رغا2004 وبرنامج التنفيذ السنوي لعام 2003تقریر عن وضع تنفيذ البرنامج السنوي لعام 
  بوليوریتان في الصين

  
 لتنظر فيه اللجنة التنفيذیة في االجتماع الحادي واألربعين 2004قّدم البنك الدولي برنامج التنفيذ السنوي لعام   .1
  :ویقع التقریر في جزئين . 

  )Aالجزء  (2003وضع تنفيذ البرنامج السنوي لعام  •
  )Bالجزء  (2004برنامج التنفيذ السنوي لعام  •

  
  خلفيــة

 من قطاع رغاوى بوليوریتان في الصين في االجتماع الخامس CFCتّمت الموافقة على اتفاقية إزالة ماّدة   .2
.  مليون دوالر أمریكي 53.846 بكلفة إجمالية قدرها 2001 دیسمبر –والثالثين للجنة التنفيذیة في آانون األول 

في قطاع رغاوى بوليوریتان في الصين ،  CFC-11وتعرض خطة اإلزالة أهداف رقابة على استهالك ماّدة 
 –وقد تّمت الموافقة على برنامج التنفيذ األول للفترة ما بين آانون األول  . 2009 – 2002والتمویل الّنظير من 

في االجتماع الخامس والثالثين ، فيما تّمت الموافقة ) الشریحة األولى (2002 دیسمبر – وآانون األول 2001دیسمبر 
الشریحة  (2003 دیسمبر عام – ینایر وآانون األول –ج التنفيذ الثاني الذي یغطي الفترة بين آانون الثاني على برنام

وقد تّم حتى اآلن تحریر مبلغ إجمالي  . 2002 نوفمبر عام –، في االجتماع الثامن والثالثين في تشرین الثاني ) الثانية
 دوالر 2.001.900ا في ذلك آلفة المساندة للبنك الدولي قدرها  دوالر أمریكي ، بم24.511.900في الشریحتين قدره 

   .CFC-11 من ماّدة ODP طن 4.500أمریكي ، إلزالة 
  
  . والتمویل الّنظير CFC أدناه أهداف رقابة مواّد 1یورد الجدول   .3
  

والتمویل ) ODPطن ( في قطاع رغاوى بوليوریتان في الصين CFC-11أهداف الّرقابة الستهالك  : 1الجدول 
  )دوالر أمریكي’ 000(الّنظير 

  
 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

حدود استهالك 
CFC-11 على 

  صعيد سنوي وطني
  )ODPطن (

17,200 15,500 13,100 10,400 7,700 4,130 3,800 300 0  

حدود استهالك 
CFC-11 في قطاع 

  رغاوى بوليوریتان 
  )ODP طن(

14,143 13,830 11,666 9,646 7,164 3,821 3,553 102 0  

أهداف اإلزالة 
 CFC-11السنویة لـ

في قطاع رغاوى 
  بوليوریتان 

  )ODPطن (

20 2,500 2,500 2,500 600 551    10,651 

التمویل السنوي 
دوالر (اإلجمالي 
  )X 1.000أمریكي 

9,940 12,570 10,903 10,903 3,320 2,676 1,767 1,767  53,846 

آلفة مساندة البرنامج 
 Xدوالر أمریكي (

1.000(  
886.6 1,115.3 961.27 961.27 282.8 240.84 159.03 159.03  4,766.14 

الكلفة اإلجمالية 
للصندوق المتعّدد 

دوالر (األطراف 
  )X 1.000أمریكي 

10,826.6 13,685.3 11,864.27 11,864.27 3,602.8 2,916.84 1,926.03 1,926.03  58,612.14 
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  :یتوّقف تحریر المبالغ على األمور التالية   .4
  

 :التأآيد على   ) أ(
  

)i(  أنه تّم إنجاز آافة أهداف اإلزالة وحدود االستهالك للسنة الّسابقة ؛  
    )ii(  أنه تّم التثّبث من الُشروع باألنشطة المخططة للسنة الّسالفة وفقًا لبرنامج التنفيذ السنوي ؛  
    )iii(  قيع عقود إزالة مواّد أّنه تّم توCFC بالمئة على األقل من أهداف عقود السنة 50 تبلغ 
   بالمئة من 100الجاریة و
  .أهداف عقود السنة الّسابقة       

  
 بالمئة على األقل من 15ضرورة التأآيد على األداء من خالل التحّقق بواسطة تفّقد الموقع ، لـ   ) ب(

   من برنامج التنفيذ السنوي ؛CFCألقل من استهالك  بالمئة على ا15أنشطة التحّول التي تتناول 
  
من أنَّ أرقام االستهالك الواردة في هذه االتفاقية ستكون موافقة للتقاریر التي رفعتها الصين إلى   ) ج(

  . من بروتوآول مونتریال 7أمانة األوزون بموجب الماّدة 
  

 ستكون مشروطة بالتأّآد بصورة 2004 من أجل تنفيذ برنامج تنفيذ عام 2003إنَّ صروفات الدفع خالل   .5
 50 ووقّعت عقودًا لـ 2002مرضية من أن الصين قد حّققت ، آحّد أدنى ، آافة أهداف اإلزالة وحدود االستهالك لعام 

 ، آما هو مبّين في 2002 بالمئة من أهداف عقود اإلزالة لعام 100 و2003بالمئة من أهداف عقود اإلزالة لعام 
   .2003 و 2002هو مفّصل في برنامج التنفيذ لعاَمي  ، وآما 1الجدول 

  
  2003وضع تنفيذ البرنامج السنوي لعام 

  
 ، وآذلك األنشطة غير االستثماریة 2003یصف التقریر أهداف اإلزالة التي ُأنجزت خالل فترة التنفيذ لعام   .6

ق االتفاقية حول خطة قطاع رغاوى واالستثماریة التي ُخّططت وبوشر بتنفيذها ، والنتائج التي تحّققت في سيا
  .بوليوریتان 

  
  أهداف اإلزالة

  
 على صعيد وطني ، بالتوافق مع االتفاقية ، ومع نهایة عام CFC-11یفيد التقریر أن هدف استهالك ماّدة   .7

 CFC في قطاع إنتاج مواّد CFC-11 ، من خالل مراقبة إنتاج ماّدة ODP طن 15.500 ، سيقتصر على 2003
 في قطاع رغاوى CFC-11في الوقت نفسه لن یتجاوز استهالك . جري تنفيذه ، ومراقبة االستيراد الصافي الذي ی

 عبر إنجاز مشروعات االستثمار اإلفرادیة التي وافقت عليها اللجنة التنفيذیة ومّولها ODP طن 13.830بوليوریتان 
وسيجري توقيع آافة العقود بالنسبة لإلزالة . يرة الصندوق المتعّدد األطراف خالل السنوات األربع أو الخمس األخ

 ، 2005 بالمئة منها مع نهایة 50 ، ُتزال 2003 ، خالل عام CFC-11 من ماّدة ODP طن 2.500المفروضة لـ 
 مليون دوالر أمریكي لمؤسّسات 10.903وُیتَوقَّع أن ُیخّصص مبلغ الـ  . 2006 بالمئة األخرى مع نهایة 50والـ 

 ، ومن أجل أنشطة CFC إلى إنتاج لغير رغاوى CFC-11وریتان لكي تتحّول من إنتاج رغاوى رغاوى بولي
  .المساعدة التقنية 
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  :أبرز ما في أنشطة اإلزالة   .8
  
 – مع حلول آانون الثاني 2002تم توقيع عقوٌد آافة مشروعات المجموعة الّسادسة في البرنامج السنوي لعام  •

   ؛ODP طن 5.075قود عن إزالة آمّية إجمالية قدرها وستسفر هذه الع .2003ینایر 
  

 لثالث 2005 في حدود عام CFC-11 من ماّدة ODP طن 2.553 إلزالة آمية 2002حسابات برنامج  •
  مجموعات مؤّسسات ُأعيد تنظيمها ؛

  
 لثالث مجموعات إضافية ، في حدود عام CFC-11 من ODP طن 2.721 إلزالة 2003حسابات برنامج  •

   ؛2006
  
 المفروضة ، وآذلك عقود التواریخ التي ُوقّععت مبيّنة CFCإن الئحة مشروعات المجموعات وإزالة مواّد   .9

  :في الجدول التالي 
  

   في الخطةCFCاستهالك  المشروع
  )1999 – 1997معّدل (

 CFCاالستهالك الحالي لـ 
2002  

 تاریخ توقيع العقد

 2002برنامج 
Xinxiang Xinyuan (8) 636.70 196.00 22002سبتمبر / أیلول 

Chengdu Jinjian (6) 552.00 481.00 202002أوغسطس / آب 
Zhejiang Chunhui (31) 1,164.98 852.04 27دیسمبر / آانون األول

2002 
  1,529.04 2,353.68 مجموع جزئي

    2003برنامج 
Nantong Xinyuan 648.11 492.00 9 ینایر – آانون الثاني 

2003 
Shaoxing Weike 997.75 612.50 9 2003ینایر – آانون الثاني 

Lanzhou Huanyu 1,075.45 1,039.30 9 2003ینایر /  آانون الثاني
  2,143.80 2,721.31 مجموع جزئي

  3,672.84 5,074.99 المجموع
  

اّصة في إنتاج ألواح  ، وبصورة خCFC-11یبّين تقریر المراجعة أن ثّمة اّتجاهًا نزولّيًا في استعمال   .10
  .الرغاوى المرنة ، مع تحُّول الشرآات إلى عوامل نفخ أقّل ثمنًا آكلورید الميثيلين ، لتخفيض تكاليف اإلنتاج 

  
  

  إجراءات سياسة عاّمة وحكومية
  

اءات أفاد البنك الدولي أن الحكومة بذلت مزیدًا من الجهود لتدعيم القواعد والقوانين الحالية ، والتخاذ إجر  .11
وتتضّمن هذه .  واالّتجار بها واستهالآها بصورة غير مشروعة ODSإضافية لمضاعفة الحملة ضّد إنتاج مواّد 

اإلجراءات إثارة التوعية الّعامة من خالل موقع بوليوریتان الصيني على اإلنترنيت ، ونظام الحصص والترخيص ، 
  .والتنمية البدیلة وقدرة البناء من خالل ورشات العمل 
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  المساعدة التقنّية
  

تّم اإلبالغ عن خمسة عشر من أنشطة المساعدة التقنّية التي ُخّططت في حّيز البرنامج السنوي لكّل من   .12
 تسعٌة من 2003 ، ُأنجز منها سبعة أنشطة ، ویجري تنفيذ ثمانية منها حاليًا وُیتوّقع أن ُتنجز مع نهایة 2003 و 2002

  .2002خمسة عشر التي یتضّمنها البرنامج السنوي لعام أنشطة المساعدة التقنّية ال
  

  2002تقریر حول مراجعة برنامج العمل السنوي لعام 
  

 من مؤسسات إنتاج ألواح الرغاوى 11 ، زارت 2003 أغسطس –أوفد البنك الدولي بعثة مراجعة في آب   .13
 11وقد آان إجمالي استهالك المؤّسسات الـ . لّسائل المرنة التي ُیحتمل أن تتحّول إلى تكنولوجيا ثاني ُأآسيد الكربون ا

   .2001 عام ODP طن 524.4 ، و 1999 عام ODP طن CFC-11 778.5لماّدة 
  

 ، وأنَّ آالت الّرغاوى لدیها 1995 یوليو – ُأنشئت آّلها قبل تموز 11أفادت بعثة المراجعة أن المؤّسسات الـ   .14
 ، ولكّنها 2001 قبل CFC-11المؤّسسات تستعمل أیضًا آمّيات جذرّیة من وآانت هذه . ُرآّبت قبل ذاك التاریخ 

 بالمئة من سعر آلورید 250 هو بنسبة CFC-11تستعمل اآلن آلورید الميثيلين ألسباب اقتصادیة ، علمًا بأنَّ سعر 
  وأفادت المؤّسسات أنها تشتري آلورید الميثيلين. الميثيلين 

وفي الوقت الذي تّمت فيه الموافقة على  . CFC-11آغ  / دوالر أمریكي1,81 آغ مقابل/ دوالر أمریكي0,70بـ 
آغ فيما تراوح سعر آلورید الميثيلين بين / دوالر أمریكي1,30 -   1,10 تراوح بين CFC-11الخطة ُأفيد أن سعر 

أمان مهنية غير وأفاد التقریر أیضًا أن آلورید الميثيلين اسُتعمل في ظروف . آغ / دوالر أمریكي0,60 – 0,50
  .ُمرضية 

  
 تستعمالن آالت رغاوى الصنادیق فيما تستعمل 11أظهر تقریر البعثة أن اثنتين من المؤّسسات الـ   .15

ویورد الجدول أدناه موجزًا لتقریر . أو آالت رغاوى عمودیة /المؤّسسات األخرى آالت إنتاج متواصل للرغاوى و
ة قطاع الرغاوى ، ُطلب من الشرآات أن تتخّلص من مّعداتها في خّط وآشرط لالشتراك في خطة إزال. المراجعة 
وقد تخّلصت ثالث شرآات من آالت اإلنتاج المتواصل للرغاوى فيما تخّلصت اثنتان أخریان من آالت . األساس 

قد و. لتصنيعها ) الوآالة المنّسقة (Nantong Xinyuanرغاوى الصنادیق التي لدیها وهي تبتاع آتل رغاوى من 
تحّولت اثنتان من هذه الشرآات إلى مصالح أخرى فيما بقيت واحدة منها هامدة عملّيًا مع موجودات قليلة من المواد 

  .الخام أو منتجات الرغاوى 
  

 أو الستهالك 2002 المزالة على المستوى المؤّسسي عام CFC-11لم یوّفر البنك الدولي مراجعة لكمية   .16
CFC-11تلك السنة   خالل .  
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  2003موجز لمراجعة وضع المؤسسات عام 
استهالك  المؤسسة

CFC عام 
طن  (2001

ODP(  

إنتاج 
الرغاوى لعام 

طن  (2001
ODP(  

 المالحظات تاریخ الترآيب معّدات خط األساس

بوليوریتان 
Tongzhou 

Xinan  

دقيقة آالت /آغ210 946 31.0
اإلنتاج المتواصل 

  الّترغية الصينية األفقية

  /آانون األول
 1994دیسمبر 

تّم التخّلص من آلة الرغاوى آشرط 
 .لالشتراك في مشروع اإلزالة 

بوليوریتان 
Tongzhou  

دقيقة من /آغ280 1,473 72.5
  الرغاوى الكثيفة 

دقيقة بالنسبة /آغ40
 للّرغاوى العمودیة

مایو /أیار
1993 

التخّلص من آلة الرغاوى الكثيفة 
والتخطيط للتخّلص من آلة الرغاوى 

  مودیة للمشارآة في مشروعالع
 .اإلزالة 

Nantong Haoli 45.0 1,357 أغسطس /آب آالت رغاوى الصنادیق
1992 

التخّلص من آلة رغاوى الصنادیق بهدف 
 االشتراك في مشروع اإلزالة

Tongzhou 
Nanxing 

أغسطس -آب آلة رغاوى صنادیق 1,150 39.5
1992 

التخّلص من آلة رغاوى الصنادیق بهدف 
 اك في مشروع اإلزالةاالشتر

Rugao Jinru 80.0 1,250 یوليو /حزیران آلة رغاوى عمودیة
1995 

تستعمل الشرآة حاليًا آلوراید الميثيلين 
 CFC-11تخّلت عن استعمال . فقط 

  .بسبب ارتفاع سعرها 
Rugao Jixing 72.3 1,239 70دقيقة رغاوى /آغ

 عمودیة
سبتمبر /أیلول

1993 
ميثيلين آعامل نفخ تستعمل فقط آلوراید ال

تنتج رغاوى . مساعد، ألسباب اقتصادیة 
لتصفيح األنسجة ، نظرًا لزیادة طلب 

 .التصدیر المستمّر على إنتاج الرغاوى 
Xuzhou 

Tongshan 
آلة رغاوى أفقية وإنتاج  1,257 66.0

متواصل من صنع 
 صيني

یوليو /تموز
1995 

التخّلص من آلة الرغاوى من أجل 
سّرحت . وع اإلزالة المشارآة في مشر

عّمالها ، وستؤّجر مشغلها لمصنع لمبات 
ولن تبقى الشرآة في . آهربائية محلي 

مصلحة الّرغاوى بل ستنتقل إلى مصلحة 
 .العقارات 

Fengxian 
Pengya 

دقيقة آلة /آغ150 850 32.0
إنتاج (رغاوى 
من صنع ) متواصل
 صيني

یوليو /تموز
1995 

طيع إنَّ مشاغل إنتاج الرغاوى وتق
الّرغاوى هي في حالة ال تسمح بتشغيلها 

. من دون إجراء تصليحات هاّمة عليها 
وقد حّولت الشرآة مصلحتها مؤخرًا إلى 
 .الهيكلية والبناء بواسطة الّصلب الخفيف 

Pizhou 
Kesheng 

آلة الرغاوى األفقية  10 34.0
  الصينية 

دقيقة إنتاج /آغ230
 متواصل

ة جيدة ، مع لم تكن آلة الرغاوى في حال 
. أّنها حافظت على إنتاج الرغاوى 

 .والمصنع منعدم النشاط فعليًا 

Dafeng 
Zhongyi 

  اآللة الصينية العمودیة 351 19.8
 دقيقة/آغ60

/ تشرین األول
 1994أآتوبر 

تستعمل آلورید الميثيلين بصورة خاصة 
 فقط للطلبيات CFCآعامل نفخ مساعد و

  .الخاّصة 
Jiangyan 

Harbor 
آلة الرغاوى األفقية  500 32.3

  الصينية
دقيقة  إنتاج /آغ220

 متواصل

مارس /آذار
1994 

تنتج الرغاوى بواسطة آلورید الميثيلين 
موجودات منخفضة من المواّد األولية 

 .والرغاوى المنتجة 

     254.4 المجموع
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  2004برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
 مليون دوالر أمریكي للصين في حّيز البرنامج السنوي لعام 10.903لغ من المزمع اقتراح الموافقة على مب  .17

وعلى الصين أن تتقّيد بالحّد الوطني األقصى .  دوالر أمریكي للبنك الدولي آكلفة مساندة 961.270 ، مع مبلغ 2004
ان قدره  ، مع حّد أقصى لالستهالك في قطاع رغاوى بوليوریتCFC-11 من ODP طن 13.100لالستهالك وقدره 

   .ODP طن 2.500 ، وبهدف إزالة ODP طن 11.666
  

 مبادرات سياسة عاّمة وحكومّية ، وأنشطة مؤّسسية 2004تتضّمن أنشطة البرنامج في البرنامج السنوي لعام   .18
زالة ومبادرات السياسة العاّمة والحكومية سترّآز على سبعة أنشطة رئيسية ُتعتبر ضروریة لنجاح اإل. ومساعدة تقنّية 

وهنالك إجراءات سياسة عاّمة ورقابة ساریة المفعول منذ بضع سنوات وستبقى .  في الصين CFC-11الكاملة لماّدة 
  :وتتضّمن هذه اإلجراءات . مطّبقة وسُتجعل حتى أآثر فعالية 

  
   ؛1997 الساري المفعول منذ CFC-11حظر على أي بناء جدید لمرافق إنتاج رغاوى  •
 ، وقانون حول حصص اإلنتاج القابل لالّتجار ، ساري المفعول منذ CFC-11رقابة على إنتاج   •

   ؛1999
 والتي تؤّمن مبادرات تعاونّية من قبل 1999 التي ُأنشئت عام ODSرقابة تصدیر واستيراد مواّد  •

اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية ، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون االقتصادي واإلدارة العامة 
  لجمارك ؛ل

  
  : ، وهي تتضّمن 2004هنالك إجراءات سياسة عامة أخرى متوّقعة في البرنامج السنوي لعام   .19

  
تنمية بدیلة قّدمت الحكومة من خالل دعمها من أجل تنمية البدائل والبحث عن مواّد آيميائية غير  •

CFC الّرغاوى ؛ إلنتاج  
وُیفترض أن یكون النظام المفترض  . ODSنظام ترخيص للحصص لرقابة تجارة واستهالك مواّد  •

إحالله وسيلة فاعلة لرقابة التجارة واالستهالك ، وُیتوّقع أن یقّدم أداة تساعد على جمع البيانات ، 
   .ODSولمنع المؤّسسات المحوَّلة من العودة من جدید إلى استعمال مواّد 

  
لبيئية مؤّسسات رغاوى بوليوریتان التي ستمتثل على المستوى المؤّسسي ستعّين اإلدارة الرسمية للحمایة ا  .20

ویمكن تحقيق ذلك من خالل قيام اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية بتحدید ثالثة أو أربعة من .  طن 2.500بهدف إزالة 
ي   فCFC-11 بالمئة على األّقل من عقود تخفيض ماّدة 50ومن المتوّقع التوقيع على . المشروعات اإلقليمية الكبرى 

والمبادرات الخاّصة التي  . 2004 بالمئة األخرى في مهلة ال تتعّدى نهایة 50 ، وعلى الـ 2004حدود منتصف 
  :سُتّتخذ طوال السنة هي 

  
   ؛2005 و 2004حلقات تدریبية ُتعقد لتدعو المؤّسسات المحتملة لمشارآة برامج عمل  •
  إعداد وتقييم مقترحات مشروعات ؛ •
   بعد تقييم المشروع ؛تحدید المبالغ الممنوحة •
  اختيار المؤّسسات التي سُتدرج في البرنامج السنوي ؛ •
   ؛2004 بالمئة من عقود التخفيض في البرنامج السنوي لعام 50توقيع  •
  .تنفيذ المشروعات الموّقعة  •
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العاملين في  ، وتدریب 2003هنالك ستة من أنشطة المساعدة التقنّية المتوّقعة ، وهي تتضّمن التدقيق في أداء   .21
وُیتوّقع أن یتّم االتفاق على الصالحيات التفصيلّية مع .  ومراجعتها IIتنفيذ أنشطة اإلزالة ، والصيغة النمطية للمرحلة 

 الذي 2003وتتضّمن أنشطة المساعدة التقنّية تقریر التدقيق لعام  . 2004البنك الدولي في أواخر الربع األول من عام 
 ، بعدما یتّم االتفاق على الصالحيات التفصيلية في الّربع 2004لمدّققين للربع الثاني من عام سيجري بمقتضاه تدریب ا

  .األول 
  

  
  تعليقات األمانة وتوصياتها

  
  التعليقات

  
 2002 عام CFC-11 طن  من ماّدة 17.187أبلغت الصين أمانة الصندوق المتعّدد األطراف عن استهالك   .22

وأرقام االستهالك هذه هي ضمن حدود االستهالك الوطني . هلكت في قطاع الّرغاوى  اسُتODP طن 14.100، منها 
 ، التي وافقت عليها الصين بمقتضى ODP طن 14.143 و ODP طن 17.200واستهالك قطاع الرغاوى البالغين 

ا نّصت عليه  آمCFCأو لحدود استهالك / وCFCولكن وبما أّنه لم تكن هنالك مراجعة إلزالة مواّد . االتفاقية 
 التي تشمل قطاعات CFCونظرًا لتعقُّد قطاعات إنتاج واستهالك مواّد .االتفاقية ، یستحيل إثبات البيانات المبلغ عنها 

الرغاوى والتبرید والتّبغ ، یتحّتم إحالل نظام لتتبُّع التقّدم في مجال اإلزالة للتأآيد للحكومة وللجنة التنفيذیة بأن 
وبهذا الّصدد  . CFCذت واالستثمارات تعمل من أجل مساعدة الصين على إلغاء استعمال مواّد اإلجراءات التي اّتخ

   .2004ینبغي إعطاء أولوّیة آبرى لتدریب المدّققين في البرنامج السنوي لعام 
  

ي  ، الذي یف2003رفع البنك الدولي تقریر مراجعة عن المؤّسسة المموَّلة في حّيز برنامج التنفيذ لعام   .23
 المزمع إزالتها ODP طن 2.500 بالمئة من آمّية الـ 26ویشّكل االستهالك للمؤّسسات المراجعة . بمتطّلبات االتفاقية 

.  بالمئة المفروضة 15وفي آلتا الحالتين آان تجاوٌز لنسبة الـ . العقود الموّقعة   بالمئة من33، فيما یشّكل عدد العقود 
 في القطاع الفرعي أللواح الرغاوى المرنة ، بعدما CFC-11زوليًا في استهالك ماّدة وبّين تقریر المراجعة توّجهًا ن

  . قدرتها التنافسّية مقابل آلورید الميثيلين الذي ليس مستنفدًا لألوزون ، آعامل نفخ مساعد CFC-11فقدت ماّدة 
  

ي الصين ، ووضع التنفيذ للبرنامج  الخاّص بقطاع رغاوى بوليوریتان ف2004إنَّ برنامج التنفيذ السنوي لعام   .24
 دوالر أمریكي وآلفة المساندة الملحقة وقدرها 10.903.000آما أن مبلغ .  ُمرفقان بهذه الوثيقة 2003السنوي لعام 

  . ، متطابقان مع االتفاقية 2004 دوالر أمریكي ، المطلوبين لتنفيذ البرنامج السنوي لعام 961.290
  

  التوصية
  

 على ضوء تعليقات 2004نة التنفيذیة بالنظر في طلب التمویل لبرنامج التنفيذ السنوي لعام قد ترغب اللج  .25
األمانة الواردة أعاله ، وفي حال الموافقة ، بأن تطلب من البنك الدولي أن یضمن آأولویة ، أنَّ نظامًا قد ُأنشئ ، على 

 في CFC أنه أن یوّفر مراجعة ُمرضية إلزالة مواّد ، والذي من ش2004النحو المشار إليه في البرنامج السنوي لعام 
 في القطاع خالل عام CFCالمشاریع الجاریة والجدیدة في قطاع رغاوى بوليوریتان وآذلك لالستهالك السنوي لمواّد 

  . والسنوات الالحقة 2003
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  ورقة تقييم المشروع
  الصين

  
  ODP طن 2,135.4    )2002(ي القطاع استخدام المواد المستنفدة لألوزون ف  التبخير : القطاع 

  ODP طن 1,087.8االستهالك                 
  )باستثناء التطبيقات الصحية الّسابقة لمرحلة الشحن (    عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفرعي

  
  عنوان المشروع

  
 )الشریحة األولى(اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل   ) ب(

  
 ثيلخطة إزالة بروميد المي بيانات المشروع

  )ODPطن (استهالك المنشأة  
  )ODPطن (   وقع المشروع 
  )شهور(مدة المشروع 

  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب أصًال 
  )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 

  )أ(      تكلفة رأسمالية إضافية 
  )ب(      تكلفة طوارئ 

  )ج(      تكلفة التشغيل اإلضافية 
  )ج+ ب + أ ( المشروع       مجموع  تكلفة 
  (%)      الملكية المحلية 

  (%)         عنصر التصدیر 
  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب للشریحة األولى    

  )آغ/دوالر أمریكي(   جدوى التكاليف 
      هل تأآد تمویل الجهة النظيرة؟

      الوآالة الوطنية المنسقة
     الوآالة المنفذة

  
1,087.8*  

30 
17,235,749 

 
59,903,994 
5,990,399 

(25,761,742) 
40,132,651 

100% 
0%  

17,235,749  
**36.89  

  
  اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية
  )یونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 
  توصيات األمانة

  )دوالر أمریكي(المبلغ الموصى به 
  )ODPطن (وقع المشروع 

  آغ/جدوى التكاليف دوالر أمریكي
 )دوالر أمریكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 

دوالر (مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
  )أمریكي

 

  
  ODP طن 389ووقع الشریحة األولى هو ) . استهالك (ODP طن 1,087.8إن إجمالي وقع الخطة هو *

  جدوى تكاليف اإلزالة الوطنية**
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  وصف المشروع
  

صين خطة إلزالة بروميد الميثيل على صعيد وطني ، لتنظر فيها اللجنة التنفيذیة في اجتماعها تقّدم حكومة ال  .26
  .الحادي واألربعين

  
 ، 2003أبریل / نيسان22َصّدقت حكومة الصين على تعدیل آوبنهاغن بشأن بروتوآول مونتریال في   .27 

لصين هي ، في آن معًا ، منتجة ومستهلكة وا . 2003یوليو / تموز21وأصبح التصدیق ساري المفعول ابتداء من 
 طن 776.3وخّطا األساس لبروميد الميثيل على صعيدي اإلنتاج واالستهالك هما ، على التوالي ، . لبروميد الميثيل 

ODP طن 1,101.6 و ODP.   
  

وميد  واستهالآها لبرODP طن 45.4تطالب حكومة الصين بمساعدة لتخفيض إنتاجها بروميد الميثيل بـ   .28
  الميثيل

   .ODP طن 389.00بـ 
  

  إنتاج بروميد الميثيل واستهالآه
  

  : إنَّ الدراسة االستطالعية التي ُأجریت خالل إعداد خطة إزالة بروميد الميثيل قد أعطت النتائج التالية   .29
  
 2000 2001 2002 

 1,391.42,135.4 1,438.2 اإلنتاج
 813.0 858.6 1,290.0 الواردات
 900.0 609.6 628.2 راتالّصاد

 1,640.42,048.4 2,100.0  االستهالك متّضمنًا التطبيقات الصحية الّسابقة لمرحلة الشحن والمواّد األولّية
 (960.6) (644.4) (480.0)  مجاالت استعمال التطبيقات الصحية الّسابقة لمرحلة الشحن والمواّد األولية

 1,087.8 996.0 1,620.0  الّسابقة لمرحلة الشحن والمواّد األوليةاالستهالك باستثناء التطبيقات الصحية 
  

  :هنالك ثالث شرآات تنتج بروميد الميثيل في الصين   .30

Lianyugang Seawater Chemical Plant و Zhejiang Linhai Jianxin Chemical Corporation و 
Shandong Changyi Chemical Plant .  اشترت شرآة 1996وعام Deadsea Bromine company المتعّددة 

 Lianyungang وغيّرت اسم الشرآة إلى  Lianyugang Seawater Chemical Plant بالمئة من 60الجنسيات 
Deadsea Bromine Corporation.   

  
 ، مع التوزیع التالي على مصانع ODP طن 5,040 هي 2002إن مقدرة التأسيس لبروميد الميثيل عام   .31

  :لثالثة التالية اإلنتاج ا
  

آمية بروميد الميثيل  اإلنتاج مقدرة التأسيس المصنع المنتج
 المباعة

Lianyungang Deadsea Bromide Co30 1,549 1,613 
Linhai Jianxin Chemical Co.1,500 497 497 
Changyi Chemical Plant540 89 104 
Total5,040 2,135 2,215 
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 الصحية الّسابقة لمرحلة الشحن دون سواها في يثيل مستعمًال في األساس للتطبيقاتلقد آان بروميد الم  .32
ولكنَّ القطاع الزراعي توّسع في السنوات األخيرة مع إدخال مزروعات جدیدة ، مّما أّدى إلى زیادة استعمال . الصين 

ة في مجال إنتاج الفراولة والخيار وفي الوقت الّراهن ُیستعمل بروميد الميثيل في تبخير الترب. بروميد الميثيل 
التطبيق في / والجدول التالي یورد االستعمال . والطماطم والباذنجان والفلفل الحاّر ، والزهور والتبغ ، ولتبخير الّسلع 

  :مجال آّل من المزروعات 
  

  )ODPأطنان (بروميد الميثيل  )بالهكتار(المساحة  التطبيق/ الزراعة 
 312 1,297 الفراولة
 24 99 الخيار

 96 400 الطماطم
 36 148 الباذنجان

 36 149 الفلفل الحاّر
 30 149 الزهور
 427.8 250,994 التبغ
 126  الّسلع

 1,087.80 253,236 المجموع
  

  المشروعات التدليلية
 

  :لقد وافقت اللجنة التنفيذیة حتى اآلن مشروعات وأنشطة بروميد الميثيل التالية للصين   .33
  

راسة استطالعية النتاج واستهالك بروميد الميثيل في الصين اليوئندیبي لجمع وتحليل المعلومات د  ) أ(
األساسية المتعّلقة بإنتاج واستهالك بروميد الميثيل ، بغية تسهيل تخطيط برنامج  إزالة مستقبلي 

  ؛)  أمریكي  دوالر96,314تّمت الموافقة عليه في االجتماع الثاني عشر ، بكلفة إجمالية قدرها (
  

مشروع تدليلي حول البدائل الستعمال بروميد الميثيل في تبخير التربة اليونيدو ، للداللة على جدوى   ) ب(
التكنولوجيات البدیلة لبروميد الميثيل لُتطّبق على الخيار والطماطم والتبغ والفراولة واألعشاب 

جرت الموافقة (عتماد على البدائل الطبية ، مع األخذ باالعتبار المظاهر االقتصادیة وإمكانية اال
  ؛)  دوالر أمریكي484.405عليه في االجتماع الثاني والعشرین بكلفة إجمالية قدرها 

  
یظهر آيف أنَّ طریقة المعالجة بواسطة الخطة المدمجة ) آندا(برنامج تدليلي لبدائل بروميد الميثيل   ) ج(

وميد الميثيل في مجال خزن الحبوب من لتنظيم مكافحة الحشرات المؤذیة یمكن أن تكون بدیًال لبر
تّمت الموافقة عليه في (خالل استعمال التربة الدیاتومّية ومبيدًا اصطناعيًا آيميائيًا للحشرات 

  ؛)  دوالر أمریكي145.000االجتماع الثاني والعشرین بكلفة إجمالية قدرها 
  

يب ، إلجراء دراسة استطالعّية خطة سياسة عاّمة قطاعّية إلزالة بروميد الميثيل في الصين اليون  ) د(
أخرى لمساحة النمّو الكامن لبروميد الميثيل ؛ استكشاف هيكلّية التطبيق المحتمل ؛ دراسة 
استطالعّية لتورید بروميد الميثيل بما في ذلك اإلنتاج ؛ آشف واختيار تكنولوجيات بدیلة وتقييم 

الة بفعل خطط الّصانعين ؛ الكشف فوائدها االقتصادیة واالجتماعية ؛ آشف التأثير على اإلز
والمساعدة في مجال وضع إطار عملي للسياسة العامة ؛ تحدید احتياجات التدریب ؛ واقتراح خطة 

تّمت الموافقة على ذلك في االجتماع الرابع والعشرین بكلفة إجمالية (سياسة عامة وطنية لإلزالة 
 ؛)  دوالر أمریكي169.500قدرها 
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برنامج األمم المتحدة للبيئة ، إلجراء تحليل للكلفة (قتصادي لبدائل بروميد الميثيل  ا–تقييم فني   )هـ(
والعائد لبدائل بروميد الميثيل ووقعها على الزراعة الصينية ؛ التأّآد من أن نتائج مثل هذا التحليل 

اع الذي یؤول إلى إزالة بروميد الميثيل ، وإلقن ستسهم في تسهيل تبّني البدائل في الصين،
المزارعين بأنَّ البدائل قابلة للتطبيق اقتصادیًا وفنّيًا ، وبأنه لن تكون لها عواقب سلبّية على إنتاجهم 

 دوالر 90.000تّمت الموافقة على ذلك في االجتماع الخامس والثالثين ، بكلفة إجمالية قدرها (
  ؛) أمریكي

  
، ولتشجيع ) امج األمم المتحدة للبيئةبرن(ورشات عمل للتوعية لدعم التصدیق على تعدیل آوبنهاغن   ) و(

تّمت الموافقة عليها (مستعملي بروميد الميثيل على السعي من أجل التصدیق على تعدیل آوبنهاغن 
  ؛)  دوالر أمریكي113.000في االجتماع الخامس والثالثين بكلفة إجمالية قدرها 

 
  استراتيجّية اإلزالة

  
مع ( بالمئة من إنتاجها لبروميد الميثيل في خط األساس 10 ، 2005على الصين أن تّخفض في حدود العام   .34

 ، وخط أساس استهالآها لبروميد 5 بالمئة لالحتياجات المحلّية األساسية لبلدان المادة 10األخذ باالعتبار مخّصص الـ 
  ) :الجدول أدناه( بالمئة 20الميثيل بنسبة 

  
  ODPأطنان 

 االستهالك اإلنتاج
 1,101.6 776.3 خط األساس

  77.6 5 بالمئة لبلدان الماّدة 10مخّصص تخفيض 
 881.3 698.6 مستوى التخصيص األقصى

 1,087.8 2,135.4 )2002(المستوى الحالي 
الصادرات والتطبيقات الصحية السابقة لمرحلة الشحن وتطبيقات المواّد 

 األولّية
(1,396.0)  

  744.0 اإلنتاج الخاضع لإلزالة
 206.5 45.4 2005ة التي تنبغي إزالتها في حدود الكمّي

 881.3 698.6 )2005بعد (المستوى المتبّقى 
  

 ، على استيراد 2005بموجب متطّلبات اإلزالة الخاّصة ببروتوآول مونتریال ، قد تضّطر الصين ، بعد عام   .35
وفي ظل هذا الوضع قّررت . ّي  من بروميد الميثيل لتلبية احتياجات االستهالك المحلODP طن 180أآثر من 

حكومة الصين إزالة آمية من بروميد الميثيل في مجال االستهالك أآبر من الكمية التي یفرضها البروتوآول ، بغية 
  .التالؤم مع المستوى نفسه من إنتاج بروميد الميثيل 

  
  : ادئ التالية إن استراتيجّية إزالة إنتاج واستهالك بروميد الميثيل سوف تعتمد على المب  .36

  
   ؛2005تعزیز القيود المفروضة على اإلنتاج والواردات ، بهدف االمتثال بتخفيض االستهالك عام   ) أ(

  
  إصدار تراخيص للتطبيقات الصحّية والسابقة لمرحلة الشحن ، لضبط استهالك هذه التطبيقات ؛  ) ب(
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ة الرسمية الحتكار التبغ ضبط استهالك بروميد الميثيل في القطاع الفرعي للتبغ بموجب دعم اإلدار  ) ج(
  وفي تبخير الّسلع بموجب دعم المكتب الرسمي لمّدخر الحبوب ؛

  
  تنفيذ برامج تدریب لتحویل التكنولوجيات البدیلة لكاّفة مستعملي بروميد الميثيل ؛  ) د(

  
  جعل إزالة بروميد الميثيل قابلة للمراجعة على المستوى القطري والرسمّي ومستوى المزارعين ؛  )هـ(
  
مشاتل : التطبيقات التالية التي من أجلها ُتسَتخدم التكنولوجيات البدیلة /ح األفضلية للمزروعاتمن  ) و(

 طن من 40أآثر من (؛ تبخير الّسلع )  مزارع 500تكنولوجيا العلوم هي قيد االستعمال لدى (التبغ 
ّيات تطعيم عادیة حيث طّور المزارعون تقن(؛ الخيار والباذنجان ) الفوسفين حالّيًا قيد االستعمال

 ) . مزارع50یستعملها أآثر من 
 

 ODP طن 389 ، 2005باالعتماد على المبادئ اآلنفة الذآر ، تقترح حكومة الصين أن تزیل بحدود العام   .37
 طن 12.9(والخيار ) ODP طن 36.0(، والباذنجان ) ODP طن 213.9(من بروميد الميثيل ، في مجال التبغ 

ODP (الّسلعوفي مجال تبخير   )طن 126.0 ODP. (  
  

  تكنولوجيات وتكاليفها بدیلة
  

  :تطبيق / یعرض الجدول التالي التكنولوجيات البدیلة لبروميد الميثيل بالنسبة لكّل زراعة   .38
  

/ الزراعة 
 التطبيق

 التكنولوجيات البدیلة لبروميد الميثيل

 صودیوم الميتام ُیحقن داخل التربة*       الفراولة
 تطعيم*       رالخيا

 صودیوم الميتام ُیحقن داخل التربة*       الطماطم
 نظام الصواني العائمة في أنفاق متناهية الّصغر*       الباذنجان

 صودیوم الميتام ُیحقن داخل التربة*       الفلفل الحاّر
 نظام الصواني العائمة*       التبغ

 التعقيم*       الزهور
 )حبوب أو أقراص(وسفين ف*       الّسلع

  
  .تتضّمن خطة اإلزالة أیضًا برامج تدریب   .39

  
 دوالر أمریكي ، والمبلغ المطلوب 40.130.691إن إجمالي آلفة خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل هو   .40

  : دوالر أمریكي ، موّزع على النحو التالي17.235.750 هو 1من أجل تنفيذ المرحلة 
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/الزراعة  )دوالر أمریكي (1التكاليف اإلجمالية للمرحلة  )دوالر أمریكي(التكاليف اإلجمالية للمشروع   
 المجموع تشغيلّية رأسمالية المجموع تشغيلّية رأسمالية التطبيق

 - - - 2.564.255 757.531 1.806.724 الفراولة
 (30.658) (51.860) 21.203 (57.038) (96.484) 39.446 الخيار
 - - - 1.025.618 429.993 595.625 طمالطما

 (94.173) (142.603) 48.430 (94.173) (142.603) 48.430 الباذنجان
 - - - 303.308 84.058 219.250 الفلفل الحاّر

 - - - 2.370.379 213.279 2.157.100 الزهور
 13.394.123 (13.517.198) 26.911.321 26.788.245 (27.034.396) 53.822.641 التبغ
 2.663.305 26.880 2.636.425 2.663.305 26.880 2.636.425 الّسلع

 1.303.154  1.303.154 4.566.793  4.566.793 التدریب
 17.235.750 (13.684.781) 30.920.531 40.130.691 (25.761.742) 65.892.433 المجموع

  
  . سنة 2.5إن المّدة المقّدرة لتنفيذ المرحلة األولى للمشروع عي   .41
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  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات
  

 2003 أآتوبر –قّدمت األمانة لليونيدو تعليقات حول اقتراح المشروع في الثاني والعشرین من تشرین األول   .42
جري وسي. مع ذلك لم تكن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قادرة على الّرد على تعليقات األمانة ومالحظاتها . 

  .تبليغ اللجنة التنفيذیة بردود اليونيدو قبل موعد االجتماع الحادي واألربعين 
  

  قطاع إنتاج بروميد الميثيل
  

  : ، وهذه الشرآات هي 1995تفيد خطة اإلزالة أن ثالث شرآات أنتجت بروميد الميثيل في الصين منذ   .43
Lianyugang Seawater Chemical Plant و Zhejiang Linhai Jianxin Chemical Corporation و 

Shandong Changyi Chemial Plantَّاألمانة أشارت إلى أّنه ، وفقًا إلطار العمل االستراتيجي لرقابة   ولكن
، أنتجت مؤسّستان فقط بروميد الميثيل عام ) 2000 ینایر –آانون الثاني (خطة العمل : بروميد الميثيل في الصين 

1995 : Lianyugang) طن متري30ة مقترحة هيبقدر (  و Changyi)  طن متري 300بقدرة مقترحة هي  .
 Zhejiangوتبّين أن خط اإلنتاج في  . ODP طن 171 فقط 1995إضافة إلى ذلك بلغ إنتاج الصين المعلن عنه عام 
Linhai Jianxin Chemical Corportation 1995 ُأنشئ بعد.   

  
 ، یتوّجب على الصين أن تخفض عام 7 عنها حكومة الصين بموجب الماّدة اعتمادًا على البيانات التي أبلغت  .44

 طن 24.6والحظت األمانة أن  . ODP طن 40.5 بـ 2002 إنتاجها الخاضع للمراقبة من بروميد الميثيل لعام 2005
ODP طن 15.9 فقط من هذه الكمّية ستكون مؤّهلة للتمویل حيث أن الـ ODPاألجنبية لـ  المتبقية مرتبطة بالملكية 

Lianyugang Plant) 60وباإلنتاج في )  بالمئةZhejiang Linhai Jianxin Chemical Corportation 
  ) .1995التي ُأنشئت بعد (
  

  قابلية التواصل على المدى البعيد
  

د الكلفة أعّدت األمانة ، اعتمادًا على المعلومات المتوّفرة في اقتراح المشروع ، الجدول أدناه ، الذي یور  .45
  :  اإلضافية وجدوى التكاليف المتعّلقين بإزالة بروميد الميثيل على مستوى آّل من المزروعات والتطبيقات 

  
  الرأسمالي  ODP التطبيق/الزرع

 )دوالر أمریكي(
  التشغيل

 )دوالر أمریكي(
  التدریب

 )دوالر أمریكي(
دوالر  المجموع الطوارئ

 آغ/أمریكي
 8.64 2.696.679 176.286 118.912 757.531 1.643.950 312.0 الفراولة

 (2.26) (54.326) 3.833 2.58500 (96.484) 35.740 24.0 الخيار

 11.15 1.070.380 58.217 39.270 429.993 542.900 96.0 الطماطم

 (2.52) (90.584) 4.729 3.190 (142.603) 44.100 36.0 الباذنجان

 8.83 317.907 21.259 14.340 84.058 198.250 36.0 الفلفل الحاّر

 84.21 2.526.409 210.285 141.845 213.279 1.961.000 30.0 الزهور

 71.72 30.681.407 5.246.891 3.539.238 (27.034.396) 48.929.674 427.8 التبغ

 23.69 2.984.780 268.900 292.250 26.880 2.396.750 126.0 التدریب

 36.89 40.132.651 5.990.399 4.151.630 (25.761.742) 55.752.364 1,087.8 المجموع
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  :أدلت األمانة معتمدة على المعلومات الواردة في الجدول أعاله بالمالحظات التالية لليونيدو  .46
  

 من بروميد الميثيل آمبّخر للتربة ، ODP طن 50إن إنتاج الخيار والباذنجان الحالي الذي یستعمل   ) أ(
وفورات التشغيل تعّوض عن التكاليف (ّية للتواصل من التكنولوجيا البدیلة هو أعلى آلفة وأقّل قابل

وعليه یجب أن تكون إزالة بروميد الميثيل إزالة آاملة في ) . المتعّلقة بالمعّدات والتدریب المطلوب
  .زراعية هذین المنتجين الزراعيّين من األولوّیات 

  
ح لبروميد الميثيل عن طریق إلغاء  المقترODP طن 389.2تستطيع الصين إنجاز تخفيض   ) ب(

أو الفلفل الحاّر ، حيث تتواجد /في زراعة الخيار والباذنجان والفراولة و) جزئيًا أو آليًا(استعماله 
التكنولوجيات التي لها أعلى مستوى من جدوى التكاليف ، والقابلة بالتالي للتواصل ، ویمكن إنجاز 

طراف أي آلفة ، حيث أنَّ الوفورات التشغيلّية تفوق ذلك من دون تكبيد الصندوق المتعّدد األ
  التكاليف الرأسمالية المتعّلقة بها ؛

  
 84,21(إن التكنولوجيات التي لها أقّل مستوى من جدوى التكاليف هي في مجال تطبيقات الزهور   ) ج(

كي  دوالر أمری23,69(وتطبيقات الّسلع ) آغ/ دوالر أمریكي71,72(، والتبغ ) آغ/دوالر أمریكي 
وعلى هذا األساس قد یبدو مناسبًا إرجاء أنشطة إزالة بروميد الميثيل في هذه التطبيقات حتى ) آغ/ 

  .تتوافر للصين تكنولوجيات مع مزید من جدوى التكاليف ، وتكون بالتالي قابلة للتواصل 
  

  معّدالت بروميد الميثيل
  

جال المزروعات المختلفة والّسلع ، مرتفع جدًا الحظت األمانة أن متوّسط تطبيقات بروميد الميثيل في م  .47
واألمانة تدرك أن معّدل الجرعة ألي (بالمقارنة مع معّدالت الجرعة المستعملة للمزروعات نفسها في البلدان األخرى 

) . من مواّد التبخير یتوقف على عدد من العوامل ، آنوع الحشرات المؤذیة ، ومواصفات التربة والظروف المناخية 
بهذا الّصدد یمكن تحقيق تخفيضات جذریة في استهالك بروميد الميثيل فقط عن طریق تخفيض معّدالت جرعة و

  .بروميد الميثيل من خالل إدخال ممارسات مدمجمة لتنظيم مكافحة الحشرات المؤذیة 
  

  تعليقات معّينة
  

لق بمختلف التكنولوجيات البدیلة باإلضافة إلى القضایا الواردة أعاله أثارت األمانة مسائل محّددة تتع  .48
وهما من ( دیكلولوبروبين و آلوروبيكرین 1-3وعلى وجه التحدید لتبخير التربة تسجيل . المقترحة لبروميد الميثيل 

في الصين؛ السعر المرتفع لصودیوم الميتام ، باعتبار أّنه یمكن إنتاجه في ) مواّد التبخير األآثر استعماًال في العالم
األسعار المرتفعة آلالت الحقن من صنع محّلي في مجال تطبيق صودیوم الميتام ؛ وتواصل قابلية البخار الصين ؛ 

وبالنسبة للتبخير في مجال الخزن آانت المسائل التي ُأثيرت مرتبطة . على المدى البعيد آتكنولوجيا مقترحة للزهور 
بسعر آثير التشابه بتطبيقات (ضلة للمعالجة حول العالم باستعمال الفوسفين بشكل أقراص ، الذي ُیعتبر الوسيلة المف

  ) .بروميد الميثيل
  

)  بالمئة من الكلفة اإلجمالية للمشروع 76الذي یشّكل أآثر من (بالنسبة إلزالة بروميد الميثيل في قطاع التبغ   .49
  :، أثارت األمانة المسائل التالية 

  
هي أغلى بكثير هو أسعار الصواني في ) مریكي للوحدة  دوالر أ0,82(إن السعر الَوحدي للصواني   )أ(

مشاریع مماثلة وافقت عليها اللجنة التنفيذیة ، على الرغم من وجود عدد آبير من مؤسّسات 
 مليون دوالر أمریكي من أجل تحوُّل المؤسسات التي 124ُمنحت الصين قرابة (الّرغاوى في البلد 
  ؛) تصنع الّرغاوى
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إنشاء أنفاق متناهية الّصغر من أجل الغرائس المزروعة في مناطق صغيرة یقترح المشروع   )ب(

 مليون دوالر أمریكي ، والّصوبات الخاّصة بالغرائس 25.25المساحة ، بكلفة إجمالية هي 
والحظت األمانة أن .  مليون دوالر أمریكي 23.68بكلفة )  هكتار30(المزروعة في مناطق أوسع 
إضافة إلى ذلك ، وبالنسبة للبرازیل ، ومع مساحة أرض . تفع جدًا سعر الّصوبات المقترحة مر

 هكتار ، اعتمدت اإلزالة فقط على 240,218(مماثلة مزروعة بالتبغ مع تستعمل بروميد الميثيل 
  ؛) استعمال األنفاق المتناهية الّصغر بسعر أقّل بكثير 

  
لين هو أغلى ّمما هو عليه بالنسبة لمشروع الحظت األمانة أیضًا أن السعر المقترح لصفائح بولييتي  )ج(

وفي حال اعتماد التسعير البرازیلي یتوّقع تخفيض الكلفة الرأسمالية للمشروع بقرابة . البرازیل
 مليون 4.3بكلفة إجمالية تبلغ (وقد تّم أیضًا اقتراح أقواس ُصلب مطلّية  .  دوالر أمریكي 450.000

هية الّصغر ؛ وبهذا الّصدد طلبت األمانة َمشورة حول صالحّية لبناء األنفاق المتنا) دوالر أمریكي
  بأقّل آلفة ؛) بامبو(استعمال مواّد متوافرة محلّيًا في الصين 

  
ولكن یمكن استعمال صوان لها عدد أآبر من الحجيرات من .  ُحجَيرة 240جرى اقتراح صوان لها   ) د(

یة للمزارعين الذین یستعملون صواني هنالك فوائد اقتصاد(دون فارق في الجودة ونمّو األغراس 
 288 حجيرة وحتى 264وعلى سبيل المثال تّم اقتراح صوان لها ) . لها عدد أآبر من الحجيرات

وفي هذه الحال یمكن تقليص حجم األنفاق المتناهية . حجيرة ، لمشروعات اإلزالة الموافق عليها 
مع الوفورات الناتجة عن ذلك (حجيرة  288 بالمئة في حال استعمال صوان لها 20الّصغر بنحو 

  ؛) في المعّدات ومدخالت المزارع 
  

في مجال حساب التكاليف التشغيلية ، تبّين أن عدد البذور هو عينه بالنسبة للنظام التقليدي ونظام   )هـ(
  الصواني العائمة آليهما ، وأن فوارق األسعار بين البذور المعتادة والبذور المكوَّرة مرتفقة جدًا

ثّمة حاجة إلى عدد من البذور أآبر بكثير في النظام التقليدي ، مقابل الحاجة إلى عدد أقل من (
   .)البذور المكوَّرة في نظام الصواني العائمة

  
  التوصية

  
  ُمَعلَّق  .50

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 
 
 

20 

 خطة قطاعية إلزالة الهالونات في الصين
  2004البرنامج السنوي لعام 

  

  وصف المشروع

  

تطالب ) 23/11المقّرر (للجنة التنفيذّیة على الخطة القطاعية إلزالة الهالونات في الصين وفقًا لمصادقة ا  .51
ومع هذا  . 2004 مليون دوالر أمریكي لتنفيذ البرنامج السنوي لعام 1.2الصين بتحریر الشریحة السابعة من مبلغ 

 طن متري على 1,890ري و  طن مت1,990 في الصين آحّد أقصى1211التمویل سيبقى إنتاج واستهالك هالون 
 150آحّد أقصى ، واإلبقاء على استهالك   طن متري600 بمستوى 1301وسيتّم اإلبقاء على إنتاج هالون . التوالي 

وتفاصيل البرنامج السنوي واردة في الطلب الذي قّدمه البنك الدولي ، والموجود في موقع اإلنترنيت . طن متري 
  : ویتضّمن البرنامج السنوي األنشطة التالية ) . org.unmfs.www( األطراف الخاص بأمانة الصندوق المتعّدد

  
   مليون دوالر أمریكي ُتستخدم إلقفال وتحّول خمسة من مصانع مطافئ الحرائق ؛0.28  )أ(

 ؛ 1211 حرائق هالون  من مصانع أنظمة إطفاء8-10 مليون دوالر أمریكي ُتستخدم لتحوُّل من 0.8  ) ب(
  و

,  مليون دوالر أمریكي ُتستخدم ألنشطة المساعدة الفّنية بهدف مساندة برنامج إزالة الهالونات 0.12 ) ج(
  .والتأّآد من إمكانية االلتزام بمتطلبات الحمایة من الحرائق الموجودة حالّيًا 

تّحول أنشطة إزالة / د إقفال ستواصل حكومة الصين إحالل وتحسين طریقة تقدیم العروض من أجل عقو  .52
وستواصل تطبيق نظام الحصص . الهالونات ، باالعتماد على الخبرات المكتسبة من البرامج السنویة الستة األولى 

لإلنتاج القابل لالتّجار ، وتدعيم الحظر على المنشآت الجدیدة لمطافئ الهالونات ألغراض غير أساسّية ، من ) الكوتا(
ومن أجل دعم تنفيذ الحظر على مجاالت االستعمال . جّيًا في تعریف مجاالت االستعمال األساسّية خالل التشّدد تدری

غير األساسية ، ستؤمن الحكومة تعميم تفاصيل الحظر على المستهلكين المحتملين عبر وسائل اإلعالم والنشرات إلخ 
المستهلكين بانتظام، وتقدیم تقاریر مّطردة إلى ؛ وستعمد مراآز اإلطفاء المحلية ومرآز الحمایة البيئية على تفّحص 

  .وزارة الّسالمة العاّمة ولإلدارة الرسمية للحمایة البيئية ؛ ووضع وسائل مراقبة مّعززة على بيع الهالونات 
  

من خالل مزیج من حصص اإلنتاج وأنظمة تقدیم العروض واإلجراءات اإلداریة ، سُتمنح المؤسّسات مبالغ   .53
  .نشطة اإلقفال والتحوُّل من المال أل

  
إحالل معيار وطني لمتّطلبات األداء ومناهج التجارب  : 2004تشمل أنشطة الّدعم الفّني المزمعة لعام   .54

لمرآَّبات أنظمة إطفاء الحرائق برذاذ الماء ؛ صوغ رمز تصميم ألنظمة إطفاء الحرائق بواسطة المساحيق الجاّفة ؛ 
  .إلزالة ومراجعات األداء لمؤسّسات البرامج السنویة وتدریب العاملين في أنشطة ا
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  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات
  

  أهداف االستهالك واإلنتاج
  

والحظ أیضًا أن منهجّية حصر حصص  . 2002أّآد تقریر التدقيق إنجاز أهداف االستهالك واإلنتاج لعام   .55
ة على حصص التصدیر بصورة رجعّية ، هي ساریُة العمل على ما اإلنتاج بمستوى االستهالك المسموح به والموافق

أو على استهالك منتجات الهالونات من شرآات سبق وتلّقت / یبدو ، وآذلك الحظر المفروض على بيع الهالونات و 
  .مبالغ مالّية من المشروع 

  
وبموجب االتفاقية . ام الطلب  نظرًا النعد2002 في الصين خالل عام 1301لم یكن هنالك أي إنتاج لهالون   .56

   .ODP طن 6000آانت الصين مخّولة إلنتاج 
  

  ABCمصنع مسحوق إطفاء الحرائق من فئات 
  

 Foshan المشترى بواسطة موارد من اتفاقية مصنع ABCإن مصنع مسحوق إطفاء الحرائق من فئات   .57
Electro-chemical General plant أآتوبر عام / ینایر إلى تشرین األول /  طن من آانون الثاني 2400 ، أنتج

وأفاد البنك الدولي أن .  طن سنوّیًا 3000 بطاقة إنتاج 2002دیسمبر /  ، بعدما آان قد ُجّهز في آانون األول 2003
 الذي تنتجه ، وإزالة ABCالشرآة استطاعت أن تتوّغل في السوق بفضل جودة مسحوق إطفاء الحرائق من فئات 

 ، ولسبب محتمل آخر هو عدم وجود Guangdong Provideت بصورة تتحّدى أي منافسة في استعمال الهالونا
  . الجاف في الوالیة ABCموّردین آخرین لمسحوق إطفاء الحرائق من فئات 

  
  مصنع اسطوانات ثاني أآسيد الكربون الخفيفة الوزن

  
.  أآسيد الكربون الخفيفة الوزن إن آاّفة معّدات اإلنتاج المستوردة وصلت إلى مصنع اسطوانات ثاني  .58

ینایر / والمصنع هو قيد اإلنجاز والتفویض الرسمي للموّرد ارتكازًا على إجراء التجارب ، متوّقع لنهایة آانون الثاني 
أّما اإلنتاج فلم یبدأ بعد ،  . 2004یوليو / وبموجب الخطط الحالّية سيتّم التفویض الرسّمي في حدود تموز  . 2004

وبموجب شروط العقد مع الصين ، ُیطلب من المؤّسسة . اإلنتاج التجاري فورًا بعد منح التفویض من الصين وسيبدأ 
  .أن ُتنتج حصرًا اسطوانات للسوق المحلّية ، ولن یكون هنالك أي تصدیر إّال بعد تغطية الطلب المحّلي 

  
  بنك الهالونات

  
بتمویل طاقة ) اإلتفاقية(، على ضوء توقُّع قيام هذا المشروع  ، إلى أّنه 23/11من المقّرر " ز"تشير الفقرة   .59

واسعة إلعادة التدویر ، وتخصيص المبالغ المالية المرتبطة بها ، فقط للّسماح للصين بتحقيق التزاماتها بالنسبة 
وبما . النامية المستخلصة إلى البلدان / المسترّدة  للتخفيض ، من المنتظر أن تسعى الصين إلى منع تصدیر الهالونات

، سألت أمانة الصندوق المتعّدد األطراف عن التدابير Guangdong قد ُأوجد في Guangdongأنَّ بنك هالونات 
وأفاد البنك الدولي ، أّنه  . Guangdongالتي اّتخذت لضمان منع تصدیر أي هالون مستخلص من بنك هالونات 

ي األسواق العالمّية ، ليست هنالك أي طلبات لتصدیر هالونات بسبب آثرة وجود هالونات أوروبية ُأعيد تدویرها ف
ترخيصًا خاّصًا من اإلدارة ) المستخلصة أو البكر (ODSویتطّلب تصدیر أّي من مواّد . مستخلصة من الصين 

إلدارة الرسمية للحمایة البيئية بواسطة مكتبها إلدارة شؤون التصدیر واالستيراد ، الذي ُتدار شؤونه باالشتراك مع ا
وبموجب . العاّمة للجمارك ولجنة إصالح التنمية مع اإلدارة العاّمة للجمارك واللجنة الرسمية لإلصالح التنموي 
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وأفاد البنك الدولي . اإلتفاقية وليست هنالك أّي حدود مفروضة على تصدیر أو استيراد الهالونات التي أعيد تدویرها 
ّقى تكاليف رأسمالية إلنشاء بنك الهالونات ، ولكّنه لن یتلّقى تكاليف تشغيل أیضًا أن أي مرآز الحق للتدویر سوف یتل

  .أو مساعدة مالّية 
  

  تكنولوجيا الرغاوى النباتية
  

أفاد البنك الدولي أّنه ، بعد نجاح التجارب على عامل الرغاوى ذي البروتين النباتي الذي ابتكرته شرآة   .60
 طن متري ، بموارد من خطة قطاع الهالونات 30ًا إلنشاء مصنع طاقة إنتاجه خاّصة في الصين ، وّقعت الحكومة عقد

   .23/11من المقّرر " هـ" ، وفقًا للفقرة 1211في الصين ، لتناول بدائل مرّآب الرغاوى في هالون 
  

  دراسة استطالعّية النتاج مطافئ الحرائق بثاني أآسيد الكربون
  

قة بالمبادرات الخاّصة ، أن الدراسة االستطالعية النتاج مطافئ الحرائق  من الوثيقة المتعّلVیشير المرفق   .61
 2003سبتمبر /  أیلول 30 ، وآان مفترضًا أن تنتهي في حدود 2003یونيو / بثاني أآسيد الكربون بدأت في حزیران 

 مليون من 3.59 أن تكون  بأن الصين ، بعد التحّول الكامل ، توافق أیضًا على33/11من المقّرر " هـ"وتفيد الفقرة . 
 ، إّما مطافئ الحرائق بثاني أآسيد الكربون أو مطافئ تعتمد 2005مطافئ الحرائق المنتجة في الصين ، عام 

 مليون 3.08وفي ما عدا هذه الحالة ، ینبغي إعادة صرف التمویل ، ارتكازًا على معّدل . تكنولوجيا بأسعار مماثلة 
  .ّل وحدة لمطافئ الحرائق بثاني أآسيد الكربون أو للمطافئ المطابقة لها دوالر أمریكي عن آل عجز یصيب آ

  
أشار البنك الدولي إلى أن تأّخرًا مّدته ثالثة أشهر طرأ على إجراء الدراسة االستطالعية بسبب مرض ذات   .62

 اإلنتاج الوطني السطوانات ثاني الرئة الالنمطية ، أو ضيق التنّفس الّحاد ، ولكّن النتائج المبّكرة للدراسة تلّمح إلى أنَّ
وهذه نسبة زیادة سنویة قدرها عشرون بالمئة بالمقارنة مع عام .  مليون جهاز 1.56 بلغ 2002أآسيد الكربون عام 

وأفاد البنك الدولي أیضًا أنَّ عددًا قليًال إضافّيًا من صانعي المطافئ أفادوا اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية أنهم  . 1999
وأفاد البنك . یعتزمون ممارسة مصلحة اسطوانات ثاني أآسيد الكربون بسبب زیادة طرأت على الطلب في األسواق 

مع ذلك ، الحظت أمانة الصندوق . الدولي أن مفهومه لالتفاقية هو أنَّ الهدف هو تراآّمي بدًال من أن یكون هدفًا سنویًا 
 مليون من مطافئ حرائق ثاني أآسيد 3.59ن المتوّقع أن تنتج الصين م" هـ"المتعّدد األطراف ، أّنه وفقًا للفقرة 

  .2005الكربون أو من المطافئ المشابهة خالل عام 
  

  التوصيات
  

 لخطة الهالونات في الصين ، بمستوى التمویل 2004قد ترغب اللجنة التنفيذیة المصادقة على برنامج عام   .63
  . دوالر أمریكي90.000مریكي مع عموالت وآالة تبلغ  دوالر أ1.200.000المتفق عليه والبالغ 
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  : في قطاع المذیبات ODSإزالة مواّد 
  2004برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
  وصف المشروع

  
  خلفيــة

  
، نيابًة عن حكومة الصين ، التقریر المرحّلي السنوي لعام ) یوئندیبي(رفع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   .64

 لتنظر فيهما اللجنة التنفيذیة في اجتماعها الحادي واألربعين ن وفقًا 2004مج التنفيذ السنوي لعام  ، وبرنا2003
والوثائق معروضة بالتفصيل في ) الخّطة( في الصين ODSلالتفاقية الخاّصة بخطة قطاع المذیبات إلزالة مواّد 

  .1المرفق 
  

 بكلفة 2000 مارس –تماع الثالثين للجنة التنفيذیة في آذار لقد تّمت الموافقة مبدئيًا على االتفاقية في االج  .65
 مليون دوالر أمریكي ، و 6.75وتّمت الموافقة على شرائح تمویل قيمتها .  مليون دوالر أمریكي 52إجمالية قدرها 

ة ما بين  مليون دوالر أمریكي ، زائد عشرة بالمئة لتكاليف المساندة ، في مرحل6.33 مليون دوالر أمریكي و 6.955
   .2002 والّشاملة أیضًا لعام 2002االجتماعين الثالثين والّسادس والثالثين بصدد برامج التنفيذ السنویة لغایة 

  
، عندما ) 38/61المقّرر ( حتى االجتماع الثامن والثالثين 2002لم تتّم الموافقة على صرف المبالغ لعام   .66

 التي ابتاعتها مصانع لالستعمال  CTCمتعّلق بالتبليغ عن آمّيات مواّد استعرضت الصين ویوئندیبي شرط االتفاقية ال
   .2000لمواّد أولية معفاة ولعامل التصنيع خالل عام 

  
 خالل 2003 على النظر في برنامج التنفيذ السنوي لعام 38/61وافقت اللجنة التنفيذیة أیضًا في المقّرر   .67

روع لم ُیَقدَّم إّال لالجتماع األربعين ، بسبب عدم تمّكن الصين في ذاك الوقت ولكّن المش. اجتماعها التاسع والثالثين 
   .2001 بالنسبة الستهالك CTCمن تنفيذ شرط التبليغ عن مواّد 

  
 ووافقت على التمویل 2003نظرت اللجنة التنفيذیة في اجتماعها األربعين في برنامج التنفيذ السنوي لعام   .68

 7.5فقت على اإلبقاء على یوئندیبي آوآالة منّفذة لما تبّقى من مّدة المشروع بكلفة مساندة نسبتها المطلوب لتنفيذه ؛ ووا
 33/46 مليون دوالر أمریكي الذي ُأعيد تخصيصه وفقًا للمقّرر 2الـ  بالمئة ؛ وطالبت حكومة الصين أن تعيد مبلغ

  ) .40/46المقّرر (  باتلمجاالت استعمال تّمت الموافقة عليها أصًال في خطة قطاع المذی
  

   المرحلي حول التقدُّم2003تقریر عام 
  

 في تنفيذ أنشطة إزالة على المستوى 2003یفيد التقریر المرحلي أن حكومة الصين یوئندیبي استمّرا عام   .69
  : ، وبنوع خاّص 2002 و 2001 و 2000 التي بوشر بها عام ODSالمؤّسسي من خالل عقود تخفيض مواّد 

  
 16 من المؤّسسات الـ 13لقد تّم إنجاز أنشطة المشروعات في  : 2000بة لعقود التخفيض لعام بالنس  ) أ(

.  ؛ وقد أعلنت واحدة من المؤّسسات إفالسها 2002 دیسمبر –المختارة ، في حدود آانون األول 
بالنسبة للمؤسستين الباقيتين ، مع إزالة ) 2003 أآتوبر –تشرین األول ( ُأنجز التنفيذ 2003وعام 

وآنتيجة  . TCA من مواّد ODP طن 0.4 و CFC-113 من ODP طن 38.4متعّلقة به قدرها 
المتعّلق بداء ذات الرئة الالنمطّية ، أو ضيق التنّفس الحاّد للقيد المفروض على السفر بسبب الوضع 

   ؛2003 نوفمبر –في الصين ، تأجل إتالف معّدت خط األساس إلى تشرین الثاني ) سارز(
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 عقدًا لتخفيض 21لقد تّم تسليم المعّدات المتعلقة بـ  : 2001 لعام ODSبالنسبة لعقود تخفيض مواّد   ) ب(
 ولتلزیم المشروع وإتالف 2003 ، آما تّم ترآيبها خالل عام 2001 ُوّقعت عام ODSمواّد 

 ؛ وقد تّم التخطيط للمراجعة التقنّية والتدقيق في األداء لشهر 2003دیسمبر /المعّدات لكانون األول
 طن 541.58ونتيجة لذلك سوف تزال آمية  . 2004 ، أو أوائل عام 2003نوفمبر / تشرین الثاني 

ODP من ماّدة CFC-113  طن 10.6و ODP من ماّدة TCA مع 21 مع إنجاز هذه العقود الـ 
   .2003نهایة 

  
 ODS لقد ُأنجز العرض لشراء معّدات إلزالة مواّد  :2002 لعام ODSبالنسبة لعقود تخفيض مواّد   ) ج(

وسُتصدر طلبات  . 2002 عام ODS التي وّقعت عقودًا لتخفيض مواّد 32الـ  في المؤّسسات
 – ، وسُتسّلم المعّدات في آذار 2003 دیسمبر – نوفمبر وآانون األول –لثاني الشراء في تشرین ا

 ، 2004 یونيو – هذه لحزیران ODS ، وُیقترح إنجاز عقود تخفيض إزالة مواّد 2004مارس 
 و TCA من ODP طن 43.2 ، و CFC-113 من ODP طن 535.82بكمّية إزالة قدرها 

   .CTC من ODP طن 17.94
  

في الصين تسّبب بتأخير آثير في مجال المباشرة في تنفيذ " سارز"قریر المرحلي أن وضع داء یفيد الت  .70
وبعد رفع إیعاز منظمة الصّحة العالمية بعدم السفر إلى الصين ، تّم تحدید أثنتي عشرة  . 2003األنشطة المقترحة لعام 

ومن المتوّقع أن تزیل هذه  . 2003فمبر  نو–مؤّسسة وسيجري إآمال عقود التخفيض مع حلول شهر تشرین الثاني 
 من المنشآت 78آما أن األنشطة ستقام في  . TCA من ODP طن 1.5 و CFC-113 من ODP طن 223العقود 

-CFC من ODP طن 170.04الصغيرة والمتوسطة التي ُحّددت من خالل نظام الوصوالت ، مع إزالة إضافية لـ 
   .2004 عام TCA من ODP طن 11.50 و 113

  
 مؤّسسة ستزیل تدریجيًا استهالك مواّد 143إضافة إلى نظام الوصوالت بدأت الصين اتفاقيات مباشرة مع   .71

ODS یحّدد آمّية مواّد ( ، بواسطة نظام للحصصODS وبواسطة االتفاقيات التي ُوّقعت ) .  التي یجب إزالتها سنویًا
   .TCA من ODP طن 28.2 و CFC-113 من ODP طن 109.0 آمية 2004حتى اآلن ستزال خالل 

  
-CFC من ODP طن 38.1 قد ُتفرض إزالة آمية إضافية قدرها 2004من أجل تحقيق أهداف اإلزالة لعام   .72

وبهذا الصدد اقترحت حكومة الصين أن تحّدد تلك المؤّسسات التي أزالت  . TCA من ODP طن 17.9 و 113
وقد دخل الحظر المفروض . لتكاليف التي تكّبدتها من أجل هذه اإلزالة  من تلقاء نفسها ، وأن تسّدد لها اODSمذیبات 

   .2003 یونيو – التي تستعمل آمذیب ، حّيز التنفيذ في حزیران CTCعلى ماّدة 
  

   :2003 – 200في الجدول أدناه موجز لخطة اإلزالة في قطاع المذیبات لفترة   .73
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 ODPأطنان   
  CFC-113 TCA CTC  

عدد 
 المؤسسات

 دوالر أمریكي

عطاء عام  500   20 -10 0.0 10.0 372.8 معتزم
 4,1320 16 8.4 10.1 378.4 ُنّفذ 2000

عطاء عام  5,5050   20 -10 0.0 10.0 524.0 معتزم
 4,3610 21 0.0 10.6 541.6 ُنّفذ 2001

عطاء عام  5,8300 40 - 20 55.0 25.0 500.0 معتزم
 440 32 17.9 43.2 535.8 ُنّفذ 2002

عطاء عام  5,2550 140 - 120 55.0 78.0 600.0 معتزم
 5,1000 233 0.0 41.2 502.9 ُنّفذ 2003

2000 7.4   1 5,2550 
2001 54.1   4 5,1000 

من مشروعات 
 جاریة

2002 283.9 49.1  3  
 21,5900   110.0 123.0 1,996.8 معتزم
    110.0 119.0 2,200.0 مطلوب

 المجموع

 17,5970  26.3 154.2 2,304.1 منّفذ
 

  السياسات العامة ذات الّصلة
  

منذ الموافقة على االتفاقية اّتخذت حكومة الصين خطوات عّدة في مجال السياسة العاّمة ، منها على وجه   .74
  :التحدید 

  
 20 (ODSبيان إلصدار النُّظم التنفيذیة حول إصدار شهادة استعمال تتعّلق ببيع منتجات مواّد   ) أ(

 الستعمالها CTS و  CFC-113لرقابة حصص اإلنتاج والمبيعات لمواّد ) 2002 یونيو –حزیران 
 في مجال المذیبات ؛

  
 أوغسطس – ومستهلكيها للفترة ما بين آب ODS لمنتجي مواّد ODSشهادات الستعمال مواّد   ) ب(

 Cleaningنظيف  ، أصدرتها جمعّية تعاون تقنّية هندسة الت2003 دیسمبر –وآانون األول 
Engineering Technique Cooperation Association).  سيتّم إصدار شهادات االستعمال

 ؛ و) 2003 دیسمبر –في آانون األول 
 

وستتعّرض  . 2003 یونيو – آمذیب تنظيف ابتداء من أول حزیران CTCحظر استعمال ماّدة   ) ج(
ذات الصلة ، التي تنتهك القواعد واألنظمة المؤّسسات ووحدات الحمایة البيئية وغيرها من الهيئات 

  .، لعقوبات قاسية 
  

  أنشطة المساعدة التقنية
  

   :2003تّم تحقيق أنشطة المساعدة التقنّية التالية عام   .75
  

تدریب للخبراء الوطنّيين ووآالء التنفيذ الوسيطين والمؤّسسات المرّشحة للمشارآة في أنشطة إزالة   ) أ(
  أو نظام الوصوالت ؛ODSد تخفيض مواّد  ، إّما من خالل عقو2003
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أنشطة توعية للترویج للخطة بواسطة منشورات ومقاالت في الّصحف التجاریة ، والنشرات ،   ) ب(
 والجرائد ووسائل اإلعالم واإلذاعة والتلفزیون ؛

 
 إن القدرة المؤسسية للمؤّسسات الوطنية والخبراء المشارآين في نظام دعم التكنولوجيا البدیلة قد  ) ج(

 ُعّززت بصورة جذریة ؛ و
  

إجراء تجارب تتعّلق بالتكنولوجيات البدیلة ، وفحوص بالنسبة لسّلم اإلنتاج وجمع أو وضع مقایيس   ) د(
  .ODSحول تطبيق التنظيف من دون استعمال مواّد 

  
  2002 لعام ODSالتحّقق من أهداف إزالة مواّد 

  
 . 2002 وحدود مراقبة االستهالك لعام ODSاّد لقد تضّمن التقریر المرحلي معلومات أهداف إزالة مو  .76

وبموجب البيانات الرسمّية واإلحصاءات حول اإلنتاج الكيميائي للصين ووارداتها وصادراتها ، التي حصلت عليها 
 ، دون 2002 على صعيد وطني عام TCA و CFC-113اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية ، آام مجمل استهالك 

  ) . آماّدة أولية معفاةCFC-113ولم ُتستعمل ماّدة (حّددة في االتفاقية أهداف اإلزالة الم
  

 التي رفعها البنك CFC مطابقة للبيانات التي خضعت للتدقيق في خّطة قطاع إنتاج CFCإن أرقام إنتاج   .77
 آمذیب تنظيف عام CTCوتأآيد ذلك من قبل مؤّسسة تدقيق مستّقلة ستتحّقق من استهالك . الدولي إلى اللجنة التنفيذیة 

  ) . آمذیب لن یزیدCTCباالعتماد على مراجعة األعوام الّسابقة ، اسُتنتج أن استعمال  (2002
  

  : في الصين ODS على صعيد وطني لمذیبات 2002یورد الجدول أدناه استهالك عام   .78
  

  ODPأطنان 
CFC-113 TCA CTC 

 110.0 605.0 2,200.0  هدف االستهالك
  120.5 2,200.0 اإلنتاج

  261.7 0.3 االستيراد
  1.6 8.0 التصدیر

  - - استعمال المواّد الخام
  100.0>  380.6  2,192.3 استهالك المذیبات

 
 آعامل CTCبمقتضى شروط االتفاقية ُأدرجت في التقریر المرحلي أسماء آاّفة المؤّسسات التي تستعمل   .79

 ، والكمّيات المستعملة في آّل ODSألخرى التي لم یوافق عليها بعد آعامل تصنيع تصنيع للمواّد الخام ، والتطبيقات ا
 وهذه الكمية هي ضمن الحدود المعّينة التي تبلغ ODP طن 50.582وقد بلغت الكمّية اإلجمالية  . 2002منها عام 
  ) .ODP طن 10حدود  (2002 استعملت آماّدة أولية عام CFC-113وأفاد یوئندیبي أن ماّدة  . ODP طن 71.500

  
  مراجعة األداء

  
في الصين ، لم تتّم حتى اآلن مراجعة ) سارز(نظرًا لتأخيرات التنفيذ بسبب وضع داء ذات الرئة الالنمطية   .80

وقد ُأبلغ بأن حكومة الصين ویوئندیبي ینجزان حاليًا اتفاقية تعاقدّیة مع مؤّسسة محاسبة مستقّلة  . 2002برنامج 
 المتلقّية بموجب برنامج التنفيذ السنوي وأنشطة المساعدة التقنّية المتعّهدة ، 21للمؤّسسات الـ إلجراء مراجعة 

 و TCAتصدیر آميات من / ؛ استيرادTCAأي إنتاج ( على صعيد وطني ODSولمراجعة  حدود استهالك مواّد 
CFC-113 ؛ استهالك CTC مؤّسسة جرى تعيينها أصًال في الخّطة 34 في . (  
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وسيجري . أبلغ یوئندیبي أن مراجعة األداء ستتّم قبل موعد االجتماع الحادي واألربعين للجنة التنفيذیة   .81

   .2004االّطالع على النتائج وطلب التمویل لبرنامج التنفيذ السنوي لعام 
  

  مراجعة تقنية مستقّلة من قبل یوئندیبي
  

 –بعون ليوئندیبي مراجعة تقنّية في أوائل آانون األول ثّمة اقتراح أیضًا بأن ُیجري خبراء المذیبات التا  .82
وسيراجع المدّقق التقنّي تطبيقات  . 2001 لعام ODS الخاضعة لعقد تخفيض مواّد  21الـ   للمؤّسسات2003دیسمبر 

على  ؛ والمذیبات البدیلة المستعملة والمعّدات الجدیدة غير المعتمدة ODS ؛ واستهالك مواّد ODSالتنظيف بمواّد 
  . التي ُرآّبت وُلّزمت ؛ ومصير معّدات خط األساس ODSمواّد 

  
  2004برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
عرضت حكومة الصين أیضًا على االجتماع الحادي واألربعين للجنة التنفيذیة برنامج التنفيذ السنوي لعام   .83

 ، التزامًا بحدود رقابة TCA  من ODP طن 78 و CFC-113 من ODP طن 550وُتقترح إزالة  . 2004
   .2005االستهالك لعام 

  
 سوف ُتنجز بواسطة مزیج من عقود التخفيض ونظام الوصوالت للمؤّسسات ODSإن إزالة مذیبات   .84

الصغيرة والمتوّسطة ، واالتفاقية للمؤّسسات التي تجري إزالة مباشرة ، وآلية تسدید للمؤّسسات التي باشرت وأنجزت 
 المساعدة التقنّية واإلجراءات التشریعّية وأنشطة الرصد والتطبيق 2004وقد تضّمن برنامج . اء نفسها اإلزالة من تلق

   :2004ویورد الجدول أدناه موجزًا لألنشطة المقترحة لعام . التي تدعم هدف اإلزالة المقترح 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 
 
 

28 

  
 األنشطة ODPأطنان 

CFC-113TCA CTC  عدد
 المؤسسات

   2002 لعام ODS إآمال عقود تخفيض مواّد
  ؛2004مارس / تسليم المعّدات في حدود آذار-
 32 الترآيب والتلزیم وإتالف معّدات خط األساس في -

  مؤسسة
  2004 یوليو –   في حدود حزیران 

535.8 43.2 17.94 32 

 2003 لعام ODSتنفيذ وإتمام جزئي لعقود تخفيض مواّد 
ّسطة  مؤسسة صغيرة ومتو78(، ونظام الوصوالت ) 12(

  .وآلية التسدید) 143(الحجم ، إزالة تلقائية تدریجّية 
 المباشرة في شراء المعّدات ، والتسليم ، والترآيب ؛ والتلزیم -

 مؤسسة بموجب عقد 12وإتالف معّدات خط األساس في 
   ؛2003 لعام ODSتخفيض مواّد 

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم 78 أنشطة إزالة مكّملة في -
  الوصوالت ؛بموجب نظام 

 مؤسسة 143 التحّقق من تخفيض المذیبات المّتفق عليه في -
  وّقعت االتفاقية من أجل إزالة تدریجّية ؛

  تحدید المؤسسات التي أآملت أنشطة اإلزالة على نفقتها-
الخاّصة ،التحّقق من األهلية ومن الكمية المزالة وحساب 

  التسدید الرجّعي للنفقات 

258.4 40.4 - 233 

  2004مباشرة بأنشطة اإلزالة لعام ال
 تحدید آافة المستهلكين الكبار والمتوّسطي الحجم من أجل -

 ، من خالل عقود التخفيض ونظام TCA و CFC-113إزالة 
  :الوصوالت وآلية التسدید الرجعّية للنفقات 

 االستمرار في تحدید المؤسسات من أجل اإلزالة التلقائية -
 .اقية في صيغتها النهائية التدریجّية ، ووضع االتف

- - - - 

  17.94 83.6 794.2 2004مجموع اإلزالة التي سُتحّقق خالل 
  0.0 78.0 550.0 2004أهداف اإلزالة عام 

 
  2004موازنة 

  
 دوالر أمریكي 416.625 دوالر أمریكي زائد 5.555.000 هو 2004إن المبلغ اإلجمالي المطلوب لبرنامج   .85

ة ليوئندیبي ، موّزعة على النحو التالي ، والذي سيطالب به في االجتماع الثاني واألربعين للجنة لتكاليف المساند
  :التنفيذیة 
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 الكلفة النشاط
 )دوالر أمریكي(

  أنشطة إزالة على مستوى المؤّسسة
  ) دوالر أمریكيODS) 1.000.000 عقود تخفيض مواّد -
  ) دوالر أمریكي2.000.000( نظام الوصوالت -
  ) دوالر أمریكي1.000.000(تسدید النفقات وإزالة تدریجّية تلقائية  -

4.000.000  

  مساعدة تقنية
  ) دوالر أمریكي500.000( مرآز التدریب الوطني -
  ) دوالر أمریكيATSS) 50.000 تعزیز -
  ) دوالر أمریكي100.000( توعية عاّمة -
  )كي دوالر أمری100.000( استعمال مساند للمذیبات البدیلة -
  ) دوالر أمریكي20.000" (األساسي" دراسة حول االستعمال -
 ODS برنامج ضّد اإلنتاج غير المشروع واالستيراد غير المشروع واالستهالك غير المشروع لمواّد -
  ) دوالر أمریكي350.000(
  ) دوالر أمریكي150.000( دراسة التكنولوجيا البدیلة للمعّدات الطبية -
  ) دوالر أمریكي100.000(تقنية  مواصفات قياسية و-
  ) دوالر أمریكي80.000( ومراجعة أداء CTC تدریب وتدقيق حول استهالك -
  ) دوالر أمریكي100.000( خبراء تقنّيون دولّيون ووطنّيون -

1.555.000 

 5.555.000 المجموع
  

  مؤشرات األداء
  

   :2004یبّين الجدول التالي مؤشرات األداء للبرنامج السنوي لعام   .86
  

  بدایة البرنامج القطاع الفرعي للمذیبات
  )ODPطن (

  هدف التخفيض
  )ODPطن (

  نهایة البرنامج
  )ODPطن (

مؤشرات ینبغي التبليغ عنها في 
التقاریر المرحلية نصف 

  تّم. السنویة
التأآّد من ذلك في مراجعات 

 األداء السنویة
 اإلزالة المنجزة

 CFC-113   
TCA 
CTC  

 
794.2 
83.6 

17.94 

من إآمال عقود تخفيض مواّد   
ODS ؛ 2003 و 2002 لـ 

تسدید رجعي للنفقات وآليات 
اإلزالة التدریجّية الذاتية لعام 

2004  
  :أهداف اإلزالة 

CFC-113 
TCA 
CTC  

  

 
550 
78 
0 

التخفيض المحّقق من خالل   
إآمال عقود التخفيض 

والوصوالت ، وآذلك تسدید 
ّية النفقات وآلية اإلزالة التدریج

 2004الذاتية لعام 
   2004أنشطة اإلزالة لعام 

   ODS عقود تخفيض مواّد -
   نظام الوصوالت-
   تسدید رجعي للنفقات-
   إزالة تلقائية تدریجّية-

 
CFC-113 : 

550 
TCA : 

85 

المؤسسات المحّددة والمختارة   
ألنشطة اإلزالة إلنجاز اإلزالة 

 –مع حلول أول آانون الثاني 
 2006ینایر 
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 سياسة عاّمة ومبادرات مساعدة تقنّية
 المؤشرات التي ینبغي التبليغ عنها في التقاریر المرحلية نصف السنویة المبادرات

تحدید المؤّسسات من خالل . 1
 االتصال المباشر والتفاوض

   المؤسسات المحّددة والمختارة ألنشطة اإلزالة -
  . تّم إصدارها ومبالغ النفقات المسّددة  ، ووصوالتODS العقود الموقّعة إلزالة مواّد -

التدریب الذي أعطي للمؤسسات الوطنية والخبراء لمنح المساندة التقنية المناسبة   ATSSتعزیز . 2
 للمؤسسات المشارآة في أنشطة اإلزالة

   عرض خطة قطاع المذیبات والجدول الزمني لإلزالة في الصحف- التوعية العاّمة. 3
   وتشجيع المؤسسات على المشارآة في أنشطة اإلزالةODSذیبات  دعوة مستعملي م-

 ، والمكاتب البيئية العامة ODSتوفير حلقات تدریب شخصية لمستعملي مواّد  استعمال الّدعم للمذیبات البدیلة. 4
  والواردات المحلية ذات الشأن

 معّدة للمراجعةالعقود الموّقعة ومشاریع التقاریر ال دراسة حول االستعمال األساسي. 5
برنامج مكافحة اإلنتاج . 6

واالستيراد واالستهالك غير 
 المشروع

عقود موقّعة ، أنشطة مستهّلة لألولى من سنوات البرنامج الثالث ، وتدریب للسلطات 
 المحلّية

 عقد موّقع ، مشروع تقریر ُأعّد للمراجعة دراسة حول بدیل للمعّدات الطبية. 7
واصفات وضع المقایيس والم. 8

 التقنية
 مسّودة مواصفات لمختلف المكّونات التي خضعت للمراجعة والمناقشة والتنقيح

  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  التعليقات
  

 ODSأهداف إزالة مواّد 
 

 من ماّدة ODP طن 38.1الحظت األمانة أن التقریر المرحلي آما ُقّدم ، یبدو أّنه یشير إلى نقص قدرة   .87
CFC-113 طن 17.9 و ODP من TCA بالنسبة لمجموع اإلزالة المطلوب لتحقيق التخفيضات المتراآمة المحّددة 

وأبلغ یوئندیبي األمانة بأن الجدول المرفق بالتقریر  . 2004 ، بالتوافق مع حدود استهالك 2004 – 2000في الفترة 
م المشروعات الموافق عليها قبل الخطة  لم َیتضّمن اإلزالة التي ُأنجزت من خالل إتما2004المرحلي وبرنامج 

وعندما ُجمعت هذه الكمّيات ) . TCA من ODP طن  49.1 و CFC-113 من ODP طن 345.4(القطاعية 
  . تجاوزت اإلزالة الفعلية اإلزالة المفروضة 

  
أفاد  ، ODP طن 110" أقّل من" ، الذي أفيد أّنه 2002 في قطاع المذیبات عام CTCبالنسبة الستهالك   .88

 Zhong Tian Hua Zheng Certified Publicیوئندیبي أنه ، من خالل مراجعة أجرتها مؤسسة التدقيق 
Accountants Co. Ltd. َّفي المراجعة 2001-2000 مؤسسة محّددة خالل 34 من أصل 13 تّم التحّقق من أن 

 الباقية ، 21بالنسبة للمؤسسات الـ و.  آمذیب تنظيف CTCالتي ُأجریت إلعداد المشروع ، قد تخّلت عن استعمال 
وقد أّآدت هذه .  ن من قبل مؤسّسة التدقيق نفسها 2003 أآتوبر –ُأجریت مراجعة إضافية مستقّلة في تشرین األول 

وبما أنَّ  . ODP طن 10.5 بلغ 21 في هذه المؤسسات الـ 2002 آمذیب تنظيف خالل CTCالمراجعة أن استهالك 
 على صعيد CTC ، ُقّدر استهالك CTC بالمئة من مجموع استهالك 38.3 استهلكت 34المؤسسات المحددة الـ 

   . ODP طن 110 ، أي أقّل بكثير من هدف الرقابة البالغ ODP طن 27.4بـ  2002وطني عام 
  

 بمستوى  ، البيانات التالية التي تقارن أهداف اإلزالة السنویة في االتفاقيةODSقّدم یوئندیبي لكّل من مذیبات   .89
  .االستهالك الفعلي الذي أبلغت عنه الصين 
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 السنة ODPأطنان 

 CTC-113 TCA CTC 
 110.0 621.0 3,300.0  هدف الرقابة 2000

 110.0 577.0 3,246.0 المستوى الفعلي 
 110.0 613.0 2,700.0 هدف الرقابة 2001

 110.0 457.5 2,674.4 المستوى الفعلي 
 110.0 605.0 2,200.0 هدف الرقابة 2002

 110.0> 380.6 2,192.3 المستوى الفعلي 
  

   آماّدة أوليةCFC-113استعمال 
  

وبعدما .  لمجاالت استعمال المواّد األولية المعفاة ، آان منعدمًا CFC-113أفاد یوئندیبي أن استهالك   .90
 لالستعمال CFC-113جذري لمادة  عن استهالك 2002الحظت األمانة أن یوئندیبي أبلغ في تقریره المرحلي لعام 

وأفاد برنامج األمم  . 2002 ، طالبت بإیضاح حول االستهالك لهذه الغایة عام CFC-115 و CFC-114في إنتاج 
" من أجل التحویل الكيميائي "2002 عام CFC-113 من ماّدة ODP طن 211المتحدة اإلنمائي أن الصين استهلكت 

 طن 10 آماّدة أولية آما ورد في االتفاقية هو CFC-113حدود استعمال و . 115 و CFC-114في مجال إنتاج 
ODP .  الصين في السنوات المقبلة ، ستحّدد من إنتاج  " أبلغ یوئندیبي األمانة بأن 2002وفي تقریره المرحلي لعام

CFC-113لمذیبات ومجاالت  بقدر المستوى األقصى الذي یكفي فقط لتغطية الحدود في االتفاقية للمواّد األولية ل
 على الشرائح ذات 2002  و 2001والحظت األمانة أیضًا أن اللجنة التنفيذیة وافقت عاَمي " استعمال عامل التصنيع 

 طن 10 في مستوى تجاوز الـ CFC-113الصلة بالنسبة لقطاع المذیبات ، رغم أن الصين أبلغت عن استعمال 
ODP من أجل إنتاج CFC-114 115 و.   

  
  ات الجدیدة للتنفيذالشكلّي

  
 التي 143طالبت األمانة بشرح إضافي لشكليات التنفيذ الجدیدة ، التي تتضّمن الشكلّية للمؤسسات الـ   .91

ستشارك في برنامج اإلزالة التدریجّية بواسطة نظام حصص ، والتي من أجلها تّم توقيع اتفاقية ، والشكلية المتعّلقة 
وأفاد یوئندیبي أن التسدید الرجعي . فية التي ستحّقق اإلزالة بمبادرتها الخاّصة بالتسدید الرجعي للمؤسسات اإلضا

.  على نفقتها الخاّصة  ODSبالنسبة لهذه الحالة األخيرة سُيقدَّم لتلك المؤسسات التي ُینتظر أّنها ستزیل استعمال مواّد 
 ODSد بتخفيض تدریجي في مجال استهالك مواّد وبالنسبة للحالة األخرى ، سُتَوّقع اتفاقية مع المؤسسات التي تتّعه

وسُتسّدد المبالغ لهذه المؤسسات لدى إتمام األنشطة السنویة على أساس التخفيض اإلجمالي . على مدى بضع سنوات 
  .المحّقق آل سنة 

  
  مؤّشرات األداء وتقسيم الموازنة

  
ألمانة ، قّدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أعقاب تقدیم التقریر المرحلي األصلي ، وبعد مناقشات مع ا  .92

، والجداول التي تورد مؤشرات أداء لبرنامج ) یبّين أداء مرضيًا (2003قرار إتمام مقابل مؤشرات األداء لبرنامج 
.  في وصف المشروع الوارد أعاله 2004وقد وردت جداول  . 2004 ، وتقسيمًا للموازن المقترحة لعام 2004عام 

   .2003ي جدول أداء وفيما یل
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   مؤشرات األداء– 2003برنامج التنفيذ لعام 
  

 أهداف إزالة المذیبات
القطاع الفرعي 

 للمذیبات
بدایة 

البرنامج 
أطنان (

ODP 
  )متریة

هدف اإلزالة 
 ODPأطنان (

  )متریة

نهایة البرنامج 
 ODPأطنان (

  )متریة

المؤشرات التي 
ینبغي التبليغ 

عنها في 
التقاریر 
 نصف المرحلية

السنویة تّم 
التحّقق منه في 
مراجعات األداء 

 السنویة

 اإلنجاز

  صادرات/واردات
CFC-113 

حظر على  0 0 0
الواردات 

والصادرات 
 1ابتداء من 

 –آانون الثاني 
 2001ینایر 

 ، 2001 ینایر – آانون الثاني 18ُأصدر في 
 فبرایر – شباط 1ساري المفعول ابتداء من 

2001 

  :ة اإلزالة المنجز
CFC-113 

TCA 
CTC  

 

  
541.6+536 
10.6+43.2 
17.6+6.6 

في إتمام عقود  
التخفيض لمواّد 

ODS عاَمي 
  2002 و 2001

  
  أهداف اإلزالة

CFC-113 
TCA 
CTC  

  
 

600 
78 
55 

  

 متري من ODP طن 38.4 تّمت إزالة -
CFC-113 طن 541.6 و 2000 من عقود 

ODP متري من CFC-113 من عقود 
2001.   

  
 متري من ODP طن 0.4 تّمت إزالة -

TCA طن 10.6 و 2000 من عقد ODP 
  2001 من عقود TCAمتري من  

  
 –تأخرت إلى حزیران " سارز" بسبب داء -

 ODP طن 535.82 إزالة 2004یوليو 
 ODP طن 43.2 ،و CFC-113متري من 
 ODP طن 17.94 و TCAمتري من 
 ، بموجب عقود تخفيض CTCمتري من 

  .2002 لعام ODSمواّد 
  
-CFC تحّققت أهداف استهالك وإزالة -

   CTC و TCA  و113
  
 ODS َوّقعت عقود تخفيض مواّد -

وُأصدرت الوصوالت وُوقّعت االتفاقيات 
بشأن اإلزالة التدریجّية من أجل تخفيض 

  2004أهداف اإلزالة لعام 
عدد عقود 

تخفيض مواّد 
ODS   

  
  

استرداد 
  الوصوالت

 L/M 20-40 
 
 
  
 

مؤسسات 
صغيرة 

  100ومتوسطة 

  
  
  
  
 

عدد العقود 
  الموّقعة

  
  
  
  
  

عدد الوصوالت 
 المسترّدة

 تّم تعيينها ODS عقدًا إلزالة مواّد 12 -
-CFC متري من ODP طن 223إلزالة 

  TCA متري من ODP طن 1.5 ، 113
  
 مؤسسة صغيرة ومتوسطة 78 إیصال لـ -

 متري من ODP طن 170.04ستزیل 
CFC-113طن 11.5 ، و ODP  متري من

TCA   
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  . اتفاقية موّقعة من أجل اإلزالة التدریجية -
  
 2004 یبلغ تخفيض االستهالك لعام -

 28.2 و CFC-113 من ODP طن 109.9
  TCA من ODPطن 

  
 سياسة عاّمة ومبادرات مساعدة فنية

المؤشرات التي ینبغي التبليغ  المبادرات
عنها في التقاریر المرحلية 

 نصف السنویة

 تالمنجزا

نظام العطاءات . 1
 والتفاوض المباشر

 المؤسسات المدّربة لتحضير -
  2003العرض لعطاءات 

   إتمام إجراءات العطاءات-
 المؤسسة الفائزة المختارة -

 عام ODSلعقود تخفيض مواد 
2003  

 وصوالت ُأصدرت للمؤسسات -
  الصغيرة والمتوّسطة

نيين ،  للخبراء الوط2003یونيو - تدریب ُنّظم في حزیران-
  ووآالء التنفيذ الوسيطين والمؤسسات المرّشحة

 طن 223 إلزالة ODS مؤّسسة توّقع عقود تخفيض مواد 12 -
  TCA متري من ODP طن 1.5 و CFC-113متري من 

 مؤّسسة صغيرة ومتوسطة ُحّددت للمشارآة في نظام 78 -
 CFC-113 متري من ODP طن 170.04الوصوالت إلزالة 

  TCAي من  مترODP طن 11.5و 
 109.9 اتفاقيات ُوّقعت من أجل اإلزالة التدریجية ، لتخفيض -

 متري ODP طن 28.2 و CFC-113 متري من ODPطن 
  2004 في حدود العام TCAمن 

  2002أوغسطس - مراجعات أداء ومالية ُأجریت في آب-
 عرض خطة قطاع المذیبات - توعّية عاّمة. 2

وجدول اإلزالة الزمني في 
  الصحف

 ODSعوة مستعملي مذیبات  د-
للمشارآة في العطاءات وتشجيع 

المؤّسسات على المشارآة في 
  عمليات اإلزالة

أوغسطس - طروحات في وسائل اإلعالم ُأجریت في آب-
مقاالت دوریة نشر في المنشورات المنتظمة للقطاع  . 2000

  .اإللكتروني وفي الصحف والمجالت على صعيد قطري واسع
   ODSقيد التصميم لطرح إزالة مواّد  موقع إنترنيت -
 22 – 20 ُنظم منتدى ومعرض دولي حول تقنّية التنظيف من -

 بمشارآة ثالثين خبيرًا وطنيًا 2003 نوفمبر –تشرین الثاني 
   من صانعي المعّدات وموّزعي المواّد70ودوليًا ، و 

  الكيميائية ،المحليين والدوليين في المنتدى والعرض
توفير دورات تدریب شخصية  - التدریب. 3

 ، ODSلمستعملي مواّد 
والمكاتب البيئية العامة، 
  والوزارات المختّصة

 ُنظمت خالل ODSحلقات تدریبية ودراسّية حول إزالة مواّد 
  السنة

بالغ نهائي حول . 4
 CTCخطر استعمال 
  آمذیب تنظيف

حمالت دعائية حول الحظر ؛ 
المكاتب اإللكترونية المحلية التي 

ا دور في اإلشراف على تنفيذ له
 .الحظر 

 آمذیب تنظيف الذي CTCنشرة ُأصدرت حول حظر استعمال 
  2003یونيو - حزیران1دخل حّيز التنفيذ في 

تّم إصدار العقود وتحسين القدرة   ATSSتعزیز . 5
 الفنية وإعداد التقاریر المرحلية

 من خالل برنامج التدریب والمبادرات ATSSتّم تعزیز 
  يةالمهّن

وضع المعایير . 6
 والقواعد التقنية

تّم إصدار العقود وإعداد التقاریر 
المرحلية ، وإتمام مسّودة 

 المعایير

 ُنّظمت حلقات دراسية لتبادل المعرفة والخبرة فيما بين -
  الخبراء التقنّيين 

 مسّودة معایير بالنسبة لبعض التطبيقات ُأعّدت للمراجعة ، مع -
 . أخرى مشروع جار لمكّونات
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  متّطلبات المراجعة
  

 لم 2002 ، ولحدود االستهالك لعام 2002الحظت األمانة أن مراجعة األداء بالنسبة للبرنامج السنوي لعام   .93
 آتقریر نهائي ، وال یوصى بالتالي وفي الوقت 2003وبهذا الصدد ال یمكن اعتبار التقریر المرحلي لعام . تبدأ بعد

   .2004ى البرنامج السنوي لإلزالة لعام الّراهن بالموافقة عل
  

  توصيــة
  

على أساس المعلومات المبّينة أعاله ، قد ترغب اللجنة التنفيذیة في التفكير بمطالبة یوئندیبي بإتمام متطّلبات   .94
 2004سنوي لعام  وبرنامج التنفيذ ال2003مراجعة األداء الخاّصة باالتفاقية ، وإعادة تقدیم تقریر التقدُّم المرحلي لعام 

  .، إلى االجتماع الثاني واألربعين 
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  خطة قطاعية إلزالة
  ) األولىالمرحلة(وعوامل التصنيع في جمهورّیة الصين الشعبية ) CTC(رابع آلورید الكربون 

  2004البرنامج السنوي لعام 
  

  خلفية
  

 مليون دوالر أمریكي لالتفاقية مع 65في اجتماعها الثامن والثالثين وافقت اللجنة التنفيذّیة مبدئيًا على   .95
 CFC-13واستهالك ) CTC(جمهوریة الصين الشعبية من أجل إزالة إنتاج واستهالك رابع آلورید الكربون 

وقد تعّهدت الصين .  مليون دوالر أمریكي لبدء التنفيذ 2وصرفت في االجتماع الشریحة األولى البالغة ) Iالمرحلة (
.  الخاص ببروتوآول مونتریال من خالل تنفيذها لالتفاقية CTC إلزالة إنتاج واستهالك باالمتثال بالجدول الزمني

 وافقت اللجنة التنفيذیة على البرنامج السنوي 2003مارس /وفي وقت الحق ، في اجتماعها التاسع والثالثين في آلذار
  . مليون دوالر أمریكي 20 بمستوى تمویل قدره 2004لعام 

  
 من قبل حكومة الصين  مشيرًا إلى أن التماس 2004دولي یقّدم اآلن البرنامج السنوي لعام إنَّ البنك ال  .96

 مليون دوالر أمریكي 1.2 مليون دوالر أمریكي ، وآذلك  مبلغ 16الموافقة على الشریحة الثالثة للتمویل البالغة 
ف البرنامج السنوي ووقعه وغير ذلك من وفي ما یلي أهدا. آتكاليف مساندة ، سيجري في االجتماع الثاني واألربعين 
   .2003البيانات الرئيسية ، مع تلك الخاّصة بالبرنامج السنوي لعام 

  
   ووقعه2004أهداف البرنامج السنوي لعام 

  
 االستهالك

   عامل تصنيع25 لتطبيق CTCمواّد 
   ODP طن 5,049 2003
 ODP طن 5,049 2004
 0 الوقع

CFC-113للمذیبات  
 ODP طن 17.2 2003
 ODP طن 14 2004
 ODP طن 3.2 الوقع

 اإلنتاج
CTC 
 ODP طن 61,514 2003
 ODP طن 54,857 2004
 ODP طن 6,657 الوقع

CFC-113 
 ODP طن 17.2 2003
 ODP طن 14 2004
 ODP طن 3.2  الوقع

مجموع تمویل الصندوق المتعّدد األطراف الموافق عليه 
 مبدئيًا

 یكي مليون دوالر أمر65

أآتوبر /مجموع التمویل الذي ُحّرر في حدود تشرین األول
2003 

  مليون دوالر أمریكي22

  مليون دوالر أمریكي16 مستوى التمویل المطلوب
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 ویصف الخطوات التي 2003یبدأ تقدیم البنك الدولّي بتقریر مرحلي حول تنفيذ البرنامج السنوي لعام   .97

 ، ومن CTCسة العاّمة ، والصناعة على مستوى المؤسّسة لتخفيض انتاج واستهالك اّتخذتها الحكومة بمستوى السيا
 ثالث سياسات عاّمة لمساندة تنفيذ 2003وأفادت حكومة الصين أّنها أدخلت عام . أجل الحصول على مساعدة تقنّية 

، في تشرین "  CTCترخيص /تصدر نشرة عن تنفيذ نظام إنتاج وحصص"وآان مفترضًا أن . الخطة القطاعّية 
 2003مایو / الصادرة في أیارCTCترخيص / ؛ والنشرة المتعّلقة بنظام استهالك وحصص2003أآتوبر / األول 

 بواسطة نظام ترخيص وستطالب المؤسسات المنتجة والمستهلكة بتقدیم تقریر CTCستشرف على إنتاج واستهالك 
النشرة المتعّلقة  "2003أبریل /وأصدرت الحكومة في نيسان. آل ثالثة أشهر إلى اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية 

لمطالبة المصانع الجدیدة المشارآة في " CTCباإلشراف على البناء الجدید أو توسيع طاقة اإلنتاج لخطوط إنتاج 
فق للتخّلص  في تطبيقاتها المتعّلقة بالمواّد األولية ، وبتصميم وبناء مراODS بالتعّهد بعدم استخدام مواّد CTCإنتاج 

النشرة حول اإلجراءات اإلداریة لإلشراف على "یوليو أصدرت الحكومة /وفي تموز.  أو لتحویلها CTCمن مواّد 
ویشمل  . CFCمن أجل إحالل نظام الرصد النظير المستعمل في خطة إزالة إنتاج " CTCمواقع مؤسسات إنتاج 

بعد ذلك سوف  . CTCإنشاء مرافق تخّلص أو تحویل لمواّد  المشارآين حتى یتّم لهم CTCنظام الّرصد أیضًا منتجي 
  .یخضع هؤالء المنتجون المشارآون لزیارات تفتيش َعَرضي 

  
 المتحّمسين وإلى واحد من أصحاب CTCوّقعت اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية عقودًا مع أربعة من منتجي   .98

ومن  . 2001 ، من أصل مستوى إنتاجهم عام 2003ام  عODP طن 5,951مصانع التقطير لتخفيض اإلنتاج بنسبة 
 مؤسّسة إلقفال وتفكيك إنتاجهم باستخدام 12 عقدًا مع 13الناحية االستهالآية وقّعت اإلدارة الرسمّية للحمایة البيئية 

CTC وبالنسبة لتطبيقات عوامل التصنيع لـ  . 2004 و 2003  عاَمي70 آمّطاط مكلور وبرافين مكلورCSM و 
Ketotifen 2003 ، ستقّيم اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية التكنولوجيات لضبط االنبعاث والتكنولوجيات البدیلة عام 

ورّدًا على أسئلة من األمانة ، أبلغ البنك الدولي أن آافة منتجي راتنجات فلوروبوليمير  . 2005لإلعداد للتنفيذ عام 
وفي  . 2004 لإلنتهاء عام 2003 عام CFC-13 إعادة تدویر سيباشرون تعدیالت على مستوى المصنع لتحسين

   .CFC-113 لتّحل مكان HCFC وخالئط HCFC-225الوقت نفسه سوف تجري تجارب على 
  

في مجال برنامج المساندة الفنية ُیفيد تقدیم البنك الدولي عن تقدُّم بالنسبة لستة أنشطة ، توسيع نظام اإلعالم   .99
 ؛ تدریب العاملين المشارآين في مراقبة المواقع ؛ دراسة CTC؛ تدریب منتجي ومراجعي  CTCاإلداري ليتضّمن 
ومن بين األنشطة المقترحة جرى تأجيل بندین من .  على استكشاف فرص جدیدة في األسواق CTCلمساعدة منتجي 

  .CTCأجل البحث عن تكنولوجيات بدیلة للمؤسّسات التي تستعمل عوامل تصنيع 
  

 األهداف المزمعة واألنشطة المقترحة التي سيجري التعّهد بها إلنجاز 2004البرنامج السنوي لعام یغطي   .100
 في سعي CTCوعلى مستوى السياسة العاّمة تعتزم الحكومة استحداث نظام ترخيص لمبيعات . هذه األهداف 

 وبائعيه أن یبلغوا مّرة CTCوبموجب هذا النظام سوف ُیطلب من منتجي . للسيطرة على االستهالك غير المشروع 
وعلى مستوى المؤسّسة سوف .  وعن آمّية آل صفقة واستعمالها CTCآّل ثالثة أشهر عن المستعملين النهائيين لـ 

وعلى تلك المؤسّسات التي اختارت اإلقفال أن . تخّصص حصص للمنتجين بشأن حدود الهدف المحّدد في االتفاقية 
 لالنتهاء عام 2004 وتلك التي ستتحّول إلى تكنولوجيات بدیلة ستبدأ التنفيذ عام 2004تنهي اإلقفال والتفكيك عام 

 . 2004وسيتّم توقيع العقود للتحّكم باالنبعاثات لصانعي البوليوليفين الكلوروُمَسلفن ، وتنفيذها مع نهایة عام  . 2005
 ، CTCتستمّر مراقبة المواقع یومّيًا لمنتجي  ومستهلكيه وبائعيه والمدّققين فيه وسCTCوُیزمع إجراء تدریب لمنتجي 

 ، إضافة إلى عملّية التحّقق المستّقل التي یجریها 2004عام  وسيجري تدقيق لألداء بواسطة سلطة تدقيق رسمية ،
  .البنك الدولي 

  
ارنة  ، ویتضّمن بيانات عن اإلنتاج واالستهالك ومق2004 أهدافًا للبرنامج السنوي عام 2یعرض الجدول   .101

 ، والتخفيض المطلوب تحقيقه ، ومستوى التمویل لكل من فئات األنشطة ، ومؤشرات 2004و  2003بين بيانات 
 تجزئة للتمویل لكّل من أعمال السياسة العامة وأنشطة المؤسّسة 3ویعرض الجدول . رصد لكل عمل هام وتاریخ هام 
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 تفاصيل عن 4ویعرض الجدول . یخ الرئيسية لالنتهاء تحت فئتين من اإلنتاج واالستهالك ، مع األعمال والتوار
وباختصار تعتزم الصين أن تخّصص من .  ، مع التمویل والعمل وتواریخ االنتهاء 2004برنامج مساندة االمتثال عام 

 مليون دوالر أمریكي ألنشطة السياسة 15.2 ، 2004 مليون دوالر أمریكي لتمویل البرنامج السنوي عام 16الـ 
 في CTC وضع آاّفة منتجي Iویعرض المرفق .  مليون دوالر أمریكي للمساعدة الفنية 0.8ة والمؤسّسة ، و العام

 مع بيانات حول CTC الئحة بالمؤّسسات المستهلكة لمواّد IIویورد المرفق  . 2002الصين ، مع مستوى اإلنتاج عام 
   .2002 إلى 1997 ، والمنتجات واالستهالك السنوي من CTCتطبيقات 

  
  نظام رصد تنفيذ االتفاقية

  
 طلبت اللجنة التنفيذیة من األمانة والبنك الدولي ، باالشتراك مع حكومة الصين ـ أن 39/46 في المقّرر   .102

ولم یتمّكن البنك الدولي إنهاء المهّمة . تقترح على االجتماع األربعين للجنة التنفيذیة نظامًا لرصد تنفيذ االتفاقية 
الالنمطية ، أي عارض ضيق التنّفس الحاّد في الصين ، ولكنه قّدم  ربعين بسبب وضع داء ذات الرئة لالجتماع األ

 ، واستهالك CTCویغطي االقتراح إجراءات الرصد النتاج  . 2004اآلن النظام المقترح مع برنامج العمل لعام 
CTC آماّدة أولية إلنتاج CFC واستهالك CTC آعوامل تصنيع ، و CFC-113 آعوامل تصنيع ، ومتطّلبات 

ویتألف آّل إجراء من جزئين ، فيفّصل .  من بروتوآول مونتریال ، وتنفيذ البرنامج القطري 7التبليغ بموجب الماّدة 
العمل ، والمبادر في العمل وتاریخ انتهاء العمل ، ویعرض الجزء الثاني إجراء التدقيق ومنّفذ هذا التدقيق  الجزء األول
وعلى سبيل المثال نشير إلى أنَّ اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية هي صاحبة المبادرة في . تهاء اإلجراء ، وتاریخ ان

ینایر من آل سنة ، / عملية إنشاء ترتيبات اإلشراف على الموقع ، التي ستنتهي في الحادي والثالثين من آانون الثاني 
  .وسيتوّاله البنك الدولي وُینتظر انتهاؤه في نهایة السنة الّسابقة وإجراء التدقيق هو مراجعة الصالحّيات التفصيلية ، 

  
یساهم في هذا النظام عدد من الشرآاء من بينهم اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية والبنك الدولي ومكتب التدقيق   .103

  .الوطني في الصين ، والمؤسسات ، وأمانة الصندوق المتعّدد األطراف 
  

  تعليقات األمانة
  

 الموافقة على التمویل في CTCتتطّلب شروط االتفاقية بين اللجنة التنفيذیة وحكومة الصين حول قطاع   .104
وعليه . االجتماع األول للجنة التنفيذیة خالل سنة الخّطة ، ومراجعة انجاز األهداف المدرجة في الخطة للسنة الّسابقة 

   . 2003ألربعين مع التقریر المتعّلق بمراجعة برنامج عمل عام ینبغي تقدیم طلب التمویل إلى االجتماع الثاني وا
  

فعلى صعيد انتاج  . 2003شرعت حكومة الصين مجموعة من األعمال لتنفيذ برنامج العمل السنوي لعام   .105
CTC تعتزم الصين االعتماد على الخبرة المكتسبة في تنفيذ خطة إزالة إنتاج ، CFC لضبط إنتاج CTC من خالل 
 المساعدین یشّكل تحّدیًا ، CTCمع ذلك فإن العدد المتزاید لمنتجي . ص إنتاج ومراقبة في مواقع اإلنتاج حص

.  لم تكن سنة تخضع لسلطة االتفاقية 2002 هو مصدر قلق ، رغم أن 2002 عام CTCوالمستوى المرتفع إلنتاج 
واسطة ترآيب من مراقبة االنبعاث ، وعمليات وعلى صعيد االستهالك ثّمة مزید من الصعوبة في تحقيق التخفيضات ب

وسيأتي اختبار فعالية األعمال المزمعة عندما یقّدم البنك الدولي مراجعة أداء برنامج عمل . إقفال المصنع وتحّوله 
  .الثاني واألربعين    لالجتماع2003

  
يق شرط االمتثال بموجب  سيكون حاسمًا ألن نجاح تنفيذه سيمّكن الصين من تحق2004إن برنامج عمل   .106

 تفاصيل مناسبة عن األعمال 2004وعليه یجب أن یوّفر برنامج  . 2005 عام CTCلـ  بروتوآول مونتریال
 التي CTC التي ینبغي إقفالها وعدد المؤسّسات المستهلكة لـ CTCالمطلوب القيام بها ، بما في ذلك عدد مصانع 

 المرتبط CTCیلة والخاضعة لمراقبة االنبعاث ، وآذلك تجزئة لتخفيض یجب إقفالها ، المحّولة إلى تكنولوجيات بد
  .ولكنَّ هذه المعلومات ليست واردة حاليًا . بكل فئة 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 
 
 

38 

فيمكن مثًال إخضاع . من المتوّقع أن یوّفر نظام الرصد المقترح مؤشرات لمراجعة إنجاز األهداف المحّددة    .107
، وللمصادقة الرسمّية من خالل التوزیع على ) الّرصيد الماّدي(تاج  للتدقيق من خالل معطيات اإلنCTCإنتاج 

 ینبغي وضع مؤشرات لإلقفال CTCوبالنسبة الستهالك . مجاالت االستعمال الهائلة ، آالمواّد األولّية وغيرها 
  .وهذه ليست متوافرة حاليّا . والتحّول وتخفيض االنبعاث 

  
  الّتوصيات

  
  :نة التنفيذیة قد ترغب في مطالبة البنك الدولي نوصي األمانة بأن اللج  .108

  
 ، مرفقًا بتقریر المراجعة 2004بأن یقّدم إلى االجتماع الثاني واألربعين برنامج عمل مراجعًا لعام   ) أ(

  : المراجع بنوع خاص 2004وینبغي أن یعالج برنامج عمل  . 2003لبرنامج عمل 
  

)i(  المعلومات المتعّلقة بصرف المبالغ ؛ و  
)ii(   آعدد مصانع إنتاج 2004تفاصيل أوسع حول برنامج عمل ، CTC ، التي ینبغي إقفالها 

 التي ینبغي إقفالها ، المّحولة إلى تكنولوجيات بدیلة CTCوعدد المؤسّسات المستهلكة لـ 
  . المرتبط بكل فئة CTCوالخاضعة لرقابة االنبعاث ، مع تجزئة لتخفيض 

  
 ، متضّمنًا CTC واألربعين نظام رصد مراجعًا لتنفيذ خطة قطاع بأن یقّدم إلى االجتماع الثاني  ) ب(

وعلى البنك .  واستهالآه في نظام الرصد المقترح CTCمؤشرات لمراجعة إنجاز األهداف النتاج 
 في الهند ، مع األخذ باالعتبار CTCالدولي أن ینّسق المنهجّية مع الطلب النظير لخطة قطاع 

  .مطّبقة في صناعات البلدین الفوارق في التكنولوجيات ال
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  CFCخطة قطاعية إلزالة إنتاج مواد 

  2004البرنامج السنوي لعام 
  

  وصف المشروع
  

بموجب االتفاقية المتعّلقة بقطاع االنتاج في الصين ، التي تطلب بأن ُتقّدم البرامج السنویة للمراجعة في   .109
مرفق ( لتنفيذ االتفاقية 2004م البنك الدولي البرنامج السنوي لعام االجتماع األخير للسنة السابقة لسنة البرنامج ، قّد

 سيكون خالل االجتماع األول لتلك السنة ، 2004، مع التسليم بأنَّ طلب الموافقة على التمویل لبرنامج ) بهذه الوثيقة
وفر البيانات الرئيسية لخطة قطاع والجدول التالي ی.  ، وفقًا لالتفاقية 2003اعتمادًا على األداء المرضي للبرنامج عام 

   .2004 و 2003 في الصين ، وتلك الخاّصة ببرامج عمل عاَمي CFCإنتاج 
  

 جمهوریة الصين الشعبية البلد
 في CFCالخطة القطاعية إلزالة مواّد  :عنوان المشروع 

  الصين
 2004 سنة الخطة

 4 عدد السنوات المنتهية
 6  عدد السنوات الباقية بموجب الخطة

، الخطة السنویة لعام ) ODPبأطنان  (2003 عام CFCالحّد األقصى إلنتاج مواد 
2003  

  ODP طن 300

الخطة السنویة لعام ) ODPبأطنان  (2004 عام CFCالحّد األقصى إلنتاج مواّد 
2004  

  ODP طن 25,300

  مليون دوالر أمریكيCFC  150مجموع التمویل الموافق عليه مبدئيًا لخطة قطاع 
  مليون دوالر أمریكي65 2003أآتوبر /مجموع التمویل الذي ُحّرر بتاریخ تشرین األول

  مجموع التمویل المصروف من البنك الدولي للصين
 )2003أآتوبر /بتاریخ تشرین األول(

   مليون دوالر أمریكي56.6

  مليون دوالر أمریكي13 2004مستوى التمویل المطلوب للخطة السنویة لعام 
  

  :إن التقدیم مؤلف من جزئين   .110
  

 1999الجزء األول هو تقریر موجز حول تنفيذ الصين التفاقية إزالة القطاع منذ الموافقة عليها عام   ) أ(
یونيو /  بتاریخ حزیران 2003، بما في ذلك التقّدم الذي ُأحرز في تنفيذ البرنامج السنوي لعام 

  :جز وفي ما یلي أبرز معالم هذا التقریر المو . 2003
  

)i(   قد خّفض عدد المصانع 2003 و 1999إنَّ تنفيذ اتفاقية إزالة قطاع اإلنتاج في الصين بين 
 من CFC ، وإنتاج مواّد 2003 عام 6 إلى 1999 عام 37 من CFCالمنتجة لمواّد 

وقد ُأفيد عن إنتاج  . 2003 عام ODP طن 300 إلى 1999 عام ODP طن 50,351
 54 ، أو 2003 خالل أشهر اإلنتاج السنة األولى عام CFC من مواّد ODP طن 16,162

ویتمّيز البرنامج السنوي الحالي عن . بالمئة من الحصص المسموح بها من قبل الحكومة 
برامج السنوات الّسابقة بأنه حاول إقامة روابط مع خطط قطاعية أخرى في مجال التنفيذ 

 بلوغ الحّد األقصى الستهالك وستصدر الحكومة حصص إنتاج للتأّآد من. في الصين 
 المحّدد في االتفاقية 2004 و 2003 على صعيد وطني إجمالي لعاَمي CFC-11مواّد 
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وستخّفض الصين أیضًا .  في قطاع رغاوى بوليوریتان في الصين CFCإلزالة مواّد 
 21 بالمئة ، إلى 20 بنسبة ODP طن 26.7 من خط أساس 2003 عام CFC-13إنتاج 
 . CFC-13 لجدول المراقبة الخاص ببروتوآول مونتریال بشأن ماّدة  وفقاODPطن 

 CFC-13 أیضًا بضبط مخزون CFCإضافة إلى ذلك ستبدأ الخطة القطاعية إلنتاج مواّد 
 االعتماد 2003ویواصل تنفيذ برنامج عمل .  القطاعية في الصين CTCبخصوص خطة 

ومن شأن العدد المنخفض . ّتجار على ترآيبة من اإلجراءات وحصص اإلنتاج القابل لال
للمنتجين والطلب المتواصل في األسواق أن یقّلال من أهمية الحافز الذي یدفع المصانع 

 یتضّمن سبعة جداول تعرض لمحة تاریخية 1والمرفق . المنتجة الباقية على إنهاء انتاجها 
 التاریخ ن مع أسماء ، موجزة لنتائج آّل من البرامج السنویة الخمسة التي تّم تنفيذها لهذا

وسيتحّقق  . 2003عام ) مقفل أو في وضع إنتاج( وقدرة المصنع ووضعه CFCونتاج 
 ، ویبلغ عنه في االجتماع األول للجنة التنفيذیة 2003البنك الدولي من نتيجة تنفيذ برنامج 

   .2004عام 
  
)ii(   دراج إجراءات مراقبة  إ2003یواصل التقریر المرحلي المتعّلق بالبرنامج السنوي لعام

السياسة العامة التي أقّرتها حكومة الصين ، آالنشرة حول تنفيذ نظام الحصص إلنتاج 
CFC الذي أصدرتها اإلدارة الرسمّية للحمایة البيئية واإلدارة الرسمّية للصناعة النفطية 

ارة  ، والنشرة حول تعزیز إد1999مایو / والكيميائية في الحادي والثالثين من أیار 
 ، والنشرة 2000أبریل عام /  وتصدیرها ، التي صدرت في نيسان ODSاستيراد مواّد 

/  وتصدیرها ، التي ُأصدرت في آانون األول ODSحول آلّية الّرقابة الستيراد مواّد 
 تواصل الحكومة تنفيذ التنظيم المتعّلق بإحالل رقابة 2003وخالل عام  . 1999دیسمبر 

 ، الذي أصدرته اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية في CFC تنتج مواّد لموقع المؤسّسات التي
وبموجب هذا التنظيم تعين اإلدارة الرسمية لحمایة البيئة  . 2001دیسمبر / آانون األول 

اختصاصّين تقنّيين من المصانع المنتجة المتبقّية آمشرفين یستقّرون في مصانع اإلنتاج 
  .وقد تبّين أن آلية الرصد هذه فاعلة . لمواقع على مدار السنة النظيرة للقيام برصد متبادل ل

  
)iii(   نشاطًا من 27سيتّم توفير تحدیث یتعّلق بتنفيذ برنامج المساعدة الفنّية الذي اسُتهّل بموجبه 

وفضًال عن األنشطة التقليدیة آتدریب موظفي الجمارك .  من األنشطة المزمعة 35اصل 
 التدقيق في األداء ، یبلغ التقدیم عن العمل االبتدائي لصوغ خطة والموظفين الذین سُيجرون

  .االمتثال القطریة في الصين ، بهدف مجابهة التحّدیات في السنوات المقبلة 
  

 ، یتضّمن أعمال 2004إنَّ الجزء الثاني من تقدیم البنك الدولي هو وصف لمرّآبات برنامج عام   ) ب(
.  ستحققه المؤسّسات المنتجة وأنشطة المساعدة الفنية السياسة العاّمة وتخفيض اإلنتاج الذي

 لتنفيذ 2004 عام ODP طن 4,700والمرّآب الرئيسي وهو تخفيض اإلنتاج ، یحتاج إلى إزالة 
 25,300 إلى 2003 عام ODP طن 300 من CFCهدف االتفاقية الّداعي إلى تخفيض إنتاج مواّد 

يات التخفيض من خالل ترآيبة مؤلفة من تقدیم وستواصل الصين تنفيذ عمل . 2004 عام ODPطن 
 تنظيمات 2004وستصدر الحكومة عام . العروض ، ومنح حصص اإلنتاج واإلجراءات اإلداریة 

 وبائعيه بالحصول على ترخيص بيع CFC لتطالب آاّفة منتجي CFCإداریة حول مراقبة مبيعات 
 1ویورد الجدول  . CFCع بمواّد والمقصود هو السيطرة على االتجار غير المشرو. وتطبيقه 

  .بشكل جدولي األهداف ومؤشرات األداء والتواریخ الرئيسية إلنهاء األعمال المزمعة 
  

وقد .  في الصين ، وفقًا لالتفاقية HCFC من مصانع إنتاج 15یتضّمن تقدیم البنك الدولي الئحة محّدثة لـ   .111
 ، وهي 2003ّسات المدرجة في الالئحة في البرنامج السنوي لعام أقفلت إنتاجها وفّككت معّداتها ثالٌث من المؤس
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Guangdong Haying Chemical Plant  و Shandong Fire Extinguishing Agent Plant Shogun 
Division و Sichuan Zinging Refrigeration Plant .   

  
 للتعویض عن 2004 لتنفيذ برنامج عام  مليون دوالر أمریكي13ُیَخطَّط حالّيًا النفاق آامل مبلغ الـ   .112

 ، مع أنَّ إعادة التخصيص قد تحصل بعد توافر مزید من التقدیرات الدقيقة CFCالمؤسّسات التي خّفضت إنتاج 
  .لإلنفاق 

  
  تعليقات األمانة

  
 النحو یونيو من السنة ، آان ماضيَا على/  ابتداء من حزیران 2003إن تنفيذ برنامج العمل السنوي لعام   .113

 بالمئة من مستوى اإلنتاج السنوي 50 في منتصف السنة آان بمستوى CFCالمخّطط له ، وقد أفيد بأنَّ إنتاج مواّد 
وقد تبّين أنَّ اإلشراف في موقع المصنع بواسطة منتجين نظيرین والذي أحّلته اإلدارة الرسمية للحمایة . المسموح به 

 جاهزًا مع 2003ومن المتوّقع أن یكون تقييم آامل لبرنامج عمل  . CFCمواد البيئية ، آان أداة فاعلة لرصد إنتاج 
   .2004رفع مراجعة مستقّلة للبرنامج إلى االجتماع الثاني واألربعين عام 

  
بدأت حكومة الصين مع البنك الدولي بتحدید الروابط بين مختلف خطط اإلزالة القطاعية التي هي قيد التنفيذ   .114

وهذا سيمّكن الصين من االمتثال بجدول اإلشراف الخاّص ببروتوآول .  برنامج العمل السنوي في الصين ضمن
 ، ومن بلوغ األهداف ذات الصلة المدرجة في خطة قطاع رغاوى بوليوریتان CFC-13مونتریال بالنسبة لماّدة 

  . بالنسبة لهذا المجهود وترغب األمانة في اإلطراء على الصين وعلى البنك الدولّي . CTCوخطة قطاع مواّد 
  

 مطابقة لالتفاقية ، وآان تخطيط األنشطة جّيدًا وتواریخ االنتهاء معقولة 2004لقد آانت أهداف برنامج عمل   .115
 سيكون إجراء هامًا لضبط االّتجار غير المشروع بمواّد 2004ونظام ترخيص المبيعات الذي ستحّله الحكومة عام . 

CFC اّد  ألن مشروع إقفال مو CFC قد خّفض آمّيات CFC في األسواق ، وقد یتسّبب بزیادة الصفقات غير 
  .المشروعة 

  
  التوصيات

  
 في CFCتوصي األمانة بأن توافق اللجنة التنفيذیة على برنامج العمل الخاّص ببرنامج إقفال إنتاج مواّد   .116

تكاليف المساندة ، على االجتماع الثاني واألربعين مع الصين ، مشيرة إلى أن البنك الدولي سيقّدم المطالبة بالتمویل وب
   .2003تقریر المراجعة لتنفيذ البرنامج السنوي لعام 
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  ورقة تقييم المشروع

  
  

  ODP طن 10,845.43  )2002(ستنفدة لألوزون في القطاع         استخدام المواد الم      التبرید : القطاع 
  

  غير متوّفر:         عي عتبات جدوى التكاليف في القطاع الفر
  

  :عناوین المشروعات 
  

  )الشریحة الثانية( في الخطة القطاعية ، التبرید المنزلي وآّباسات التبرید المنزلي CFCإزالة نهائية لمواّد   )أ(
  

  بيانات المشروع  متعدد
 خطة قطاعية

  )ODPطن (استهالك المنشأة  
  )ODPطن (   وقع المشروع 
  )أشهر(مدة المشروع 

  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب أصًال 
  )دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 

  )أ(      تكلفة رأسمالية إضافية 
  )ب(      تكلفة طوارئ 

  )ج(      تكلفة التشغيل اإلضافية 
  )ج+ ب + أ (       مجموع  تكلفة المشروع 

  (%)      الملكية المحلية 
  (%)         عنصر التصدیر 

  )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب للشریحة الثانية    
  )آغ/دوالر أمریكي(   جدوى التكاليف 

      هل تأآد تمویل الجهة النظيرة؟
      الوآالة الوطنية المنسقة

     الوآالة المنفذة

3,508.7* 
1,099** 

48 
2,171,539  

 
 
 
 

2,171,539 
 
 

2,171,539 
 
 

  اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية
 ونيدو ی

 
  توصيات األمانة

  )دوالر أمریكي(المبلغ الموصى به 
  )ODPطن (وقع المشروع 

  آغ/جدوى التكاليف دوالر أمریكي
 )دوالر أمریكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 

دوالر (مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
  )أمریكي

 

  يناالستهالك اإلجمالي الوطني المتبقي في الص* 
  .االستهالك المتبّقي في قطاع التبرید المنزلي : هدف اإلزالة الكاملة في الخطة **
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  وصف المشروع
  

قدّمت یونيدو نيابة عن الصين تقریرًا مرحّليًا لتنظر فيه اللجنة التنفيذیة ، یتعّلق باألنشطة التي ُأجریت عام   .117
التبرید المنزلي :  في الخطة القطاعية CFC لمواّد  لإلزالة النهائية2006 – 2003 وخطة عمل للسنوات 2003

 دوالر أمریكي ، آونها 2.171.539وطالبت یونيدو الموافقة على الشریحة الثانية بمبلغ . وآّباسات التبرید في الصين 
   . مرفقان بهذه الوثيقة2006 – 2003والتقریر المرحلي وخطة العمل لـ . رصيد مستوى التمویل اإلجمالي للمشروع 

  
تّمت الموافقة مبدئيًا على الخطة القطاعية في االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذیة بكلفة إجمالية قدرها   .118

  ) .38/45المقّرر ( دوالر أمریكي 7.360.530
  

 161.009 دوالر أمریكي زائد آلفة المساندة البالغة 1.788.991وافقت اللجنة التنفيذیة أیضًا على مبلغ   .119
 دوالر أمریكي زائد آلفة 3.400.000 ، وعلى مبلغ 2002دوالر أمریكي لُيسَتقطع من اإلسهام الثنائي إلیطاليا لعام 

 دوالر أمریكي ليونيدو ، لتنفيذ الشریحة األولى من الخطة القطاعية ، من جملة أمور 299.300المساندة البالغة 
  :أخرى ، الخاضعة للشروط التالية 

  
 في قطاع التبرید CFC من استهالك مواّد ODP طن 1,099 الصين بإزالة آاملة لـ تتّعهد حكومة  ) أ(

 من استهالآها الوطني اإلجمالي ODP طن 1.099، وبأن تواصل باستمرار تخفيض ) صناعة(
 . بموجب الجدول الزمني لإلزالة المتّفق عليها ODP طن 3,508.7البالغ 

  
 دوالر أمریكي ، زائد مبلغ 2.171.539حة الثانية البالغة ستسعى اللجنة التنفيذیة إلى تقدیم الشری  ) ب(

  .2003 دوالر أمریكي ، لكلفة المساندة ، في االجتماع األخير للجنة التنفيذیة عام 192.239
 

 :إن یونيدو ، بصفتها الوآالة المنفذة الرئيسية ، ستكون مسؤولة عن   ) ج(
  

   ؛2006 و 2005 ، 2004 برنامج عمل لفترة 2003أن تقّدم عام  •
 .أن تبلغ سنویًا عن التنفيذ ، وأن تؤّمن مراجعة للجدول الزمني الموافق عليه  •

  
   :CFCوافقت اللجنة التنفيذیة أیضًا على الجدول الزمني التالي إلزالة مواّد   .120

  
 المجموع 2006 2005 2004 السنة

 181 0 181 0  ةمن الحّصة الثنائية اإلیطالي) ODPطن  (CFCالهدف السنوي إلزالة مواّد 
 918 609 169 140  من حّصة یونيدو) ODPطن  (CFCالهدف السنوي إلزالة مواّد 

 1,099 609 350 140 المجموع
 

) Boleمشروع (في اجتماعها التاسع والثالثين ألغت اللجنة التنفيذیة مشروعين في قطاع التبرید المنزلي   .121
ونيدو بأن تحّقق في إمكانية إعادة نشر المعّدات من هذین ، وطالبت ی) Hangliمشروع (وقطاع الكّباسات 

المشروعين الملغَيين للخطة القطاعية ، وأن تضبط برامج العمل المستقبلّية على ضوء إعادة االنتشار آجزء من 
 مقّررها أن والحظت اللجنة التنفيذیة أیضًا في)) . و (39/14المقّرر (مطالبة یونيدو بالشریحة الثانية للخطة القطاعّية 

 قد Bole دوالر أمریكي الصافي الموافق عليه لمشروع 1.469.029 دوالر أمریكي من مبلغ 1.145.659مبلغ 
 دوالر 861.000 دوالر أمریكي من مبلغ 674.109 ، وأن مبلغ ODP طن 132 مع إزالة 2002ُصرف لغایة 

 ، ODSمن دون استهالك مباشر لمواّد  2002 قد ُصرف لغایة Hangheأمریكي الصافي الموافق عليه لمشروع 
  .بحيث أن ذاك آان مشروع آّباسات 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/28 
 
 

44 

 ، أشارت یونيدو أن الترتيبات المؤّسسية المطلوبة قد اسُتهّلت من قبل اإلدارة 2003في التقریر حول برنامج   .122
اإلدارة الرسمية للحمایة البيئية ، وقد تّم إجراء وتوقيع عقد بين یونيدو و. الرسمية للحمایة البيئية بالمشاورة مع یونيدو 

  .وقد تّم إعداد مسوّدة وثائق المشروع للمؤسسات اإلفرادیة المتعاطية 
  

یتضّمن التقریر المرحلي معلومات عن أنشطة خاّصة بالتعاون الثنائي التي عرضتها حكومة إیطاليا ، التي   .123
  .هي جزء ال یتجّزأ من الخطة 

  
أّنها حّققت في إمكانية إعادة نشر المعّدات من المؤسسات ) و (39/14 المقّرر أبلغت یونيدو ، بموجب  .124

من " وقد تبّين انَّ إعادة النشر ليست صالحة . المتعّلقة بمشروعين ملَغَيين في مؤسسات متعاطية في الخطة القطاعية 
رصيد الفعلي ، یمكن إعادتهما إلى الناحية التقنّية وأن الرصيد الفعلي المستحّق من إتمام العقود ، إضافة إلى ال

وآنتيجة لتحقيقها استنتجت یونيدو أّنه ال یمكن حسم مبالغ من الشریحة الثانية لموازنة . الصندوق المتعّدد األطراف 
  .المشروع العاّمة الموافق عليها مبدئيًا للخطة القطاعّية 

  
  

  تعليقات األمانة وتوصياتها
  

  التعليقات
  

 بالنسبة للمراحل المحّددة في برنامج 2003أن ثمة تأخيرات في تنفيذ أنشطة عّدة خالل الحظت األمانة   .125
والقيود ) سارز(وشرحت یونيدو أن السبب الرئيسي لهذه التأخيرات آان داء عارض ضيق التنّفس الحاّد . العمل 

وعلى هذا األساس یبّين  . 2003وسُتنجز األنشطة المتأخرة مع نهایة عام . المفروضة على السفر في ذاك الوقت 
  .التقریر تقّدمًا ُمرضيًا في المشروع 

  
ناقشت األمانة بصورة شاملة مع یونيدو المسائل اللوجستية والتقنّية ذات العالقة بالنسبة الحتمال إعادة نشر   .126

 الصين بموجب الخطة المعّدات من مشروَعين ملَغَيين وإعادة استعمال هذه المعّدات من قبل المؤسسات المستفيدة في
وعلى الّرغم من التقریر األساسي ليونيدو حول هذا الموضوع اعتبرت األمانة ) . و (39/14القطاعية ووفقا للمقّرر 

أن ثمة حاجة إلجراء فحص مسَتوف للمواصفات وتقييم لحالة المعّدات المخزونة في المؤسسات المقفلة ، قبل الجزم 
ولكن ومن أجل ضمان استمراریة التنفيذ في الخطة القطاعية ، من المتوّقع . ممكنة بأنَّ إعادة نشر المعّدات غير 

  . ، في االجتماع الحادي واألربعين 2.171.539المصادقة على الصرف الجزئي من المبلغ اإلجمالي المطلوب البالغ 
  

  التوصيات
  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذیة في التفكير بما یلي   .127
  

 دوالر أمریكي ، والكلفة التابعة لها 2.171.539مویل الشریحة الثانية بمستوى الموافقة على ت  ) أ(
  دوالر أمریكي ؛192.239بالنسبة ألتعاب الوآالة والبالغة 

  
 دوالر أمریكي آكلفة 96.120 دوالر أمریكي زائد مبلغ 1.085.770مطالبة األمانة بصرف مبلغ   ) ب(

 دوالر أمریكي ، 2.171.539لغ الموافق عليه ، أي  بالمئة من المب50مساندة ، على أن یشّكل ذلك 
في انتظار أن تجري األمانة ویونيدو فحصًا إضافيًا إلمكانية إعادة نشر المعّدات من مشروَعين 
ملَغَيين في الخطة القطاعية إذا اقتضت الحاجة ، مع إشراك خبراء مستقلين لتقييم وضع المعدات 

 :وقيمتها 
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يد ليوندو ، لدى إتمام الفحص ، وبعد األخذ باالعتبار القيمة الناتجة عن تخویل األمانة بصرف الرص  ) ج(

  إعادة استعمال بعض أو آافة المعّدات ؛
  
  .مطالبة األمانة بتبليغ اللجنة التنفيذیة بالصرف النهائي ، وإعادة أي تمویل غير مخصًص   )د(


