
 

   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا

  

EP المتحدة األمم
  برنامج 

  األمم المتحدة
  للبيئة

Distr. 
GENERAL 
 

 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26 
9 November 2010 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

  
  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــناللج

  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
  ن ســتوال الثاني واالجتمـــاع 
  2010كانون األول /ديسمبر  3 - تشرين الثاني/نوفمبر 29 مونتلایر،

 
 

  الصين: وعاتمقترحات مشر

 تعليقاتو إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوركربونموجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة  ھذه الوثيقة من تتألف  
  :ةالتالي المشاريع اتمقترح علىأمانة الصندوق  اتوتوصي

 الرغاوي
 
 البنك الدولي(       )المرحلة األولى(في قطاع الرغاوي في الصين ) ز(141-وكلوروفلوروكربون رخطة قطاع إلزالة الھيد.( 

 ربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطخطة قطاع إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك 

  )اليونيدو/ ألمانيا        )المرحلة األولى. 

 تصنيعالبوتان في بنفخ الإلى تكنولوجيا  22-على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون  ىمشروع تدليل. 

 اليونيدو/ اليابان           .دةالمحدو زھاورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة منشئات شنغھاي اكست

 )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون / 22-مشروع تدليلي عن التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ت الميثيل كمواد نفخ في تصنيع رغاويالثاني أكسيد الكربون مع فورم النفخ المشتركإلى تكنولوجيا  

 .اليوئنديبي            )غنانجن(جر نينفسترين المسحوبة بالضغط في شركة يالبول 

 لتبريدا
 

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

 اليونيدو                      ف ھواء الغرف يطاع تصنيع أجھزة تكيفي ق 22-بون خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكر                   
 ا          

 المذيبات
 

  ب إلى تكنولوجيا 141-مشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون 
 .اليوئنديبي/ اليابان  شركة ديجانغ كندلي لألجھزة الطبيةبارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في  يزواال
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  مذكرة من األمانة      
 
قدمت حكومة ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي، نيابة عن حكومة الصين، الوثائق التالية للنظر من جانب  .1

 .اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثاني والستين

موجز اإلستراتيجية الجامعة مقدمة من اليوئنديبي . كلوروفلوروكربون في الصينخطة إدارة إزالة الھيدرو  )أ (
 ؛)الوكالة الرئيسية لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين(

) المرحلة األولى(في قطاع الرغاوي في الصين ) ب(141- وكلوروفلوروكربون رخطة قطاع إلزالة الھيد  )ب (
 ؛)كالة الرئيسيةالو(مقدمة من البنك الدولي 

خطة قطاع إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط   )ج (
كوكالة متعاونة والمشروعين  اليونيدومع ) الوكالة الرئيسية(ألمانيا  ة من حكومةمقدم)  المرحلة األولى(

 :رين المسحوبة بالضغطالتدليليين التاليين في القطاع الفرعي لرغاوي البوليست

البوتان بنفخ الإلى تكنولوجيا  22-على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون  يتدليلالمشروع ال )1(
فى تصنيع  رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط فى شركة شنغھاى إكسنزھاو لمنشئات 

 ة اليابان؛في تعاون مع حكوم) الوكالة الرئيسية( اليونيدو البالستيك المحدودة مقدم من 

/ 22-تدليلي عن التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون المشروع ال )2(
المشترك لثاني أكسيد الكربون مع النفخ  إلى تكنولوجيا ) ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون 

جر نينسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيت الميثيل كمواد نفخ في تصنيع رغاوي البولافورم
 .اليوئنديبيتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة المحدودة، مقدم من ل ) غنانجن(

خطة قطاع إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين   )د (
 ؛)الوكالة الرئيسية( اليوئنديبي مقدم من )المرحلة األولى(

مقدم من ف ھواء الغرف يتصنيع أجھزة تكي في قطاع 22-بون خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكر  )ه (
  ؛)الوكالة الرئيسية(اليونيدو 

الوكالة ( مشروع تدليلى عن إدارة وإزالة الھيدرو كلورو فلورو كربون فى قطاع خدمة التبريد مقدم مناليوئنديبى )  و(
  بالتعاون مع حكومة اليابان) الرئيسية

ب إلى تكنولوجيا 141- عتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون مشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا الم  ) ز(
مقدم يجانغ كندلي لألجھزة الطبية ذبارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة  يزواال

 .بالتعاون مع حكومة اليابان) الوكالة الرئيسية(من اليوئنديبي 

 مخطط الوثيقة
 
التدليليان لرغاوي  نويقدم المشروعا. زالة لقطاع فرعي بصورة منفصلةتيسيرا لالستعراض، تقدم كل خطة إ .2

البوليسترين المسحوبة بالضغط في سياق القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في حين يرد المشروع 
للقضايا التي حددت  افويقدم كل قسم في الوثيقة ملخصا لمقترح المشروع ووص. التدليلي في قطاع المذيبات بصورة منفصلة

 .خالل استعراض المشروع وموجز للمناقشات بين األمانة والوكاالت ذات الصلة، وحيثما يكون مالئما توصية األمانة

ولم تقدم األمانة المشروع التدليلي عن إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون وإزالته في قطاع خدمة التبريد إلى االجتماع  .3
لى أن مشاريع االستثمار ذات الصلة بالھيدروكلوروفلوروكربون ھي التي يمكن أن تقدم خارج خطة الثاني والستين بالنظر إ

ويرد المزيد من التفسير لھذه المسألة في الوثيقة الخاصة بالعرض ). 54/39مقرر ال(إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10(العام للقضايا التي حددت خالل استعراض المشروع 
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الوقت المتاح بين تقديم الوكاالت ضيق  ونظرا لما ينطوي عليه كل مشروع من المشاريع الواردة أعاله من تعقيد، و .4
للمقترحات إلى األمانة والموعد النھائي المحدد إلصدار وثائق ماقبل الدورة ألعضاء اللجنة التنفيذية، كان مازال ھناك عدد من 

وسوف تبذل األمانة كل جھد ممكن الستكمال مناقشة المسائل المعلقة وستبلغ نتائجھا . كل خطة إزالة قطاعية القضايا قيد مناقشة
  .للجنة التنفيذية قبل أسبوعين من االجتماع الثاني والستين

 مالحظات عامة
 
لة إلزالة وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الخامس والخمسين على برنامج إعداد خطة اإلدارة الشام .5

وبلغ التمويل اإلجمالي إلعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ومكوناتھا من ( للصينالھيدروكلوروفلوروكربون 
 ).مليون دوالر أمريكي  4.1خطط اإلزالة القطاعية 

لصين استقصاءا ومنذ الموافقة على تمويل عملية إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، أجرت حكومة ا .6
بشأن الھيدروكلوروفلوروكربون بمساعدة من الوكالة الثنائية المعنية والوكاالت المنفذة، والوزارات المعنية واتحادات 
. الصناعات الوطنية ومعاھد البحوث التي غطت جميع منتجي الھيدروكلوروفلوروكربون ومنشئاتھا عن كل قطاع استھالكي

بيانات المبيعات من المنتجين والمستوردين والمصدرين ومن القاعدة (كال من القمة إلى القاعدة وقدر استھالك ھذه المادة من 
واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام  إنتاجوأجريت توقعات . لكل قطاع) استقصاء قطاع االستھالك(إلى القمة 

 .لمستقبلاستنادا إلى البيانات التاريخية وتوقعات النمو في ا 2010

خطتان لقطاعي (وقدمت حكومة الصين لالجتماع الثاني والستين أربع خطط إزالة قطاعية للھيدروكلوروفلوروكربون  .7
ووضع كل قطاع خريطة الطريق الخاصة . استنادا إلى التكنولوجيات البديلة المتوافرة وأطر اإلدارة) تصنيع الرغاوي والتبريد

 .ضة مع أصحاب المصلحة الرئيسيينبه لإلزالة من خالل مشاورات مستفي

إلزالة رغاوي البوليستيرين بأحدث البيانات المتوافرة عن استھالك وإنتاج  عوأعدت خطة القطا .8
وتوافرت البيانات األولية عن استھالك ھذه  2008الھيدروكلوروفلوروكربون والتي كانت متوافرة في ذلك الوقت عن عام 

ة الصين موجز اإلستراتيجية الجامعة، إالّ أن ھذه البيانات لم تتوافر وقت إعداد خطة عندما أعدت حكوم 2009المادة لعام 
وأعدت الخطط القطاعية الثالث األخرى باستخدام . اإلزالة القطاعية لرغاوي البوليسترين التي قدمت لالجتماع الثاني والستين

مانة خطط القطاع األربع استنادا إلى بيانات استھالك واستعرضت األ 2009البيانات األولية للھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
 .ھذه المادة المبلغة في الوثيقة

وعقب تقديم موجز اإلستراتيجية، قدمت حكومة الصين بياناتھا عن استھالك وإنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .9
 )اهعلى النحو المبين في الجدول أدن(من بروتوكول مونتلایر  7بموجب المادة  2009

 2009 2008 2007 الھيدروكلوروفلوروكربون
       باألطنان المترية

 210,843.1 177,663.1 203,042.2 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 51,365.2 41,008.6 49,706.3 )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 20,982.8 16,862.4 18,530.9 )ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون

 310.2 371.3 356.8 123- لوروكربونالھيدروكلوروف
 284.7 (27.7) 110.9 124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 283,785.9 235,877.8 271,747.1 المجموع باألطنان المترية

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

 18,622.9 15,385.3 17,849.1 المجموع باألطنان بقدرات استنفاد األوزون
طن من  18.622,9(استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الخاصة بمفصلة البيانات الطن من قدرات اسنتفاد األوزون بين  38,3ھناك فرق : مالحظة

تم تبليغ ھذه البيانات جميعھا بموجب المادة  قدو). طن من قدرات اسنتفاد األوزون  18.584,6( و البيانات المفصلة المبلغة  )قدرات اسنتفاد األوزون
. السابعة  
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  صف المشروعو
 

 موجز اإلستراتيجية الجامعة
 

قدمت اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية  .10
. لبوتتوافر نسخة من الموجز عند الط. للصين الھيدروكلوروفلوروكربونموجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة 

بمجرد  2011آلخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونوتعتزم حكومة الصين تقديم خطة إدارة إزالة 
 .لھيدروكلوروفلوروكربونل الفعلى والتمكن من تحديد خط األساس 2010لعام  7توافر بيانات المادة 

رة عرض عام للخطة الوطنية إلزالة المواد بلو: وتتمثل األھداف الرئيسية لإلستراتيجية الجامعة في .11
ية، وتحديد االستراتيجيات وسياسات اإلزالة القصيرة والطويلة المدى، وترتيب أولويات القطاع الھيدروكلوروفلوروكربون

 .2015و 2013لتحقيق اإلزالة، وصياغة خطة عمل لضمان امتثال الصين لمستويات الرقابة لعامي 

 خلفية
 

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربونالك المواد يجري إنتاج واستھ .12
 )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونو124-الھيدروكلوروفلوروكربونو123-الھيدروكلوروفلوروكربونو
واستنادا إلى نتائج االستقصاء الخاص . قطاعات 7في الصين في  )ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربونو
، بلغ اإلنتاج واالستھالك اإلجماليين 2009الذي أجرى خالل إعداد خطة إزالة ھذه المادة في عام  لوروفلوروكربونالھيدروكب

 .على التوالي) طن بقدرات استفاد األوزون  17.997و  28.201(طن متري   273,000طن متري و  418,000

ية بحسب المادة والقطاع لوروفلوروكربونالھيدروكوستفرض حكومة الصين الرقابة وتجري اإلزالة على المواد  .13
بالتدريج وسيجري إنفاذ الرقابة على االنبعاثات الكاملة وإدارة الحصص ذات الصلة بإنتاج واستھالك 

التي يسھل ) استنفاد األوزون(وسوف تسند األولوية للتكنولوجيا التي يرتفع بھا معدل االنبعاثات . الھيدروكلوروفلوروكربون
، بتنسيق شامل من البرنامج الوطني للصين، الھيدروكلوروفلوروكربونوسوف تغطي خطة إدارة إزالة . ائل لھاالعثور على بد

ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، وتكييف ھواء الغرف، والتبريد الصناعي  نتاوريرغاوي البولي(قطاعات  7
 .كل قطاع بتنفيذ أنشطة اإلزالة الخاصة به وسوف يقوم) والتجاري وخدمات تكييف الھواء والمذيبات واإلنتاج

 قطاع االستھالك
 

وقد استھلكت القطاعات الستة . في الصين الھيدروكلوروفلوروكربونعرضا عاما الستھالك  1يتضمن الجدول  .14
في حين كان قطاع المذيبات ھو األقل استھالكا وقطاع ) طن بقدرات استنفاد األوزون 17,997(طنا متريا   273,312

 .اوي البوليوريتان ھو األكبر استھالكارغ

  )استنادا إلى بيانات االستقصاء( 2009استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع في :  1الجدول 
 

المواد 
 الھيدروكلوروفلورو

 كربونية

 القطاع

تكييف 
ھواء 
 الغرف

تكييف 
 الھواء

خدمة التبريد 
 والتكييف 

رغاوي 
 وريثينالبولي

رغاوي 
يسترين البول

المسحوب 
  بالضغط

المجموع  المذيبات
 الفرعي

 273,312 4,394 41,000 45,971 68,597 41,850 71,500 باألطنان المترية
 %100 %1.61 %15 %16.82 %25.10 %15.31 %26.16  النسبة المئوية

األطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون

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

 %100 %2.67 %13.44 %28.10 %21.21 %12.72 %21.85  مئويةالنسبة ال
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  نتاوريرغاوي البوليقطاع 
 

  3,500ما مجموعه  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونالذي يستخدم فقط  وريثينيتضمن قطاع رغاوي البولي .15
طنا متريا  45,971و) زونطنا بقدرات استنفاد األو 4,191(طن متري   38,100منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم واستھالك 

على التوالي مما يجعله  2009و 2008في  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) طنا بقدرات استنفاد األوزون 5,057(
 .)ب(141- لھيدروكلوروفلوروكربونأكبر قطاع مستھلك ل

  بالضغط ةالمسحوب رغاوي البوليسترينقطاع 
 

في المائة سنويات خالل السنوات الخمس  20بالضغط  ةرين المسحوبتجاوز معدل النمو في قطاع رغاوي البوليست .16
 22- الھيدروكلوروفلوروكربونو) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونويستخدم . الماضية ويتوقع أن يظل مرتفعا في المستقبل

وكان استھالك . الجغرافيةمنشأة صغيرة النطاق ومتناثرة من الناحية  500خط إنتاج توجد في   650نفخ فيما يقرب من كعوامل
في المائة من  60(طن متري على التوالي  41,000طن متري و 34,900يبلغ  2009و 2008في  الھيدروكلوروفلوروكربون

 )ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  40و 22- الھيدروكلوروفلوروكربونو

  تكييف ھواء الغرفقطاع 
 

منشأة كبيرة تعمل  30مليون وحدة سنويا تصنع بواسطة نحو  75ھواء الغرف نحو  يبلغ اإلنتاج الحالي لقطاع تكييف .17
بصورة خالصة  22- وتستخدم الوحدات التي تصنع للصين والبلدان النامية الھيدروكلوروفلوروكربون . على النطاق الوطني
طن متري  66,100واء الغرف بلغ استھالك ھذه المادة في قطاع تكييف ھ 2009و 2008وفي عامي . تقريبا كغاز تبريد

على التوالي ) طن بقدرات استنفاد األوزون 3,932.5(طن متري  71,500و) طن بقدرات استنفاد األوزون 3,635.5(
 ).باستثناء الطلب الخاص بالخدمة(

  تكييف الھواء الصناعي والتجاريقطاع التبريد و
 

منشأة  1000ا من القطاعات الفرعية وتشمل أكثر من تتضمن صناعة التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري عدد .18
-والھيدروكلوروفلوروكربون  22- وتستخدم ھذه الصناعة الھيدروكلوروفلوروكربون . من مختلف األحجام متناثرة جغرافيا

ي وف. في المائة من استھالك القطاع 99مع تشكيل الھيدروكلوروفلوروكربون ) ب(142-، والھيدروكلوروفلوروكربون 123
 .طنا متريا على التوالي 41,850طنا متريا و 40,630بلغ استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  2009و 2008

  المذيباتقطاع 
 

وكمية صغيرة من ) ب(141- يستھلك قطاع المذيبات في الصين في غالبية والھيدروكلوروفلوروكربون  .19
وكان االستھالك . البيتھا مستوى منخفض من االستھالكمنشأة تستخدم غ 400وھناك نحو . 225- والھيدروكلوروفلوروكربون 

 .طنا متريا على التوالي 4,394أطنان مترية و 4,105يبلغ  2009و 2008الكلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

  الخدمةقطاع 
 

ع الزيادة في سوف يزيد طلب الخدمة على معدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون م .20
 .طن متري 60,000يزيد على  2009وكان االستھالك التقديري للخدمة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في . المخزون

 .موجزا لالستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب المادة 2ويتضمن الجدول  .21
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  2009بحسب المادة في  HCFCاستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  -2الجدول 
 

الھيدروكلوروفلورو 
  - كربون

الھيدروكلور
وفلورو 

 22- كربون

الھيدروكلوروفل
- ورو كربون

 )ب(141

الھيدروكلوروفل
- ورو كربون

 )ب(142

الھيدروكلور
وفلورو 
- كربون
123 

الھيدروكلور
وفلورو 
- كربون
124 

الھيدروكلور
وفلورو 
- كربون
225 

  المجموع

 273,312 42 279 298 21,811 50,323 200,559 باألطنان المترية
 %100 %0.02 %0.1 %0.11 %7.98 %18.41 %73.38  النسبة المئوية

األطنان بقدرات 
 استنفاد األوزون

11,031 5,535 1,418 6 6 1 17,997 

 %100 %0.01 %0.03 %0.03 %7.88 %30.76 %61.29  النسبة المئوية
 

  اإلنتاجقطاع 
 

 22- كربونالذي يشمل الھيدروكلوروفلورو 2009نية في الصين في عام كان إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربو .22
) مصنعا 12( )ب(142- كربونالھيدروكلوروفلورو و) مصانع  8) (ب(141- كربونوالھيدروكلوروفلورو) مصنعا 15(
. يطن متر 418,000يبلغ ) مصنعان( 124- ، والھيدروكلوروفلوروكربون)مصنعان( 123- كربونالھيدروكلوروفلوروو

وبلغ مجموع . وكانت قدرات اإلنتاج الفعلية في الصين من المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية تقترب من مليون طن متري
طن بقدرات استنفاد  28,201( طن 418,000مقدار  2009الكمية التي أنتجت من المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية في 

استنادا إلى اتجاھات النمو ( 2010بحسب المادة في  كربونمن الھيدروكلوروفلورو اإلنتاج المتوقع 3ويبين الجدول ). األوزون
 ).2010خالل األشھر الستة األولى من 

  )بما في ذلك الصادرات(اإلنتاج التاريخي والمتوقع من الھيدروكلوروفلوروكربون  -3الجدول 
 

    2007 الھيدروكلوروفلوروكربون
 )طن متري(

 2008   
 )طن متري(

 2009   
 )طن متري(

 2009 
بقدرات (

استنفاد 
 )األوزون

2010 
بقدرات (

استنفاد 
 *)األوزون

 18,480 16,421 298,559 263,745 297,677 22- كربونالھيدروكلوروفلورو
 11,440 10,107 91,880 81,298 86,837 )ب(141- كربونالھيدروكلوروفلورو
 1,755 1,618 24,890 22,724 22,994 )ب(142- كربونالھيدروكلوروفلورو
 50 45 2,238 2,558 2,072 )ب(123- كربونالھيدروكلوروفلورو
 12 10 474 365 398 )ب(124- كربونالھيدروكلوروفلورو

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

  ستنفاد األوزونطن بقدرات ا 28,475.9مقدار  7اإلنتاج المبلغة بموجب المادة  بيانات ** 
 

  أھداف وإستراتيجية اإلزالة
  

المادة ( 2009على أساس متوسط بيانات  كربوناألساس الستھالك الھيدروكلوروفلورو خط يتوقع أن يكون مستوى .23
 ).متوقعة( 2010وبيانات ) 7

مو نلتقييد  ، تعزيز تنفيذ السياسةكربونإلزالة الھيدروكلوروفلورو إستراتيجيتھاتعتزم حكومة الصين، كجزء من  .24
قدرات إنتاج ھذه المادة، وإقامة قدرات إنتاج للبدائل من خالل سلسلة من المشاريع، والتركيز على إدارة الخدمة لتقييد نموھا 

 .المفرط، وفرض رقابة على اإلنتاج والواردات والصادرات على المستوى الوطني



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26 
 
 

7 
 

في المائة من مستوى خط األساس  20إلغاء نحو ، سيجري 2015في المائة في  10وبغية تحقيق ھدف الخفض بنسبة  .25
في المائة من قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف ھواء  10، ووريثينلالستھالك في قطاع رغاوي البولي

قطاع وستبذل الجھود أيضا في . في المائة في قطاع المذيبات 8الغرف ورغاوي التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، و
 .الخدمات للحد من تسرب غازات التبريد وتجنب االستھالك غير الضروري في قطاع الخدمة

طنا بقدرات استنفاد  17,997استھلكت الصين  2009في  كربونووفقا لالستقصاء الخاص بالھيدروكلوروفلورو .26
ھذه المواد خالل السنوات الخمس إلى واستناد إلى متوسط معدل الزيادة في . يةكربوناألوزون من المواد الھيدروكلوروفلورو

 20,200مقدار  2010، يبلغ االستھالك المتوقع في 2010العشر السابقة، فضال عن االتجاه المتزايد في النصف األول من 
ومن ثم يقدر الحد . طن بقدرات استنفاد األوزون 19,100طن بقدرات استنفاد األوزون، وعلى ذلك قدر خط األساس بنحو 

 .طنا بقدرات استنفاد األوزون 17,190بمقدار  2015لمسموح به لالستھالك في األقصى ا

ية التي يراد إزالتھا في كل قطاع لتحقيق األھداف الشاملة كربونكميات المواد الھيدروكلوروفلورو 4ويبين الجدول  .27
 .2015و 2013لبروتوكول مونتلایر في ھذه المواد في عامي 

  :بحسب القطاع 2015و 2013في عامي  كربونالھيدروكلوروفلورو أھداف خفض -4الجدول 
 

بقدرات استنفاد األوزون من المواد 
رغاوي  يةكربونالھيدروكلوروفلورو

وريثينالبولي

رغاوي 
البوليسترين 
المسحوبة 
بالضغط

تكييف 
ھواء 
 الغرف

رغاوي التبريد 
وتكييف الھواء 

الصناعي 
 والتجاري

 اإلنتاجالمذيبات

تحقيق ھدف الرقابة في الخفض ل
2013645 338 176 228 30  

الخفض لتحقيق ھدف الرقابة في 
2015970 254 411 236 39 3,000 

 3,000 69 464 587 592 1,615 مجموع الخفض
 

ية بما في ذلك تلك الرامية كربونوسوف تتخذ اإلجراءات، في قطاع الخدمة، فيما يتعلق بالمواد الھيدروكلوروفلورو .28
ضع سياسات لإلدارة في صناعة الصيانة، وإلغاء طلبات الصيانة غير الضرورية، وتعزيز عملية تركيب المعدات إلى و

والصيانة للحد من التسرب، وتنفيذ أنشطة إعادة التدوير وإعادة االستخدام لدى خدمة المعدات الكبيرة والمتوسطة  الحجم، 
يمكن استرجاعھا أو إعادة تدويرھا للحد من انبعاثات المواد ية التي الكربونوتدمير المواد الھيدروكلوروفلورو

التقديرات إلى أن الحد األقصى من االستھالك المسموح به من الھيدروكلوروفلوروكربون  روتشي. يةكربونالھيدروكلوروفلورو
لوروفلوروكربون وسيخضع استھالك الھيدروك. طن بقدرات استنفاد األوزون 4,300سيكون نحو  2013في قطاع الخدمة في 

 .للرقابة عند نفس المستوى لھذا القطاع 2015في 

 2013السوق المحلية عند خط أساس مستوى االستھالك المحلي في  ةوسيجري في قطاع اإلنتاج تجميد حصٮ .29
وسوف يستمر إنتاج المواد . 2015في المائة من خط األساس لمستوى االستھالك  90وسينخفض إلى 

عند مستوى خط  2013وسيجري تجميع إنتاج ھذه المواد في . 2012و 2011ونية في الزيادة في الھيدروكلوروفلوروكرب
طن بقدرات استنفاد األوزون لتحقيق ھدف  3,000طن بقدرات استنفاد األوزون، وسيجري إزالة  30,000األساس البالغ 
 .2015في المائة في  10الخفض بنسبة 

  اختيار التكنولوجيا
  

من معايير االختيار بما في ذلك المنافع التي تعود على األوزون والمناخ، والسالمة والتكاليف،  واستنادا إلى عدد .30
 .بيانا بالتكنولوجيات التي اختارتھا قطاعات االستھالك الستة وقطاع اإلنتاج 5يتضمن الجدول 
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  :بحسب قطاع االستھالك إختبار  -5الجدول 
 

  ونالھيدروكلوروفلوروكرب القطاع
  المستخدم

 التكنولوجيا أو اإلجراءات البديلة

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–  

  

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–

بون الھيدروكلوروفلوروكر
– 

  

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–  

  الھيدروكلوروفلوروكربون– 

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–

الھيدروكلوروفلوروكربون 
–

الھيدروكلوروفلوروكربون 
–  

 الھيدروكلوروفلوروكربون –لوروكربون الھيدروكلوروف– 
 –الھيدروكلوروفلوروكربون 

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–  

  

الھيدروكلوروفلوروكربون  
–

الھيدروكلوروفلوروكربون 
–

الھيدروكلوروفلوروكربون 
– 

  

الھيدروكلوروفلوروكربون  
  

توافر التكنولوجيات البديلة والجدول الزمني المضغوط  عدم ويحد من عمليات التحويل في قطاع تكييف ھواء الغرف  .31
رحلة األولى من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، فإن البدائل التي تستخدم اإلمكانيات غير أنه بالنسبة للم. لإلزالة

 .في المائة من مجموع عمليات التحويل 60المنخفضة لالحترار العالمي سوف تشكل 

نيات المعتدلة وفي قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، سيجري التشجيع على استخدام البدائل ذات اإلمكا .32
في أجھزة تكييف الھواء التجارية المتوسطة والصغيرة الحجم،  32-على االحترار العالمي مثل الھيدروكلوروفلوروكربون

وسوف تستكشف حكومة الصين بنشاط إمكانيات استخدام التكنولوجيات منخفضة اإلمكانيات على االحترار العالمي إالّ أنه 
أن ) المرحلة األولى(عض الوقت، سيتعين على المشاريع التي تنفذ في إطار خطة القطاع بالنظر إلى ذلك سوف يستغرق ب

 ).أ(134- والھيدروكلوروفلوروكربون ) أ(410-تحتاج التكنولوجيا الناضجة مثل الھيدروكلوروفلوروكربون 

  التكاليف
  

الة بحسب القطاع مع الحدود القصوى الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ومتطلبات اإلز 6يعرض الجدول  .33
ويبين الجدول أن الصين تقدر أنه . 2015و 2013التكاليف المطلوبة من الصندوق المتعدد األطراف ألھداف الرقابة في 

أطنان بقدرات استنفاد األوزون أخرى  1,910طنا بقدرات استنفاد األوزون لتحقيق التجميد، وإلى  1,467سيتعين عليھا إزالة 
كما يبين . 2015-2010طنا بقدرات استنفاد األوزون خالل الفترة  3,377في المائة لتحقيق اإلزالة  10 لتحقيق الخفض بنسبة

ويبين أن اإلزالة خالل المرحلة األولى من خطة إدارة . نسبة الحد األقصى المسموح به لالستھالك بحسب القطاع 6الجدول 
ن ستكون في وريثيرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والبوليإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في القطاعين الفرعيين لل

تحسب اإلزالة على أساس النسبة من خط األساس في القطاع مثل الحد (في المائة من خط األساس على التوالي  30و 23حدود 
  ).2013األقصى المسموح به لالستھالك لعام 
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  :بصفة عامة و لكل قطاع فرعي 2015و  2013لسنتي األوزان و التكاليف المطلوبة لتحقيق تدابير المراقبة  : 6الجدول 

 
قدرات ( 2013 المستوى

 )استنفاد األوزون
قدرات استنفاد ( 2015

 )األوزون
معدل المساھمة
بحسب القطاع

  األعمال خطة 2015- 2010
2010 -2014 

الحد األقصى
المسموح به

من 
االستھالك 
 واإلنتاج

اإلزالة 
بحسب 
القطاع

الحد األقصى 
المسموح به 
من االستھالك
 واإلنتاج

اإلزالة 
بحسب 
 القطاع

التكاليف 
المطلوبة أثناء
االجتماع الثاني

آالف(والستين 
 )الدوالرات

النسبة من  اإلزالة
خط أساس 
 القطاع

 القيمة
بآالف 
 الدوالرات
األمريكية

قدرات 
استنفاد 
األوزون

غير 19,100 المستوى الوطني
معروف

غبر 17,190
 معروف

       3,377 تقرر فيما بعد غبر معروف

       مستوى القطاع
 783 66,212 %30 1,615 122,199 %50.80 970 4,340 645 5,310وريثينرغاوي البولي

رغاوي البوليسترين 
 بة بالضغطالمسحو

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

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

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

 41 28,683 %14 69 تقرر فيما بعد %2 39 454 30 493 المذيبات
 139 12,727 %1 50 تقلررفيما بعد 0 0 4,288 50 4,288 الخدمة
 28 15,146             التدليلي

 287,5851,780 %18 3,377 تقرر فيما بعد %100 1,910 17,190 1,467 19100)االستھالك(مجموع 
 140,0324,500     رر فيما بعدتق  3,000 27,000   30,000 )اإلنتاج(مجموع 

  
ويشير الموجز إلى أن الصين تطلب تمويال وأوزانا . مستوى التمويل واألوزان في خطط األعمال 6ويبين الجدول  .34

فمبلغ التمويل الوارد في المقترح المقدم لالجتماع الثاني . للقطاعات األربعة أكبر بكثير من المخصص في خطة األعمال
يزيد بدرجة كبيرة عن المجموع المخصص لجميع القطاعات في خطة األعمال ) دوالرا أمريكي 531,602,000(والستين 

كما لم تقدم أية قيم في موجز اإلستراتيجية الجامعة سواء لقطاع اإلنتاج، وقطاع المذيبات أو ) دوالر أمريكي 427,617,000(
 28,683,000دوالر أمريكي و 140,032,000األعمال  قطاع خدمة التبريد وھي القطاعات التي تبلغ مخصصاتھا في خطة

وتجدر المالحظة بأن طلبات التمويل الفعلية لجزء من المبلغ . دوالر أمريكي على التوالي 12,727,000دوالر أمريكي و
تقدم في المطلوبة من حيث المبدأ خالل االجتماع الثاني والستين للخطط القطاعية األربع لن ) دوالر أمريكي 92,883,000(

للوزن الذي يمكن ربطه باإلزالة الالزمة  2017- 2015بل خالل فترة السنوات الثالث  2014-2010سياق خطة أعمال الفترة 
  .2015بعد تدابير الرقابة في 

  اإلطار التنظيمي
  

يز ودخلت ح 2010كانت الالئحة الخاصة بإدارة الموارد المستنفدة لألوزون قد صدرت عن مجلس الدولة في عام  .35
. مادة تركز على إدارة دورة حياة  المواد المستنفدة لألوزون 38وتتضمن ھذه الالئحة . 2010حزيران / يونيو 1النفاذ في 

نظاما للرقابة الشاملة وإدارة حصص المواد المستنفدة لألوزون وتنص على  وتنشئوتوضح ھدف ومھام إدارة ھذه المواد 
وسوف ترتكز حكومة الصين . ر القانوني وسيكون االستھالك والواردات أو الصادراتالمسؤوليات القانونية بشأن اإلنتاج غي

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

 وضع وتنقيح القوانين واللوائح ذات الصلة؛ 
 اج قطاعات الھيدروكلوروفلوروكربون في نظام مراجعة اإلنتاج النظيف؛إدر  
 إعداد المبادئ التوجيھية التقنية إلعادة تدوير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
 قدرات الرقابة على إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون وتشجيع المنتجات والتكنولوجيات البديلة؛ 
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 وي لبيانات اإلنتاج واالستھالك واالستيراد والتصدير واالنبعاثات؛ح نظام التسجيل الحيوضع وتنقي 
 بحث وإعداد السياسات االقتصادية ذات الصلة وآلية االستثمار في حماية البيئة؛ 
 البحوث والتطوير والترويج للمنتجات والتكنولوجيات البديلة؛ 
 المعلومات العامة والتوعية والتثقيف؛ 
 زالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في مختلف القطاعات والمنتجات؛خفض النطاق الزمني المحدد إل 

 
نظام التراخيص : ووافقت الصين على السياسات واللوائح الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك .36

 الھيدروكلوروفلوروكربونمشاريع إنتاج ، إعداد وإنشاء وتوسيع 2004نيسان / أبريل 6في  بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الھيدروكلوروفلوروكربونية ، الرقابة على إقامة مرافق التصنيع الجديدة باستخدام المواد 2008كانون األول / ديسمبر 25في 
/ ديسمبر 29، والترخيص بالخالئط المحتوية على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 2009تشرين األول / أكتوبر 13في 

ولم ترد إشارة عما إذا كانت تدابير الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون التي وافقت عليھا األطراف في . 2009كانون األول 
 .قد نفذت 2007بروتوكول مونتلایر في 

 
 تعليقات األمانة وتوصياتھا

 
  التعليقات

  
  ترتيب أولوية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لألوزون

  
 28تعادل مايقرب من  2009ان استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين في الصين في ك .37

طنا بقدرات استنفاد األوزون من بين  4,620(في المائة من مجموع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد 
). وريثينوزون حسبما ورد في مقترح خطة قطاع رغاوي البوليطنا بقدرات استنفاد األ 16,587مجموع االستھالك البالغ 

من خالل معالجة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون  2015وعلى ذلك، فإن الصين سوف تتمكن من تحقيق ھدف الرقابة في 
 .فقط في قطاع رغاوي البوليسترين) ب(141-

كلوروفلوروكربونية، أسلوب إزالة وتتخذ حكومة الصين بوصفھا أكثر مستھلك ومنتج للمواد الھيدرو .38
في نفس  22- الھيدروكلوروفلوروكربون  ، و)ب(142- والھيدروكلوروفلوروكربون ) ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون 
وتعتقد الصين أنه اليمكن اختيار مادة واحدة أو قطاع واحد وترغب في ترتيب . 2015-2013الوقت حتى تحقق أھداف 
عات الفرعية، والقطاعات بطريقة التؤدي إلى  تشويه األسواق وتضمن أن تكون اإلزالة مستدامة أولويات المنشئات والقطا

تستھلك  وريثينمنشأة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع رغاوي البولي 3,500وھناك أكثر من . وقابلة لإلنفاذ
وعالوة على . في غضون ثالث سنوات ، ومن المتوقع أن يتم تحويل جميع ھذه المنشئات)ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون 

المستخدم في التصنيع، قد يحدث توسع في إعداد  22-ذلك فإنه إذا لم تفرض الرقابة على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 وتجدر المالحظة بأن. المعدات المعتمدة على ھذه المادة بدرجة كبيرة ومن ثم زيادة  الطلب على ھذه المادة الالزمة للخدمة

 18بدرجة أكبر لخفض خط األساس بنسبة  وريثينالوثيقة الموجزة أشارت إلى أن الصين سوف تستھدف قطاع رغاوي البولي
 8في المائة باستثناء قطاع المذيبات المستھدفة بخفض بنسبة  10في المائة في حين أن جميع القطاعات األخرى مستھدفة بنسبة 

. ستراتيجية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ترتفع فيھا قدرات استنفاد األوزونوفي ھذا الصدد، تستھدف اإل. في المائة
ا إذا كان قد قدمت إيضاحات كافية بشأن أسلوب استھالك المواد موقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في

 .الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ترتفع فيھا قدرات استنفاد األوزون

  في المائة من خط األساس 10 تمويل أكثر من
  

طنا بقدرات استنفاد األوزون وھو   3,377إزالة  2015و 2013تقترح حكومة الصين، لتحقيق أھداف اإلزالة في  .39
طن بقدرات  19,100(في المائة من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المقدر في اإلستراتيجية الجامعة  17.7مايعادل 

في المائة من خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون المستخدم في خطة األعمال التجميعية للفترة  18.9أو) استنفاد األوزون
وقد استخدمت األمانة خطة األعمال المجمعة . التي نظرتھا اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الحادي والستين 2010-2014
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الة الھيدروكلوروفلوروكربون لضمان المساواة  فيما كمرجع للقياس لدى استعراض خطة إدارة إز 2012-2010المنقحة للفترة 
في المائة من استھالك خط  10وحتى يمكن أن تحصل جميع البلدان على التمويل لتحقيق الخفض بنسبة  5بين أطراف المادة 

في المائة  10وقد يتعين النظر إلى قيم ووزن الھيدروكلوروفلوروكربون التي تتجاوز . األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون
في حالة تجاوز القيم القابلة المتوقع من توافر  2014بعد عام  2014-2010المخصصة في خطة األعمال المجمعة للفترة 

في  2014-2010وقد عولجت ھذه المسألة في سياق كل خطة إزالة قطاعية فضال عن الوثيقة خطط أعمال للفترة . األموال
 ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/5(الوثيقة 

المتعلقة بالتكاليف اإلضافية المؤھلة لمشاريع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون للمرحلة  المبادئوتجدر المالحظة بأن  .40
 2015و 2013األولى من تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق أھداف االمتثال إلزالة ھذه المادة في 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما إذا كان يمكن )). و(44 /60المقرر ( 2013سيخضع الستعراض يجري في 
في المائة من اإلزالة أو  10التوجيھية الخاصة بالتكاليف الحالية للھيدروكلوروفلوروكربون لمعالجة مايزيد عن  المبادئاستخدام 

في  10ل تطبيق التكاليف اإلضافية لما يزيد عن قب 2013التوجيھية للتكاليف المقرر له  المبادئإذا كان يتعين إجراء استعراض 
 .المائة

  تزامن إزالة اإلنتاج واالستھالك
  

دوالر أمريكي للبنك الدولي مكون قطاع اإلنتاج في خطة إدارة إزالة  473,200ووفق على مبلغ  .41
التنفيذية خالل اجتماعھا وطلبت اللجنة . 2008تموز / الھيدروكلوروفلوروكربون خالل االجتماع الخامس والخمسين في يوليو

السادس والخمسين من الفريق المعني بقطاع اإلنتاج من عمل فريق االتصال المعني بعناصر مقرر يتخذ في المستقبل بشأن 
قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك وضمن جملة أمور تشجيع التزامن في إزالة اإلنتاج االستھالكي كجزء من 

ة الھيدروكلوروفلوروكربون األولي، والنظر، حسب مقتضى الحال، في توفير حوافز لإلزالة المبكرة إلنتاج ھذه خطة إدارة إزال
 ).4و 3) (د(56/64المقرر (أو توفير حوافز سلبية لتثبيط إنتاج ھذه المادة التي سيتم إزالتھا في وقت الحق /المادة و

لخمسين أن تنظر، في إطار الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، وقررت اللجنة التنفيذية، خالل اجتماعھا التاسع وا .42
إسناد األولوية إلزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تنطوي على ارتفاع كبير في قدرات استنفاد األوزون أوال 

الصادر عن  XIX/6المقرر مع مراعاة الظروف الوطنية، ومتطلبات الخفض الموازي في قطاع االستھالك بما يتسق مع 
وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن النھج المتزامن، أظھرت اللجنة اھتماما بھذا )). ز( 59/44المقرر (اجتماع األطراف 

 .النھج استنادا إلى الخبرات المكتسبة من إزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون

أن تقدم البلدان المؤھلة المستعدة إلزالة إنتاج المواد "... ن كذلك طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا التاسع والخمسي .43
يتعين أن يتضمن إستراتيجية للترشيد الصناعي حسب مقتضى (الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروع إستراتيجية إلزالة القطاع 

ي اعتمدت خالل االجتماع وبيانات أولية عن منشئاته الخاصة بالھيدروكلوروفلوروكربون باستخدام االستثمارات الت) الحال
أن تقدم البلدان المؤھلة والمستعدة للمضي في إزالة إنتاج "و )" 19/36المقرر (التاسع عشر للجنة التنفيذية 

 ؟))ج( 59/44المقرر ..." (منشئاتھا الخاصة بھذه المادة  لمراجعتالھيدروكلوروفلوروكربون طلبات 

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي اإلنتاج واالستھالك، أبلغ وفيما يتعلق بالنھج االستراتيجي إلزالة المو .44
. ة قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين لم يحقق بعد تقدما يكفي إلعداد خطة اإلزالة للقطاععاليوئنديبي بأن مراج

ن وضع نھج استراتيجي وسوف تقدم الصين خطة قطاع اإلنتاج في وقت مبكر قدر المستطاع، وسوف تدرج عناصر لضما
 .ومنسق إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي اإلنتاج واالستھالك

. في المائة من خط األساس 10اللوائح إلى  بحسبوتجدر المالحظة بأن حكومة الصين تعتزم خفض قطاع اإلنتاج  .45
الخفض في قطاع اإلنتاج سوف يتوافق مع غير أن المعلومات الواردة في موجز اإلستراتيجية الجامعة لم تبين ما إذا كان 

في المائة  18.3فعلى سبيل المثال، يتوقع أن ينخفض قطاع رغاوي البوليسترين بنسبة . الخفض في قطاع االستھالك المصاحب
وقد ترغب اللجنة ). ب(141-إالّ أن من غير الواضح ما إذا كان ھناك خفض مقابل في إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

 .ذية في أن تنظر فيما إذا كان يحتاج إلى مزيد من المعلومات عن التزامن في إزالة قطاع اإلنتاج مع قطاع االستھالكالتنفي
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  عام المتوخي مع تقديم خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونالعرض المدى كفاية التقرير الموجز في توفير 
  

شاملة للجزء األول من خطة إدارة الھيدروكلوروفلوروكربون التي يقدم التقرير الموجز عرضا عاما لإلستراتيجية ال .46
وتتناول التعليقات التالية أنواع المعلومات التي لم تقدم في التقرير الموجز التي . 2010من المقرر اآلن تقديمھا بعد توافر بيانات 

 .اني والستينقد يكون لھا تأثير على تقييم خطط القطاعات األحادية التي ستقدم لالجتماع الث

  5بيانات الھيدروكلوروفلوروكربون بشأن بيانات موعد القطع، والملكية األجنبية والتصدير إلى بلدان المادة 
  

طنا بقدرات استنفاد  15,079الحظت األمانة الزيادة الكبيرة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين من  .47
، وطلبت إيضاحا عن المنشئات ذات 2010ن بقدرات استنفاد األوزون في ط 20,200إلى مايقدر بنحو  2008األوزون في 

وأبلغ اليوئنديبي أنه لم تحدث أي قدرات إنتاج . 2007أيلول / سبتمبر 21الصلة باالستھالك التي حددت عقب تاريخ القطع في 
يلة من الھيدروكلوروفلوروكربون ، وأنه لم تتوافر سوى قدرات تصنيع تعتمد على كميات ضئ2008ھذه المادة منذ نھاية ھام 

ينشأ بالدرجة األولى عن القدرات التي  2009وعلى ذلك فإن الزيادة في استھالك ھذه المادة في الصين في . 2008بعد نھاية 
 21واستنادا إلى التحليل المفصل الذي أجرى إلعداد الموجز، قد يؤثر تاريخ القطع في . 2007أيلول / أنشئت قبل سبتمبر

وفي حين تتضمن خطط القطاعات األحادية المتقدمة . بصورة طفيفة في مستويات التمويل المؤھلة 2007أيلول / رسبتمب
لالجتماع الثاني والستين معلومات عن مواعيد تاريخ القطع، فإن موجز اإلستراتيجية الجامعة لم يقدم معلومات عن ذلك بحسب 

عالوة على ذلك لم تحدد الوثيقة الموجزة المدى المتوقع لالستھالك في البلدان غير و. المنشأة أو الملكية  األجنبية بحسب المنشأة
ومن غير الواضح كيفية معالجة . وإن كانت ھذه المعلومات قد قدمت في الخطط القطاعية المقدمة حتى اآلن 5العاملة بالمادة 

 .ستوى الوطنيھذه العناصر الخاصة بخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون على الم

  التمويل المشترك
  

البلدان والوكاالت على استكشاف الحوافز والفرص المالية المحتملة للموارد اإلضافية ) ح(54/39يشجع المقرر  .48
) ب(11الرامية إلى زيادة المنافع البيئية المستمدة من خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إلى أقصى حد إعماال للفقرة 

 .الصادر عن مؤتمر األطراف التاسع عشر 19/6 من المقرر

وأبرمت . وأوضح اليوئنديبي أن مستويات معينة من التمويل المشترك جرى بيانھا في الخطط القطاعية المختلفة .49
غير أن الموجز لم يقدم أي مناقشات بشأن . اتفاقات على مستوى المشاريع لكي تغطي المنشئات مكونات التكاليف غير المؤھلة

كشاف الصين للتمويل المشترك لزيادة المنافع البيئية المستمدة من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون إلى أقصى است
 .حد ممكن

  التكاليف
  

لقطاعي  2015تتضمن اإلستراتيجية الجامعة التكاليف اإلضافية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام  .50
وقد أبلغ اليوئنديبي أن . ين المسحوب الضغط، وقطاع التبريد الفردي والتجاري وقطاع تكييف الھواءن والبوليسترييثورالبولي

مليون دوالر أمريكي للمرحلة  40التكاليف التقديرية لقطاعي المذيبات وخدمة التبريد اللذين يجري إعدادھما حاليا، قد تبلغ نحو 
 .وكلوروفلوروكربون بالنظر إلى أن المراجعة التقنية لم تستكمل بعدولم يقدم أية تكاليف لقطاع إنتاج الھيدر. األولى

ولم ترد إشارة إلى التكاليف الكلية لإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي اإلنتاج واالستھالك  .51
 .الزيادة في الصين نتيجة للشكوك المتعلقة بالتكنولوجيات البديلة واالستھالك في المستقبل، وجوانب

  التوجيھية لخطة إدارة إزالة ھذه المادة مبادئبحسب الاإلستراتيجية الجامعة لإلزالة الكاملة للھيدروكلوروفلوروكربون 
  

على أن تعتمد البلدان نھجا مرحليا لتنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ضمن ) أ(54/39ينص المقرر  .52
التوجيھية لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، فإن الھدف من  المبادئحيث فمن . الجامعة إستراتيجيتھاإطار 

اإلستراتيجية الجامعة ھو توفير عرض عام للكيفية التي سيعالج بھا البلد ال المرحلة األولى من تنفيذ الخطة فحسب بل والنھج 
وعلى الرغم من أن عنوان . الھيدروكلوروفلوروكربونية داالمرحلي الشامل المؤدي إلى اإلزالة الكاملة الستھالك وإنتاج المو

، فإن موجز الوثيقة اليتناول في الواقع اإلستراتيجية الجامعة إلزالة المواد "موجز اإلستراتيجية الجامعة"الوثيقة ھو 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الذي تتطلبه خطة إدارة إزالة ھذه المواد
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  وإن كانت تتطلبھا خطة إدارة اإلزالة معلومات أخرى لم تدرج
  

تقديم المشاريع والخطط القطاعية المختلفة حتى االجتماع الثاني والستين بدون خطة إدارة ) 1(54/39ويتيح المقرر  .53
المقرر لھا  2010وأوضحت الصين أن خطتھا لإلدارة واإلزالة سوف تقدم بعد توافر بيانات . إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

ويعني ذلك أن األرجح أن ھذه الخطة سوف تقدم بمعظم القطاعات المكونة لھا التي ووفق عليھا . 2011أيلول / سبتمبر 30
وعالوة على ما أشير إليه أعاله، لم تقدم . 2014- 2010مسبقا ودون ربطھا بأي تمويل لقطاع اإلنتاج خالل فترة التخطيط 

 .إدارة اإلزالة في الوثيقة الموجزة المعلومات المحددة التالية التي تتطلبھا خطة

 معلومات التكاليف والمنافع لجميع البدائل التي تم تناولھا؛  )أ (
 التأثيرات على البيئة بما في ذلك المناخ؛  )ب (
 الترتيبات المؤسسية؛  )ج (
 أدوار ومسؤوليات االتحادات وكيفية مساھمتھا في إزالة المواد المستنفدة  لألوزون؛  )د (
ات المتضمنة الھيدروكلوروفلوروكربون ووصف للكيفية التي قد تعمل بھا عن الحظر على المعد تمعلوما  )ه (

 والنطاق الزمني لتنفيذھا؛
 وصف للمبادرات الحكومية األخرى استجابة لإلزالة المعجلة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛  )و (
 مستويات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الخالئط وفي مواد الصناعة؛  )ز (
 فر بدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأسعارھا؛مدى توا  )ح (
 تقدير عن حلقات العمل لخدمة التبريد؛  )ط (
 أدوار ومستوى مشاركة الوكاالت المعنية؛  )ي (
 وصف لعمليات اإلشراف المالي والتقني التي ستمارس على خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛  )ك (
 .النسبة لخطة إدارة اإلزالة الشاملةفرص ضمان التأكيد المستقل ألھداف األداء ب  )ل (

وقد ترغب اللجنة التنفيذية، في ضوء ماتقدم، أن تنظر فيما إذا يمكن الموافقة على المكونات المختلفة في خطط إدارة  .54
 .إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في عدم وجود خطة إدارة شاملة إلزالة ھذه المادة

وكان من المقرر أصال أن . ر أمريكي إلعداد اإلستراتيجية الجامعةدوال 360,000وقد حصلت حكومة الصين على  .55
ير المرحلي ليوئنديبي الذي قدم لالجتماع روجرى في التق. 2010تموز / ينتھي العمل من اإلستراتيجية الجامعة في يوليو

خطة إدارة إزالة من المتوقع اآلن تقديم وأصبح . 2010آب / ير التاريخ المقرر لالنتھاء إلى أغسطسياألخير، تغ
 .2011ومن ثم قد تقدم خالل االجتماع األخير في  2010الھيدروكلوروفلوروكربون بعد توافر بيانات 

بتعديل نقاط البداية المتفق عليھا للتخفيضات المجمعة من استھالك ) ھ(60/44ويسمح المقرر  .56
للھيدروكلوروفلوروكربون على أساس بيانات  الھيدروكلوروفلوروكربون، في الحاالت تختلف فيھا خطوط األساس المحسوبة

 .2010- 2009المبلغة عن نقطة البداية المحسوبة استنادا إلى متوسط االستھالك المتوقع للفترة  7المادة 

وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في أن تطلب من الصين تقديم خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في  .57
يسمح للبلدان أن تعدل نقاطھا للبدء بعد إبالغ بيانات ) ھ(60/44مع مالحظة أن المقرر  2010بيانات أسرع وقت ممكن قبل 

 .وحدد خط األساس إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 7المادة 

  التوصيات
  

 :يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما .58

لھيدروكلوروفلوروكربون في الصين التي قدمتھا ا أن تحاط بموجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة  )أ (
 اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين؛

 :ما إذا كان  )ب (
الھيدروكلوروفلوروكربونية المرتفعة القدرة  المواد إستھافقد قدم توضيح كاف فيما يتعلق بنھج  )1(

 على استنفاد األوزون؛
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فلوروكربون لمعالجة النسبة التي يمكن استخدام المبادئ التوجيھية الحالية لتكاليف الھيدروكلورو )2(
التوجيھية لعام  المبادئفي المائة لإلزالة أو ما إذا كان يتعين إجراء استعراض  10تزيد عن 

 قبل تطبيق التكاليف اإلضافية بعد نسبة العشرة في المائة؛ 2013
 الك؛يتعين توفير المزيد من المعلومات عن التزامن في إزالة قطاع اإلنتاج مع قطاع االستھ )3(
يمكن الموافقة على المكونات المختلفة لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في عدم وجود  )4(

 خطة إزالة اإلزالة الشاملة؛
أن تطلب من حكومة الصين تقديم خطتھا الكاملة إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في أسرع وقت   )ج (

يسمح للبلدان بتعديل نقاطھا للبدء بعد ) ھ(60/44ر مع مالحظة أن المقر 2010ممكن قبل توافر بيانات 
  .وتحديد خط األساس إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 7إبالغ بيانات المادة 
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  مشاريع متعددة السنوات -م المشروعيورقة تقي
 الصين

 الوكالة عنوان المشروع: أوال

 لدولي لإلنشاء والتعميرالبنك ا/ البنك الدولي خطة قطاع رغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون

 

 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(  18,584.6 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا
 

 2009 : السنة  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري : ثالثا

مكافحة  الرغاوي االيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد
 التصنيع

ستخدام ا
 المختبرات

مجموع 
استھالك 
القطاع

  تصنيع خدمة  

 6.0    2.0 4.0    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

          133-الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,535.7   465.9    5,056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

          142-كربونالھيدروكلوروفلورو

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

 11,030.8    3,456.2 6,221.6  1,353.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca      1.0   1.0-الھيدروكلوروفلوروكربون

 225cb      0.0   0.0-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(تھالك بيانات االس: رابعا

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

 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(اإلستھالك المؤھل للتمويل 

  :الباقي 0 :ووفق عليه بالفعل
 

 مجموعال 2014 2013 2012 2011 2010 خطة األعمال: خامسا

البنك الدولي لإلنشاء 
 والتعمير

باألطنان بقدرات استنفاد (إزالة المواد المستنفدة لألوزون 
 )األوزون

331.2  427.6 12.3 12.3 783.3 

 66,212,349 1,036,206 1,036,206 36,143,701  27,996,235 )بالدوالرات األمريكية(التمويل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع: سادسا

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

 

غير  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 معروف

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

كاليف المشروع المطلوبة من ت
بالدوالرات (حيث المبدأ 
 *)األمريكية

البنك / البنك الدولي
الدولي لإلنشاء 

 والتعمير

تكلفة 
 المشروع

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

تكاليف 
 الدعم

 2,400,000 2,250,000 3,375,000 1,140,000  9,164,925 

 122,199,000  15,200,000 45,000,000 30,000,000 32,000,000  )بالدوالرات األمريكية(شروع المطلوبة من حيث المبدأ تكاليف الم

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

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

 

 )2010(طلب التمويل للشريحة األولى : سابعا

  األموال المطلوبة الوكالة
 )بالدوالرات األمريكية( 

  تكاليف الدعم
 )بالدوالرات األمريكية( 

 )نان بقدرات استنفاد األوزونباألط(إزالة المواد المستنفدة لألوزون 

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

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

 تحدد فيما بعد :توصية األمانة

 حسبما قدمت في األصل *
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  وصف المشروع
  

الدولي، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية خطة قطاع إلزالة قدم البنك  .59
بتكلفة إجمالية تبلغ ) خطة قطاع الرغاوي(في قطاع الرغاوي في الصين ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة دوالر  122,199,000وتطلب الحكومة من ھذا المبلغ . دوالر أمريكي 207,351,000
طنا بقدرات  1,615وسوف تزيل خطة القطاع . دوالرا أمريكيا للبنك الدولي حسبما قدمت في األصل 9,164,925بمبلغ 

بتمويل من الصندوق  2015بحلول عام ) ب(141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) طنا متريا 14,685(استنفاد األوزون 
 ).طنا متريا 12,482(طنا بقدرات استنفاد األوزون  1,373ل المتعدد األطراف يعاد

  ثين في الصينيرليوقطاع رغاوي الب
  

طن بقدرات استنفاد  4,415.3البالغ ) ب(141-من الھيدروكلوروفلوروكربون 2008من بين مجموع االستھالك في  .60
ويتعلق التخفيض . نثينيع رغاوي البوليوريطنا بقدرات استنفاد األوزون لتص 4,191، استخدم )طنا متريا 40,139(األوزون 

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

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

  ن في الصينثياستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في صناعة رغاوي البوليوري: 1الجدول
  

-وكربونالھيدروكلوروفلور
 )ب(141

 * خط األساس 2015 2013 2010 2009  2008

باألطنان بقدرات استنفاد 
األوزون

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

 48,270 39,450 48,270 50,568 45,971 38,100 باألطنان المترية
 تانخط األساس تقديري لرغاوي البوليوري *
 

وي وفقا الستھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون إلى منشئات كبيرة وتصنف خطة قطاع الرغاوي منشئات الرغا .61
، ومنشئات متوسطة الحجم باستھالك )طن متريا 75.0(طن بقدرات استنفاد األوزون  8.3الحجم باستھالك سنوي يزيد على 

جم باستھالك يصل عن ، والمنشئات صغيرة الح*طنا متريا 75إلى  25(طن بقدرات استنفاد األوزون  8.3و 2.8يتراوح بين 
طنا  55.0كما يوجد عدد ضئيل من المنشئات العمالقة التي تستھلك ). طنا متريا 25(طن بقدرات استنفاد األوزون  2.8

ويتألف قطاع رغاوي ). ب(141-أو أكثر من الھيدروكلوروفلوروكربون) طن متري 500(بقدرات استنفاد األوزون 
منشأة صغيرة  3,500طاعات المستھلكة للھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، من نحو البوليوريتان، الذي يعد من أكبر الق

. ومتوسطة الحجم والتي التمتلك عادة سوى قدرات تقنية وإدارية محدودة، وفرص محدودة للحصول على التكنولوجيات
ستھالك في المائة من مجموع ا 76.2سوى عدد ضئيل من المنشئات الكبيرة التي تشكل نحو  دواليوج

ان توتشكل المنشئات الصغيرة، أكثر مجموعة داخل قطاع رغاوي البوليوري. في القطاع) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة من اإلنتاج  1.2أي (ولم ينشأ سوى عدد قليل من المنشئات . إالّ أنھا تشكل سوى جزء ضئيل مجموع االستھالك

 .2007أيلول / سبتمبر 21بعد ) اإلجمالي

بما في ) 2الجدول (وإنتاج رغاوي البوليوريثان في الصين موزع بصورة غير متساوية فيما بين مختلف التطبيقات  .62
ذلك رغاوي العزل ألجھزة التبريد والتجميد، والشاحنات المبرد، وسيارات التبريد واألجھزة الكھربية الصغيرة وسخانات المياه 

وألواح الرغاوي، ورغاوي الرش، وتطبيقات الري لقطاع صناعة السيارات وغير ذلك بالطاقة الشمسية، ومواد عزل األنابيب، 
 ).مثل الرغاوي الھيكلية والمواد المالئة وكعوب األحذية(من االستخدامات األقل حجما 
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  2008استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بحسب القطاع الفرعي للرغاوي في : 2الجدول
  

 باألطنان المترية ات استنفاد األوزونباألطنان بقدر القطاع الفرعي
 3,000  330 أجھزة التبريد والتجميد

 5,900 649الشاحنات المبردة وسيارات التبريد
 2,100 231 األجھزة الكھربائية الصغيرة

 4,700 517سخانات المياه بالطاقة الشمسية
 3,400 374 مواد عزل األنابيب

 6,800 748 ألواح الرغاوي
 7,100 781 رشرغاوي ال

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

 
  إستراتيجية اإلزالة في قطاع الرغاوي

  
حكومة الصين، تنفيذ إزالة استنادا إلى الخبرات المكتسبة من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تقترح  .63

الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوي البوليوريتان من خالل نھج قطاعي على المستوى الوطني لتسليم المساعدات 
 2013وبغية ضمان االمتثال لتدابير الرقابة في . التقنية والمالية لمنشئات الرغاوي بطريقة حسنة التوقيت وتتسم بالكفاءة

، )ب(141-ز خطة قطاع الرغاوي على تحويل المنشئات األكبر استھالكا للھيدروكلوروفلوروكربون، سوف ترك2015و
. وسوف تستخدم الدروس المستفادة من تحويل ھذه المنشئات كحاالت تدليلية توزع على المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وتسند األولوية . الية من المواد المستنفدة لألوزونوسوف تقدم المساعدة أيضا لبيوت نظم الرغاوي الستحداث تكنولوجيا خ
وسوف توسع خطط شراكة بين القطاعين العام . كعامل نفخ الرغاوي البديلة ذات اإلمكانيات المنخفضة عن االحترار العالمي

 .توسطة الحجموالخاص لتدعيم وترويج البرامج الشاملة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون وخاصة في المنشئات الصغيرة والم

ويجري بالنسبة لكل قطاع فرعي للرغاوي، أنشطة إزالة مرتبة األولوية بحسب توافر البدائل المختارة والقدرات  .64
واستنادا إلى ھذه المعايير، . التقنية والمالية واإلدارية، في منشئات القطاع الفرعي المعني، وتوافر خيارات مردودية التكاليف

 :الثالثة التالية لمعالجتھا بموجب قطاع الرغاوي اختيرت القطاعات الفرعية

طن بقدرات استنفاد األوزون   381.1الفرعي ألجھزة التبريد والتجميد؛ باستھالك إجمالي تقديري يبلغ القطاع  )أ (
ولدى الصين أكبر إنتاج من . مليون وحدة 55منشأة مع نواتج إنتاج  40تستھلكه ) طنا متريا 3,465.0(

وسوف يستعاض . في المائة 25بنسبة  2008جميد في العالم، وقد زادت ھذه الصناعة في أجھزة التبريد والت
 نولوجيا المعتمدة على الھيدروكربون؛بالتك) ب(141-عن الھيدروكلوروفلوروكربون

طن بقدرات استنفاد األوزون  749.7الشاحنات المبردة وسيارات التبريد، باستھالك إجمالي تقدير يبلغ   )ب (
وسوف . 2008شاحنة مبردة في  110,000منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ  50يستخدم في ) رياطنا مت 6,815(

  بتكنولوجيا السيكلوبنتان؛) ب(141-نيستعاض عن الھيدروكلوروفلوروكربو

باستھالك ) أي سخانات المياه الكھربية، وكبائن التطھير وكبائن الضيافة(األجھزة الكھربائية الصغيرة   )ج (
منشأة بطاقة  50يستخدم في ) طنا متريا 2,426.0(طن بقدرات استنفاد األوزون  266.9إجمالي تقديري يبلغ 

وسوف يستعاض عن . وحدة بواسطة المنشئات األكبر حجما 200,000إنتاج سنوية تبلغ 
الھيدروكلوروفلوروكربون في  المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتكنولوجيا النفخ بالمياه للتطبيقات 

 م فيھا رغاوي البوليوريتان كمادة حشو؛التي تستخد

) طنا متريا 1,979.0(طن بقدرات استنفاد األوزون  217.7قطاع فرعي آخر باستھالك إجمالي تقديري يبلغ   )د (
يستخدمه العديد من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم المنخفضة الربحية والمتناثرة في مختلف أنحاء 

 .البلد
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في االعتبار أيضا في ھذه المرحلة من خطة قطاع الرغاوي المنشئات الكبيرة في  وعالوة على ذلك، سوف تؤخذ .65
القطاع الفرعي لسخانات المياه بالطاقة الشمسية حيث يمكن من الناحية المالية التحويل إلى تكنولوجيا 

 .2015وسوف تعالج القطاعات الفرعية األخرى بعد عام . الھيدروكلوروفلوروكربون

الصين سياسات ولوائح تدعيم األنشطة المقترحة في خطة قطاع الرغاوي مثل الضوابط على  وسوف تصدر حكومة .66
وتقترح إنشاء نظام لحصص . اإلنتاج، والواردات والصادرات، واالستھالك، وإدارة السالمة، والتوسيم البيئي، والمعايير التقنية

الذي يعتبر بالغ األھمية لضمان اإلزالة  2013بحلول أوائل اإلنتاج للقضاء على إمدادات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
وعالوة على ذلك سيجري فرض حظر على استخدام . المستدامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة في قطاع الرغاوي

ت المبردة المستخدم في إنتاج رغاوي العزل في أجھزة التبريد والتجميد، والشاحنا) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
وتدرس الحكومة أيضا قديم خطة قطاع . 2015كانون الثاني / يناير 1وسيارات التبريد واألجھزة المنزلية الصغيرة بحلول 

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

 ) .ب(141-الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون

  تحليل التكاليف
  

اه تستند حسابات التكاليف اإلضافية الكلية لخطة قطاع الرغاوي إلى إدخال تكنولوجيات الھيدروكربون والنفخ بالمي .67
وتحسب .والملكية األجنبية، ومكون التصدير) بما في ذلك عمرھا(وتراعي حجم المنشأة وتاريخ التركيب، ومعدات خط األساس 

استنادا إلى تكاليف القطاع الفرعي )) ب(141-الكيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون/ من حيث الدوالر(مردودية التكاليف 
وتحسب مردودية التكاليف بالنسبة لقطاع الرغاوي بأكمله بوصفھا .لكل قطاع فرعي 2008واستھالك ھذه المادة في عام 

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

. ن لكل منشأةوسوف تعتمد تكاليف تحويل المنشئات التي اختارت تكنولوجيا السيكلوبنتان عل الوضع والمكان الفعليي .68
وسوف تتباين الظروف من منشأة ألخرى، ففي حين قد التحتاج بعض المنشئات إلى إعادة تھيئة معدات إطالق الرغاوي قد 

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

. من المعداتمرافق لتخزين الھيدروكربون، ووحدات الخلط المسبق وغير ذلك الصغر النسبي لحجم المنشئات قد اليبرز إقامة 
استبدال المعدات ساس التي التستطيع التحويل، يقترح منخفضة الضغط في خط األ وبالنسبة للمنشئات التي لديھا آالت اإلرغاء

وسوف . التي لديھا آالت إرغاء مرتفعة الضغط والقادرة على التحويل إعادة تھيئة المعداتفي حين يقترح بالنسبة للمنشئات 
 .سطة الحجمالمنشئات الصغيرة والمتوللخلط المسبق تعتمد على الھيدروكربون وخاصة في تستحدث قدرات لإلمداد بنظم 

إلى الھيدروكربون نظم ) ب(141- وكلوروفلوروكربونالھيدروتتضمن التكاليف الرأسمالية المرتبطة، بالتحول من  .69
الھيدروكربون، واستبدال أو إعادة تھيئة موزع اإلرغاء الموجود بما في ذلك المنظم والتثبيتات، وتركيب المعدات ذات لتخزين 

أما التكاليف الرأسمالية الخاصة بالمنشئات . التكنولوجيا، والتجارب، وإصدار الشھاداتوالتدريب، ونقل الصلة بالسالمة، 
ونظرا للقيود المتعلقة بالسالمة، يوصي . العمالقة فإنھا تتعلق بكل منشأة بحسب حجم العمليات والمعدات في خط األساس

خاصة بصناعة السيارات وغير ذلك من تطبيقات الرش وتطبيقات الرغاوي ال لرغاوي 245fa بتكنولوجيا الھيدروفلوروكربون
وترتبط التكاليف الرأسمالية إلدخال التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروفلوروكربون بوحدة الخلط المسبق وتركيب . الرغاوي

إلجراء تعديالت  قد تتكبد بعض التكاليف(والتوجد تكاليف رأسمالية متصلة بإدخال تكنولوجيا النفخ بالمياه . جھاز تبريد للمباني
بشأن تصنيع البوليول سابق . بيوت النظموسوف يتطلب تحويل ). طفيفة، وتعديالت في المستودعات وتجارب اإلنتاج والتدريب

المسبق بمضخات وخزانات ونظم معززة الخلط المعتمد على الھيدروكربون تركيب نظم لتخزين الھيدروكربون، ونظم للخلط 
موجزا للتكاليف  3ويقدم الجدول .والتدريب، وتعديالت في المباني وتجارب ومراجعة السالمة متعلقة بالتھوية والسالمة

  .بخطة قطاع الرغاويالرأسمالية المرتبطة 
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  التكاليف الرأسمالية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين: 3الجدول 
  

 القطاع الفرعي
 الصغيرة المتوسطةالكبيرةالعمالقة

بوليوممركز ال
 المجموع

 استبدال تھيئة استبدالتھيئةاستبدالتھيئةاستبدال 
                  عدد المنشئات

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

 التبريد
4 1 0 0 8 2 30 1 

46 
 51 1 12 6 24 2 6 0 0 األجھزة المنزلية الصغيرة

لمياه العاملة بالطاقة سخانات ا
 الشمسية

0 0 11 4 36 14 203 10 
278 

 261 8 168 19 51 4 11 0 0 عزل األنابيب
 292 10 210 15 45 3 9 0 0 األلواح

 460   225 225   10      رغاوي الرش
 40   20 20           رغاوي السيارات

 104   50 50   4       غير ذلك
 1573 31 923 356 179 30 49 1 4 مجموع المنشئات

                 (000 US$)$)
  تكلفة الوحدة

 15,024.8 547.8 286.0 529.0 670.0 944.0 5,049.01,125.0 5,874.0 )الھيدروكربون(
 31,004.8 547.8 1,430.0 2,645.0 10,050.0 2,832.0 13,500.0 - - أجھزة التبريد والتجميد

 الشاحنات المبردة وسيارات
 44,090.8 547.8 8,580.0 1,058.0 5,360.0 - -5,049.0 23,496.0 التبريد

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

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

 116,580.0 5,478.00 60,060.0 7,935.0 30,150.0 2,832.0 10,125.0 - - األلواح
تكاليف الوحدة 

 245fa(     165.0  88.0 88.0  341.0الھيدروفلوروكربون (
 41,250.0  19,800.0 19,800.0  1,650.0    رغاوي الرش

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

بآالف (مجموع التكاليف 
 470,788.0 16,434.00 204,138.0 14,582.0109,880.055,584.0 5,049.041,625.0 23,496.0 )الدوالرات األمريكية

  
دوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا السيكلوبنتان،  2.88: على النحو التالي التشغيل اإلضافية وحسبت تكاليف .70
وتصل تكاليف . بالنفخ بالمياه دوالر أمريكي للكيلوغرام 5.25و  HFC-245faدوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا  9.43و

مجموع التكاليف الرأسمالية  4ويتضمن الجدول . ر أمريكيدوال 208,416,000اإلجمالية، بتطليق ھذه القيم، إلى التشغيل 
  :بحسب القطاع الفرعيواإلضافية 
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  التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين: 4الجدول 
  

 القطاع الفرعي
-الھيدروكلوروفلوروكربون

  )ب(141
 )باألطنان المترية(

مردودية التكاليف  )مريكيبالدوالر األ(التكاليف 
كيلو /يدوالر أمريك(

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

الشاحنات المبردة وسيارات 
 9.67 65,922 21,832 44,090 6,815 التبريد

 16.67 40,452 8,581 31,871 2,426 األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة 

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

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

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

 16.61 732,589 230,797 501,792 44,100المجموع
 

واألنشطة ) أي التدريب والتوعية العامة(ودعما لعملية تحويل المنشئات، تتضمن خطة قطاع الرغاوي مساعدات تقنية  .71
لتوفير المعلومات لمنشئات الرغاوي في القطاعات الفرعية الثالثة المختارة وستنظم حلقات عمل . المتعلقة بالسياسات واللوائح

أموال المنحة لتحديد ترتيبات  تقديم الطلبات للحصول على(وبيوت التصميم عن أھداف خطة قطاع الرغاوي ودورات المشاريع 
وستجري سلسلة من أنشطة التوعية . غ، واإلشراف على المشروع، وإصدار التكليف ومتطلبات اإلبال)التنفيذ والجدول الزمني

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

كما ستجري أنشطة بناء القدرات الموظفي الجمارك لضمان الرقابة الفعالة على الواردات والصادرات . التقنية للسلطات المحلية
 وتبلغ التكاليف اإلجمالية التقديرية لھذه األنشطة . والمنتجات المحتوية على ھذه المادة) ب( 141من الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ).في المائة من مجموع تمويل خطة قطاع الرغاوي 8تعادل (ر أمريكي دوال 000 ,780 ,9

أي (دوالر أمريكي  122,199,000ومن بين التكاليف الشاملة لخطة قطاع الرغاوي، تطلب حكومة الصين  .72
داف لتحقيق أھ) ألنشطة المساعدات التقنية دوالر أمريكي 9,780,000دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية و 112,419,000

  .التمويل فيما بين المرحلة األولى والمرحلة الثانيةتوزيع  5ويبين الجدول ). المرحلة األولى( 2015و 2013اإلزالة في 

  لى والثانية من خطة قطاع الرغاويتوزيع التمويل فيما بين المرحلتين األو: 5الجدول 
  

 المجموع المرحلة الثانية المرحلة األولى  الوصف
 44,100 31,618 12,482)طنان المتريةباأل(االستھالك 
 4,851 3,478 1,373)بقدرات استنفاد األوزون(االستھالك 

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

 431,739,000 309,540,000 122,199,000 )بالدوالرات األمريكية(
 300,848,000 215,696,000 85,152,000)بالدوالرات األمريكية( التمويل النظير

 
  ترتيبات التنفيذ

  
وسوف يتضمن ھذا .كاملة عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي لمشروع بمسؤوليةسينشأ مكتب إدارة ا .73

اليومية بما وسيكون المكتب مسؤوال عن جميع المھام .ونموظفين وخبراء من مكتب تنفيذ خطة إزالة الكلوروفلوروكرب المكتب
في ذلك التنسيق واإلعداد، والتنفيذ واالستعراض ذات الصلة ببرنامج العمل والتقارير ذات الصلة، والمشتريات واإلدارة المالية، 

 .المشروعوسيضع المكتب دليل عمليات . على مشاريع التحويل وتقييمھاوإدارة معلومات المشروع واإلشراف 
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  ھاتعليقات األمانة وتوصيات
 

  التعليقات
 

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وسيناريو اإلزالة
  

ويبلغ مستوى استھالك . لإلستراتيجية الجامعةوعالوة على تقديم خطة قطاع الرغاوي، قدمت حكومة الصين موجزا  .74
 طن 436.8وريتان المبلغ في اإلستراتيجية الجامعة قطاع رغاوي البوليفي  2009لعام ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
). في المائة 8أي أعلى من (، وھو مايزيد عن االستھالك في خطة قطاع الرغاوي )طنا متريا 3,971(بقدرات استنفاد األوزون 

األوزون أي  بقدرات استنفاد طنا 17,417األساس لالستھالك المقدر في خطة قطاع الرغاوي يبلغ وعالوة على ذلك، كان خط 
طن بقدرات  19,100(بقدرات استنفاد األوزون عن التقدير الوارد في موجز اإلستراتيجية الجامعة  طنا 1,683بما يقل بمقدار 
ويتمثل التفسير الوارد في الموجز بأن البيانات الواردة في خطة قطاع الرغاوي كانت تستند إلى المعلومات .)استنفاد األوزون
وأشار البنك الدولي إلى أنه في حين جرى تحديث خطة قطاع الرغاوي بأحدث المعلومات . 2010أيار / يوالمتوافرة قبل ما

فإن الكمية اإلجمالية المقترحة التي ستزال من المقدمة في خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، 
 .بواسطة خطة الرغاوي تظل دون تغيير) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون من  2015و 2013ح حكومة الصين لتحقيق مستويات الرقابة في وتقتر .75
طنا بقدرات  16,587(بقدرات استنفاد األوزون، وليس من أحدث استھالك مبلغ طنا  19,446المتوقع البالغ  2012استھالك 

أو خط ) ع رغاوي البوليوريتان الذي قدمه البنك الدوليقطامثلما ورد في مقترح مشروع خطة  2009لعام ) استنفاد األوزون
التوجيھية  والمبادئويمثل ھذا النھج خروجا عن السياسات ).طنا بقدرات استنفاد األوزون 17,417(األساس التقديري 

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

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

مع النمو ) 2012في المائة فقط في  3و 2011في المائة في  5) (ب(141- معدل النمو في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ى ذلك فإن المطلوب لتحقيق التزامات اإلزالة، ومايمكن وعل. في المائة 10تبلغ نحو التقديري في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
ھو نفس المطلوب بالضرورة، والسيما بالنظر إلى المقررات التي اعتمدتھا اللجنة أن يموله الصندوق المتعدد األطراف ليس 

 .التنفيذية مؤخرا

من خالل  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو طنا بقدرات استنفاد األوزون من 1,615ونظرا ألنه ستزال كمية تبلغ  .76
 طنا 242 تبلغ(سوف تخصم من نقطة البداية، وأن كمية إضافية  استنفاد األوزون بقدرات 1,373 خطة قطاع الرغاوي أي أن

بقدرات استنفاد األوزون من  طنا أخرى 83سيتعين إزالة ) بقدرات استنفاد األوزون سوف تزال بدون مساعدة من الصندوق
 :وفيمايلي األساس الذي اعتمدت عليه ھذه الحسابات .األخرىقطاعات التصنيع 

طنا بقدرات  17,417إن خطة األساس التقديري الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق االمتثال ھو   )أ (
بقدرات استنفاد األوزون لتحقيق أھداف اإلزالة  طنا 1,742 وعلى ذلك سوف يتعين إزالة. استنفاد األوزون

 ؛2015و 2013في 

وافقت اللجنة التنفيذية على العديد من المشاريع التدليلية واالستثمارية بشأن الھيدروكلوروفلوروكربون    )ب (
 طنا بقدرات استنفاد األوزون؛ 44بمجموعة استھالك قدره 

إن خفض كميات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتھا من خطة قطاع الرغاوي ومن   )ج (
طنا إضافية بقدرات  83يترك ) بقدرات استنفاد األوزون طنا 1,659ما مجموعه (عليھا فق المشاريع الموا

 .استنفاد األوزون من ھذه المواد يتعين إزالتھا من قطاعات التصنيع

ولدى معالجة المسألة أعاله، أوضح البنك الدولي أن حكومة الصين توافق بالكامل على أن خط األساس  .77
وسوف . الالزم لالمتثال يحدد استھالك ھذه المادة المؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف للھيدروكلوروفلوروكربون

حيث أنه لن يمكن معالجة سوى نسبة صغيرة  2010في الزيادة بعد عام ) ب(141- يواصل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26 
 
 

22 
 

 االثنينبغية ضمان تحقيق الصين لمعلمي القياس ولذا و 2013و 2011استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون فيما بين من 
األوليين من البروتوكول سيتعين أن تراعي الكمية المطلوب إزالتھا من ھذه المادة النمو التقديري في استھالك 

ويتوقع أن تنمو المنشئات التي سيجري . والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي في الصين) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
في المائة في استھالك  10و 7بنسبة تتراوح بين ) 2014أي بعد (الثانية من خطة قطاع الرغاوي ويلھا في المرحلة تح

في المائة في المنشئات التي جرى تحويلھا في  5إلى  3مقابل نمو االستھالك بما اليتجاوز ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
افي التقديري الذي سيتعين إزالة على حساب الصين، إجراءات سياساتية قوية يتطلب االستھالك الصوسوف . المرحلة األولى

تعاون وثيق مع صناعة الرغاوي من خالل الدعم مثل الرقابة اإلمدادات من ھذه المادة من خالل حصص اإلنتاج وسيتعين قيام 
التقنية المقترحة في اسة وأنشطة المساعدة وتعالج السي. التقني لضمان بناء استھالك ھذه المادة ضمن المستويات المتفق عليھا

للرغاوي سوف تخصم من  خطة قطاع الرغاوي تلك المسائل وأقر البنك الدولي بأن تأثيرات اإلزالة في المشاريع التدليلية
 .ربون الوارد في خطة قطاع الرغاويمستوى االستھالك اإلجمالي للھيدروكلوروفلوروك

من  )طنا متريا 14,685.0(بقدرات استنفاد األوزون  طن 1,615.4 الكمية البالغةوأشار البنك الدولي كذلك إلى أن  .78
التي سيجري إزالتھا قد حسبت من المستوى المتوقع الستھالك ھذه المادة في ) ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

أجھزة التبريد والتجميد، (ثالثة في القطاعات ذات األولوية ال) ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون ويقدر استھالك 2012
) أطنان مترية 12,607(طن بقدرات استنفاد األوزون  1,386.8بنحو ) سيارات وحاويات التبريد، واألجھزة المنزلية الصغيرة

من  )طنا متريا 2,078(طن بقدرات استنفاد األوزون  228.6 وسوف تعالج االستھالك المتبقي البالغ. 2012في 
منشأة كبيرة في القطاعات الفرعية عزل  20التي سيتعين إزالتھا، من خالل عقود مع نحو ) ب(141- وكربونالھيدروكلوروفلور

 .ة وألواح الرغاوياألنابيب، وسخانات المياه بالطاقة الشمسي

 الطريقة المستخدمة واالقتراحات المحددة للحصول على البيانات
  

في قطاع الرغاوي على أساس المنشئات التي أجرى ) ب(141- لھيدروكلوروفلوروكربوناحسب مستوى استھالك  .79
والتي جرى اختيارھا من بين قائمة أعضاء رابطة الرغاوي الصينية وفقا للتوزيع الجغرافي واستخدامات فيھا االستقصاء 

ما حسب ك. الكلوروفلوروكربونمع التركيز على المنشئات التي لم تحصل على تمويل في إطار إزالة . الرغاوي وحجم الشركة
االستھالك على أساس استعراض أجراه خبراء القطاع الفرعي وتقارير إقليمية قدمت خالل حلقة عمل، والبيانات المبلغة بشأن 

دليل أو بيانات من االستقصاءات للتحقق غير أنه اليوجد . ميتالين ديفنيل ديسوكيانات قدمھا خبير استشاري استھالك البوليمريك
كما التتوافر أي عالقة إحصائية بين . أو توزيعه على القطاعات) ب(141-دروكلوروفلوروكربونسواء من استھالك الھي

إلى أن ھذه المادة بالنظر ) ب(141-ديفنيل ديسوكيانات واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ميثيليناستھالك البوليمريك 
ولدى معالجة ھذه المسألة، أشار البنك . عامل النفخ ر عناألولى تستخدم في كثير من أنواع رغاوي البوليوريتان بصرف النظ

في قطاع كبير مثل قطاع الرغاوي في الصين إالّ ) ب(141-الدولي إلى أنه اليملك خصم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 222وى وفيما يتعلق باستقصاء قطاع الرغاوي حتى على الرغم من أنه اليشمل س. مختلفةمن توليفته من مصادر معلومات 

في المائة  15منھا إلزالة الكلوروفلوروكربون، وفرت المنشئات منظورا عريضا للصناعة وأكثر من  102منشأة جرى تمويل 
-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون :للمعلومات ھيوكانت المصادر الرئيسية األخرى . من االستھالك الكلي في قطاع الرغاوي

من ھذه المادة التي تتبقى بعد خصم االستھالك في قطاع المذيبات من االستھالك اإلجمالي  ومبيعاته المحلية، والكمية) ب(141
 .اسطة مختلف أنواع منتجي الرغاويوالبيانات من موردي البوليول بشأن عوامل النفخ المستخدمة بو

 استعراض التكنولوجيات
  

في قطاع رغاوي ) ب(141-ربونمن الھيدروكلوروفلوروك طن 44,100 قدرت التكاليف اإلجمالية إلزالة .80
كما تقدر . دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد 16.61ية تكاليف تبلغ دأمريك بمردو دوالر 732,587,000 وريتان بمبلغليالبو

طن من  12,482دوالر أمريكي إزالة  207,351,000التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي بمبلغ 
دوالر أمريكي للكيلو غرام الواحد ونظرا ألن الحد األقصى لقيمة رغاوي  16.61بمقدار ) (ب(141- روكربونالھيدروكلوروفلو

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

حد كبير إلى اختيار تكنولوجيا ويعزى ارتفاع تكاليف الخطة الشاملة إلى . دوالر أمريكي من مصادر من خارج الصندوق
بأقل ) ب(141-كربونمع استھالك الھيدروكلوروفلورو(الھيدروكربون في عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ويمكن خفض قدر كبير من ھذه التكاليف، بما في ذلك المساھمة التمويلية من البلد، بإدخال تكنولوجيات أخرى ). طنا 50من 
. ويؤثر ذلك أيضا في االستراتيجيات وترتيب أولويات المشاريع التي سيجري تحويلھا. التكاليفأكثر مردودية من ناحية 
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تخلط في منشئات تصنيع الرغاوي (ي ھي الھيدروكربون ولوجيتين فقط مقترحتين في خطة قطاع الرغاويالحظ أن ھناك تكنو
لعدد  والھيدروفلوروكربون. باستثناء المنشئات الصغيرة التي سيجري تزويدھا بنظم الخلط المسبق المعتمد على الھيدروكربون

 .محدود من المنشئات

البديلة البد أن تكون التكنولوجيا : الھيدروكربون يستند إلى مايليكنولوجيا وقد أشار البنك الدولي إلى أن اختيار ت .81
المحلية، وأنھا عامل النفخ متوافرا بكميات كافية وبأسعار معقولة في السوق مستوفاة ومقبولة عموما من الصناعة، أن يكون 
المناخ، كذلك فإن الحل بخفض الكربون له  المتمثل في التخفيف من تأثيرات تتفق مع ھدف السياسة الرئيسي لحكومة الصين

قد تكون مرتفعة، فإن تكنولوجيا ، وفي حين أن تكلفة االستثمارات الرئيسية )لألطراف 19/6ويتفق أيضا مع المقرر (أولوية 
ر عند ھذه لم تر الحكومة أي خيار سليم آخونظرا لضيق الوقت المتاح للتنفيذ، . الھيدروكربون تستوفي المعايير الواردة أعاله

 .النقطة

طنا من استھالك المواد المستنفدة لألوزون بالنظر  50وفي السابق كان القطع بأن تطبيق تكنولوجيا الھيدروكربون  .82
وفي حاالت قليلة كان تم استيعاب (إلى أن المنشئات التي ينخفض فيھا االستھالك عن ھذا المستوى التحقق مردودية تكاليفھا 

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

اخ، ونظرا  لتكاليف خفض ثاني أكسيد الكربون في إطار سيناريو بديل، مراعاة التأثيرات على المنمقرر األطراف بضرورة 
طنا متريا من رغاوي  25(طن بقدرات استنفاد األوزون  2.8وسوف يسفر تحويل . فإن حجم القطع المنخفض له مايبرره

من معادل  نط 19,000 إلى تكنولوجيا الھيدروكربون عن خفض سنوي تقديري قدره) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 5في المائة وفترة استرداد قدرھا  10دوالر أمريكي بفائدة قدرھا  900,000ومن خالل استثمار بمبلغ . ثاني أكسيد الكربون

 12.5 وتعادل تكلفة الطن من معادل ثاني أكسيد الكربون. دوالر أمريكي 240,000سنوات، تبلغ التكلفة السنوية مايقرب من 
 20(استنفاد األوزون بقدرات  طن 2.2 الحسبة شديدة التبسيط أنه حتى باالنخفاض إلى استھالك قدره وتبين ھذه. دوالر أمريك
وقد ينخفض . من الھيدروكلوروفلوروكربون يبدو أن االستثمار في الھيدروكربون له مايبرره من منظور المناخ) طنا متريا

 10(بقدرات استنفاد األوزون  طن 1.1 ون، إلى مااليتجاوزسابق الخلط من الھيدروكربالحد األقصى، بإمكانيات البوليول 
ودفع البنك الدولي أيضا بأن أعباء انخفاض مردودية التكاليف سوف ). ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن ) أطنان مترية

ھالك بواسطة الصندوق المتعدد األطراف، ويتعين بشأن مجموع استتتحملھا المنشئات أو مصادر أموال أخرى وليس 
في قطاع الرغاوي يعني أنه سوف يدرج لتحقيق أھداف االمتثال الھيدروكلوروفلوروكربون في المنشئات الصغيرة المحسوب 

 .2015و 2013لعامي 

وينبغي أن يأخذ إجراء اختيار التكنولوجيات البديلة في االعتبار أيضا إمكانيات استخدام التطورات الحديثة في  .83
، توھناك من بين ھذه التكنولوجيا. ون مھمة بصورة خاصة للمنشئات الصغيرة ومتوسطة الحجمالتكنولوجيا والتي قد تك

ط مما يجعلھا يالخلقمة فورميت الميثيل التي يمكن استخدامھا قبل الخلط حيث يجري حقنھا مخلوطة ومباشرة في تكنولوجيا 
دوالر أمريكي للكيلوغرام  1,65) (ب(141- وفلوروكربونكما أن ھذه المادة أقل تكلفة من الھيدروكلور. عملية متعددة الجوانب

كما تنخفض فيھا إمكانيات ) ب(141-دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.84بمقارنة مع 
الميثيل كعامل نفخ وقد انتھى العمل في المشروع التدليلي الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية الستخدام فورمات . االحترار العالمي
وقد أصبحت ھذه التكنولوجيا مستقرة في ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9قدم تقرير في الوثيقة ( 5في بلدان المادة 

/ طن 5,000(ويجري تصنيع كميات كبيرة من فورمات الميثيل . اإلنتاج التجاري للبوليوريتان في مختلف البلدان في العالم
نيع المواد الكيميائية الرئيسية في آسيا ھي شركة أسيد فايشنج للمواد الكيميائية المحدودة في بواسطة إحدى شركات تص) سنويا

كذلك فإن شركة يانتاي وانھاو لصناعة البوليوريتان وھي شركة رئيسية تقوم بتصنيع مادة البوليريك ميثلين . مقاطعة شاندونج
 للإليكوميتك تجاري لنظم أرثيان االسترالية، ھي الموزع الوحيد ديفنيل دايسوكيانات ونظم الرغاوي الجاسئة والمرنة، وشري

وفيما يتعلق باختيار . في استراليا، ونيوزيلندا وإقليم آسيا والمحيط الھادي بما في ذلك الصين والھند) أي فورمات الميثيل(
موصلية الحرارية فقط، فإن كال من تكنولوجيا السيكلوبنتان في القطاع الفرعي لحاويات التبريد، لوحظ أنه فيما يتعلق بال

 ).ب(141- ية  تفوق  السيكلوبنتان  كعامل نفخ بديل  للھيدرو كلوروفلورو كربون الھيدرفلوروكربونالمواد فورمات الميثيل و

وأشار البنك الدولي إلى أن الصين والبنك يتفقان تماما مع األمانة في ضرورة وجود إزالة تحقق مردودية تكاليفھا  .84
وقد جربت الصناعة في الواقع . التي ينخفض فيھا ثاني أكسيد الكربون) ب(141- ام بدائل الھيدروكلوروفلوروكربونواستخد

. خالل السنتين الماضيتين) أي المواد الھيدروكلوروفلوروكربون(بعض التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون 
بنفس معدات اإلرغاء في خط  227eaالھيدروكلوروفلوروكربون  /365mfcويمكن استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 

مرات عن  6إلى  5غير أنه نظرا ألن أسعار ھاتين المادتين تزيد بنحو . األساس دون أي تعديل
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، فإن االستبدال قاصر على تلك الحاالت التي يحدد فيھا المستعملون النھائيون في الخارج )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ولذا فإن إستراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون تقتصر استخدام المواد . تين المادتين كعوامل نفخھا

وفي حين أن الخبراء يرون أن فورمات . الھيدروكلوروفلوروكربونية عن تلك االستخدامات التي التتوافر عنھا حلول أخرى
لم تختبر بعد أو التي طرحوھا لعدم استخدام فورمات الميثيل ھي أنھا الميثيل تستحق اھتماما كامال كبديل محتمل، فإن األسباب 

تجرب، وضرورة تعامل تدابير السالمة مع قابلية المادة لالشتعال، ونقص المعلومات في المجال العام عن البوليول المعتمد 
المدى الواسع الستخدامات الرغاوي على فورمات الميثيل سابق الخلط، والشواغل المتعلقة باستقرار الرغاوي وأداء العزل، و

وبدون المزيد من االختبارات والمعلومات عن أداء فورمات الميثيل . الميثيل كعامل نفخالتي التناسب كلھا استخدام فورمات 
وتوافر المزيد من المعلومات عن كيفية معالجة قابلية ھذه المادة لالشتعال، لن تكون كعامل نفخ للرغاوي بمرور الوقت، 

مستعدة العتماد فورمات الميثيل كبديل، وسوف تتمسك باستخدام ناعة الرغاوي في الصين ص
يسنج أسيد المحدودة للمواد شركة ف(وأشار البنك الدولي إلى أن بيوت تصميم النظم ). ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

. ب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئةتماما لمكتمعروفة ) الكيميائية وشركة يانتاي وأنھو للمواد البوليوريتانية
 أما الشركة الثانية فإنھا. معلومات بالنظر إلى اتفاق السرية المبرم مع مورد التكنولوجياوقد رفض أحد بيوت تصميم النظم تقديم 

  .التعمل باستخدام الفورمات ميثيل

  اختيار المنشئات
  

المتضمنة في المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي  المائة واألربعينتتراوح مستويات االستھالك في الشركات  .85
ونظرا ألن إستراتيجية اإلزالة تعتمد اعتمادا يكاد يكون مطلقا ). خمس منشئات(طن  500طنا إلى أكثر من  20بين أقل من 

ي المائة من مجموع التمويل ف 40على استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون، فإن ھذا النھج يعني مساھمة نظيرة بأكثر من 
وفيما يتعلق بھذه المسألة المھمة، أشار البنك الدولي إلى أنه استنادا إلى االستقصاء، فإنه في حين أن معظم الشركات . التقديري

في القطاعات الفرعية الرئيسية الثالثة التي اختيرت للمرحلة األولى ھي من الشركات الكبيرة، فإن ھناك أيضا عددا من 
ھذه المنشئات على دعم من خالل مراكز الدعم في المقاطعة الستخدام البوليول سابق الخلط وسوف تحصل . لشركات الصغيرةا

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

غير أنه اليبدو أن المعلومات المقدمة في وثيقة المشروع تبين أن المنشئات متناھية الصغر التي تشكل نصف منشئات  .86
من االستھالك السنوي من  ائةفي الم 15و 10في البلد والتي ربما تستھلك مابين  3,500رغاوي البوليوريتان البالغ عددھا 

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

سوف تخضع للرقابة على إنتاج ھذه  المادة والسياسات ) ب(141- في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون 10قل من تستھلك أ
وفي حين أن الحسابات الحالية المستخدمة في خطة قطاع الرغاوي لھذه المنشئات . خالل المرحلة األولىاألخرى التي ستصدر 

لوروفلوروكربون والنفخ باستخدام المياه، التتوافر تكنولوجيات بديلة مالئمة في المعتمدة على الھيدروكتستند إلى التكنولوجيات 
ولذا فإن التكاليف الوحيدة في المشروع المتصلة بذلك ستكون الدعم . مع صغار المستعملين المشار إليھم ھذا الوقت للتعامل

  .م النظم فضال عن حلقات العمل  التدريبيةوالحوافز على استخدام البوليول سابق الخلط من بيوت تصميالتقني للتحويل 

  قضايا ذات صلة بالتكاليف
  

التكاليف وتستند الحسابات الخاصة بالتكاليف المؤھلة إلى االفتراضات والمتوسطات التي التستخدم عادة في تقييم  .87
ع لإلعداد للمشروع التي ووفق ونظرا لحجم المشروع والمبلغ الكبير التي دف. اإلضافية التي سيسدھا الصندوق المتعدد األطراف

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

 80دقيقة، وسيكون لدى الشركات المتوسطة الحجم وحدتان في المتوسط إحداھا / كيلوغرام 80دقيقة وواحدة بسعة / كيلوغرام
وحجم دقيقة، واالفتراضات بسيطة للغاية، فإن حجم وحدة اإلرغاء ستعتمد على نوع / كيلوغرام 40دقيقة وواحدة / كيلوغرام

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

. على ھذه االفتراضات العريضة دوالر أمريكي 732,587,000الشاملة لمجموع التكاليف اإلضافية لخطة قطاع الرغاوي 
لن يكون للشركة : ويبدو أن االفتراض بأن جميع المنشئات في حجم معين متماثلة ھو افتراض غير صحيح لألسباب التالية

المتوسطة الحجم التي تقوم، مثال، بتصنيع أجھزة التبريد نفس المتطلبات التي لشركة متوسطة الحجم تقوم بتصنيع األجھزة 
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طنا  25غير أن متطلبات شركة من . سنويا/ طنا متريا 75و 25ويتراوح نطاق الشركة صغيرة الحجم بين . الصغيرةالمنزلية 
 .سنويا/ طنا متريا 75ھي نفسھا الخاصة بشركة تستعمل سنويا لن تكون / متريا

بقدرات  طن 4,400لرغاوي واستھالك يزيد على شركة  3,500 وأشار البنك الدولي إلى أنه مع وجود أكثر من .88
، فإن النھج المختار ھو أفضل وسيلة لحساب )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  )طن متري 40,400(استنفاد األوزون 

تكاليف اإلزالة التي تتحملھا الصين وتلك التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف، إالّ إذا استخدم بباسطة متوسط مردودية 
وقد استخدام النھج بنجاح في خطط القطاع األخرى في . يف التاريخية للكلوروفلوروكربونلالتكا التكاليف المقيد على مردودية

الكلوروفلوروكربون السابق، وتأثير حساب التكاليف ھذا بالخبرات المكتسبة من  تنفيذ المشاريع المختلفة، وخطة قطاع رغاوي 
وأقر البنك الدولي بالشواغل التي تشعر بھا األمانة . الستقصاءللرغاوي شملھا اشركة  200والمعلومات المستمدة من أكثر من 

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

. ستبدال وإعادة التھيئةوتخلط طريقة حساب التكاليف اإلضافية المؤھلة المشار إليھا في وثيقة المشروع بين اال .89
ولذا ينبغي أن يعتمد حساب . واليمكن استخدام ھذه الطريقة بالنظر إلى الصعوبة في التمييز بين تكاليف االستبدال وإعادة التھيئة

واستنادا إلى المعلومات المستمدة من مختلف . التكاليف اإلضافية على إعادة تھيئة آالت اإلرغاء بصرف النظر عن منشأھا
نع معدات اإلرغاء التي أعطيت للخبراء االستشاريين التابعين لألمانة، فإن التكلفة القصوى إلعادة تھيئة موزع رغاوي مصا

وأشار البنك الدولي إلى . في المائة من تكاليف آلة جديدة مزودة البنتان وتكاليف التركيب 50الھيدروكربون تبلغ نحو الستخدام 
لخطة قطاع الرغاوي وتبين أن التكلفة الشاملة للصين دات اإلرغاء قد حسبت كجزء من اإلعداد أن تكاليف إعادة تھيئة جميع مع
غير أن تكاليف إعادة التھيئة ستظل تضع التكاليف الشاملة على أساس الحد األقصى لمردودية . في المرحلة األولى ستكون أقل

وقد فحصت تكاليف إعادة التھيئة كجزء من . يه اللجنة التنفيذيةدوالر أمريكي للكيلوغرام الذي وافقت عل 9.79التكاليف البالغ 
تتضمن أي تكاليف إلعادة التھيئة تكلفة ثابتة للسفريات والعمل في الموقع، بصورة مستقلة عن وسوف  .إعداد المشاريع التدليلية

في المائة مع المعلومات  50وع بنسبة المبلغ المقطواليتسق . حجم وحدة اإلرغاء وتكاليف متغيرة تتعلق بآلة اإلرغاء المعنية
 .المتاحة لفريق الرغاوي الصيني والبنك الدولي

وباستثناء المنشئات العمالقة، تعتمد معظم منشئات الرغاوي على البوليول سابق الخلط وليس على الخلط المسبق  .90
فخ باستخدام البوليوريتان ھو من المواد في المائة من مجموع استھالك عامل الن 57وفي الصين فإن مايقرب من . داخل المنشأة
سوف تفضل االستمرار في نفس عملية التصنيع باستخدام النظم سابقة الخلط ونظرا للفرصة المتاحة فإن المنشئات . سابقة الخلط

يقة، وإلى أن خطة قطاع الرغاوي لم تسند سوى اھتماما محدودا لھذه الحقغير . ومن ثم تجنب القيام بالخلط المسبق في الموقع
فعلى سبيل المثال، فإن حساب التكاليف يعتمد ). على النحو الوارد في الوثيقة(بيتا من بيوت تصميم النظم في الصين  66وجود 

مرافق للخلط المسبق في كل منشأة متوسطة وكبيرة الحجم تقوم بإدخال تكنولوجيا الھيدروكربون وكل منشأة تدخل على توفير 
ينبغي أن تعتمد تكاليف المشروع المؤھلة على استخدام النظم وحيثما تتوافر المرافق، . 245faكربون روالھيدروفلو تكنولوجيا

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

فعلى مستوى المنشأة كانت تكاليف الخلط . بافتراض إمكانية توفير البوليول سابق الخلط مع الھيدروكربون على مستوى البلد
رتفاع النقل يقلل من جاذبية استخدام باستخدام تركيبات مختلفة كما أن ا المنشأة للشركات المفردةالمسبق أعلى من الخلط داخل 

في الصين موجھة نحو المنشئات الصغيرة، وقدرتھا اإلنتاجية  66الخلط المسبق وعالوة على ذلك، فإن بيوت النظم البالغة 
ة نھج تقتصر على المدى الذي اليمكنھا عندھا تلبية احتياجات المنشئات المتوسطة والكبيرة الحجم فإذا اختارت المنشئات الكبير

، فإنه يجري تجنبه عن عمد 245faأما فيما يتعلق بالھيدروفلوروكربون . بيوت النظم، سيتعين توفير عدد أكبر من بيوت النظم
واليستخدم سوى بعض المنشئات الخاصة . لدى اختيار التكنولوجيات البديلة بسبب ارتفاع إمكانيات االحترار العالمي فيه

 .،  ألسباب تتعلق بالسالمة245faالھيدروفلوروكربون بالقطاع الفرعي لرغاوي الرش ب

دوالر أمريكي لمنشأة  3,399,000(التقديرية لتحويل المنشئات العمالقة الخمس مرتفعة بصورة مفرطة  والتكاليف .91
د وعد). وحدات إرغاء جديدة فيھا 10تركيب دوالر أمريكي لمنشأة يطلب  5,874,000سيعاد تھيئة خمس وحدات إرغاء فيھا و

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

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

شھرية في ما يتوقع أن يحتفظ بإمدادات ونظرا ألن الھيدروكربون متوافر تما. لمدة ثالثة أشھر بما يكفي لالحتفاظ باإلمدادات
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كذلك يبدو أن مرافق . غالب األحيان مما يقلل من انتشار الخزانات على المباني مع ماينطوي عليه ذلك من خفض المخاطر
الخلط المسبق الخمسة يعني مرفق خلط مسبق لكل خزان دون مراعاة لنواتج مرفق الخلط المسبق في وضع ال يجري فيه الخلط 

 .وفي ھذا الوضع فإن تقديرات المستويات تبين أن مرفق الخلط مسبق واحد يكفي. سبق إالّ لنوع واحد من تركيبات الرغاويالم
 .تقدير التكاليف اإلضافية المؤھلةوكما أشير أعاله، فإنه بدون وصف مفصل لھذه المنشئات العمالقة، اليمكن 

كات العمالقة المتوافرة وأشار إلى أن ھناك أربع شركات لتصنيع واستعرض البنك الدولي المعلومات المقدمة من الشر .92
من ) طن متري 2,100و 700(بقدرات استنفاد األوزون  طن 231.0و 77.0 سيارات التبريد باستھالك يتراوح بين

طن  800(طنا بقدرات استنفاد األوزون  88.0باإلضافة إلى شركة أخرى باستھالك قدره ) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 300وحدات سعة  10و 6الضغط مع مابين وحدة إرغاء عالية  20و 10ولدى ھذه الشركات العمالقة عدد يتراوح بين ). متري

ومعلومات األمانة عن . واتفق البنك الدولي مع األمانة بأن بالوسع إعادة تأھيل جميع الوحدات عالية الضغط. دقيقة/ كيلوغرام
 30البالغ ) ب(141- ھا كما تبين من االستقصاء، بالنسبة فقط الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربونباتجزھو صحيحة إالّ أنشركة 

ويتفق البنك مع األمانة تماما بأنه ينبغي أن تكون مستودعات تخزين الھيدروكربون كبيرة مع اعتماد عددھا . سنويا/ طنا متريا
وتصميم المنشأة  توكربون ستكون بسيطة إالّ أن اللوجستياوكما الحظت األمانة، فإن إمدادات الھيدر. على عدة عوامل

 2,100و 700(طن بقدرات استنفاد األوزون  231.0و 77.0بالنسبة للشركات الكبيرة التي تستھلك مابين سيكونان أكثر تعقيدا 
د عدد وحدات فسوف يتحد. ، واتفق البنك الدولي مع مالحظات األمانة)ب(141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) طن متري

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

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

ام الھيدروكربون في القطاعات الفرعية الثالثة للنطاق ويعتمد المبلغ المطلوب لتكاليف التشغيل اإلضافية الستخد .93
دوالر أمريكي  2.88على ) من المنشئات الصغيرة إلى العمالقة) (ب(141-الكامل الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

لجنة دوالر أمريكي للكيلوغرام حسبما قررت ال 1.60وليس على  للكيلوغرام الواحد من الھيدروكلوروفلوروكربون المزال
الكاملة التي تتحملھا وأبلغ البنك الدولي أنه قد حسب تكاليف التشغيل اإلضافية لبيان التكلفة )). ي(و  60/44المقرر (التنفيذية 

 9.79 التكاليف البالغةالصين والتي تتجاوز الحد األقصى إال أن التمويل الشامل للمشروع استند إلى الحد األقصى لمردودية 
  .)عندما تستخدم البدائل التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار الحراري(يلوغرام للك دوالر أمريكي

  مردودية التكاليف
  

لوحظ أن مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ خطة قطاع الرغاوي تستند إلى حد أقصى لمردودية التكاليف لرغاوي  .94
ائة اإلضافية إلدخال التكنولوجيات في الم 25نسبة  بما في ذلك(دوالر أمريكي للكيلوغرام  9.79 ة يبلغ البوليوريتان الجاسئ

ولدى تحليل تكاليف الوحدة على النحو المقترح في المقترح األصلي لتحويل خطوط ). االحترار العالمي القدرة علىالمنخفضة 
دية التكاليف ال تقل ، لوحظ أن مردو)بوحدات رغاوي جديدة أو معاد تھيئتھا(إلى تكنولوجيات الھيدروكربون " العادية"اإلنتاج 

دوالر أمريكي للكيلوغرام إالّ في حاالت قليلة للغاية وبالنسبة للمنشئات الصغيرة، فإن متوسط مردودية التكاليف يزيد  9.79 عن 
طن متري  1إن مردودية التكاليف بالنسبة للمنشئات التي يقل فيھا االستھالك عن ثالث مرات تقريبا عن الحد األقصى في حين 

كمية كبيرة من التمويل النظير على مستوى المنشأة، وعلى ذلك، سيتعين توفير . مرة 30وز الحد األقصى بأكثر من تتجا
في المائة من مجموع التكاليف  97و 50بين وبالنسبة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد تتراوح المساھمة النظيرة 

ضوح أن تكنولوجيا الھيدروكربون قد ال تكون تكنولوجيا تحقق مردودية تكاليفھا إلى ھذا التحليل، تبين بو واستنادا) 6الجدول (
 .)طنا على األقل 75(إالّ في المنشئات ذات االستھالك الكبير من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  تحليل التكلفة والمنافع من استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون: 6الجدول 

كبيرة جديدة * الوصف
يرة إعادة كب

 متوسطة جديدةتھيئة
متوسطة إعادة 

 صغيرة جديدة تھيئة
الخط / مجموع تكلفة

 282,700 458,700 671,000 855,800 1,119,800 بالدوالرات األمريكية(
           )سنويا/ طن(االستھالك 
 1 25 25 75 75منخفض
 25 75 75 130 130مرتفع
 10 35 35 110 110متوسط

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

 
من  طنا، المنشئات الصغيرة االستھالك أقل 75االستھالك أقل من : طنا، المنشئات المتوسطة 75االستھالك أكثر من : المنشئات الكبيرة * 
  .ت اإلرغاء الجديدة في حين أن إعادة  التھيئة تتعلق بإعادة تھيئة وحدة الرغاوي في خط األساسالجديدة تتعلق بتوفير وحدا. 25
  

ويعتقد البنك الدولي أن إستراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون التي اعتمدت لقطاع الرغاوي تتسق مع التوجيه  .95
مواد الھيدروفلوروكربونية التنفيذية بشأن معالجة الجانب المتعلق بالمناخ مع تجنب االعتماد على الذي قدمه األطراف واللجنة ال

التكنولوجيا البديلة للمواد الھيدروفلوروكربونية حسنة التأسيس وتوجه القطاعات الفرعية الثالثة لنفس ھذا السبب بالنظر إلى أن 
وتعترف حكومة الصين أيضا بأنه سيتعين على بعض الشركات ). كربونالھيدرو(وھي تكنولوجيا مؤكدة وتتوافر في الصين 

وفي حين أن ھذه مسألة تتعلق بالتنفيذ الشامل، فإن ذلك لم يؤثر في التمويل المطلوب من الصندوق . المشاركة في التمويل
 .المتعدد األطراف الذي ظل يقتصر على الحد األقصى على النحو الذي حددته اللجنة التنفيذية

  التوصيات
  

 ).سترد فيما بعد( .96
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 لسنواتمشاريع متعددة ا -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 الوكالة عنوان المشروع:أوال

 اليونيدو/ ألمانيا باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون ليسترينخطة قطاع رغاوي البو

 

 )األوزونطنا بقدرات استنفاد (  18.584,6 2009 : السنة 7أحدث بيانات المادة : ثانيا

 
  2009 : السنة أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري:ثالثا

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

  الخدمة التصنيع  

 6.0    2.0 4.0    123- الھيدروكلوروفلوروكربون

 6.1    6.1     124- فلوروكربونالھيدروكلورو

          133- الھيدروكلوروفلوروكربون

 5,535.7   465.9    5,056.8  )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

           142- الھيدروكلوروفلوروكربون

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

 11,030.8    3,456.2 6,221.6  1,353.0  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 225ca      1.0   1.0- الھيدروكلوروفلوروكربون

 225cb      0.0   0.0- الھيدروكلوروفلوروكربون

 
 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(بيانات االستھالك :رابعا

 n/a ي المستدامنقطة البداية للخفض التجميع تحدد فيما بعد خط األساس 2010 -  2009 

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(لتمويلالمؤھل لستھالكاال

 

 n/a الباقية 0.0 تمت الموافقة عليه

 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 مخصصات خطة أعمال السنة الجارية

باألطنان بقدرات استنفاد (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  ألمانيا
 )األوزون

15.0 15.0 17.8 1.1 1.1 50.0 

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

باألطنان بقدرات استنفاد (إزالة المواد المستنفدة لألوزون  اليونيدو
 )األوزون

0 16.2 18.6 18.6 18.6 72.2  

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

 
 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بيانات المشروع: سادسا

الحدود القصوى لالستھالك بمقتض بروتوكول 
 مونتلایر

خط  غير معروف غير معروف غير معروف
 األساس

 - خط األساس خط األساس
10% 

 

باألطنان (الحد األقصى المسموح به لالستھالك 
 )بقدرات استنفاد األوزون

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

تكاليف المشروع من 
بالدوالرات (حيث المبدأ 
 )األمريكية

تكلفة  ألمانيا
 المشروع

1,680,000 1,680,000 1,980,000  660,000  6,000,000 

تكاليف دعم 
 الوكالة

187,600 187,600 221,100  73,700  670,000 

تكلفة  اليونيدو
 المشروع

27,160,000 27,160,000 32,010,000  10,670,000  97,000,000 

 7,275,000  800,250  2,400,750 2,037,000 2,037,000تكاليف دعم 
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 الوكالة

تكاليف المشروع الكلية المطلوبة من حيث المبدأ 
 )بالدوالرات األمريكية(

28,840,000 28,840,000 33,990,000 0 11,330,000 0 103,000,000 

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

2,224,600 2,224,600 2,621,850 0 873,950 0 7,945,000 

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
 )بالدوالرات األمريكية(

31,064,600 31,064,600 36,611,850 0 12,203,950 0 110,945,000 

 
  )2010(طلب تمويل الشريحة األولى سابعا

  )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(إزالة المواد المستنفدة لألوزون  )بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم  )بالدوالرات األمريكية(األموال المطلوبة  الوكالة

  187,600 1,680,000 ألمانيا

  2,037,000 27,160,000 ليونيدوا

 

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

 النظر بصورة إفرادية توصية األمانة

 
 

 مشروع غير متعدد السنوات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 

 

 مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، وزارة حماية البيئة وكالة التنسيق الوطنية

 

 مبلغة عن استھالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروعأحدث بيانات 

 )2010تشرين األول / ابتداء من أكتوبر 2009باألطنان بقدرات استنفاد األوزون لعام ( 7بيانات المادة  -ألف

  

 الثنائية/ الوكالة المنفذة عنوان المشروع

ول عن تكنولوجيا مشروع تدليلي للتح  )أ (
-الھيدروكلوروفلوروكربون/ 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

إلى ثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا عوامل النفخ ) ب(142
في تصنيع رغاوي البوليوريتان ميثيل الالمشتركة مع فورمات 

لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة في  المحدودة في شركة فيننجر
 ).نانجنغ

 

 اليوئنديبي

 22-شروع تدليلي للتحول عن  الھيدروكلوروفلوروكربونم  )ب (
البوليوريتان إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع رغاوي 

ولمنشئات البالستيك وھافي شركة شنغھاي اكسنز

 ياباناليونيدو وال

  18,584.6يةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربون
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 )2010تشرين األول / في أكتوبر 2009لعام  )بقدرات استنفاد األوزونباألطنان (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  - باء

  2009 : السنة أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري -ثالثا

إطفاء  الرغاوي االيروسول المواد الكيميائية
الحرا
 ئق

إجمالي استھالك  المختبرات التصنيع المذيبات التبريد
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

وكلوروفلورالھيدر
  123- وكربون

   4.0 2.0    6.0 

الھيدروكلوروفلور
 124- وكربون

    6.1    6.1 

الھيدروكلوروفلور
 133- وكربون

         

الھيدروكلوروفلور
- وكربون

 )ب(141

 5,056.8    465.9   5,535.7 

الھيدروكلوروفلور
  142- وكربون

         

الھيدروكلوروفلور
- وكربون

 )ب(142

 1,066.0  2.0 349.8    1,417.7 

الھيدروكلوروفلور
 22- وكربون

 1,353.0  6,221.6 3,456.2    11,030.8 

الھيدروكلوروفلور
 225ca- وكربون

     1.0   1.0 

الھيدروكلوروفلور
 225cb- وكربون

     0.0   0.0 
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 )ب()أ( عنوان المشروع

استخدام المواد المستنفدة لألوزون في المنشأة 
)باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(

12,3 13.9 

باألطنان (المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال 
)بقدرات استنفاد األوزون

12.3 7 

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

  )بالدوالر األمريكي(التكاليف النھائية للمشروع
 1,452,400 1,533,000التكاليف الرأسمالية اإلضافية 
 120,240 153,000 )في المائة 10(غير المنظورة  الطوارئ 
  177,380                328,476ليف التشغيل اإلضافيةتكا 
  1,750,020             2,014,766مجموع تكاليف المشروع 

 %100 %100)بالنسبة(الملكية المحلية 
 0 0)بالنسبة(مكون التصدير 

 1,750,020 1,973,300)بالدوالر األمريكي(المنحة المطلوبة 
 13.81 9.63)كيلوغرام/ أمريكيدوالر (مردودية التكاليف 

) بالدوالر األمريكي(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 اليوئنديبي

147,998  

 56,252  اليونيدو
 120,000  اليابان

مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق 
 المتعدد األطراف

2,121,298 1,936,272 

 المتلقاة زامااللترسائل نعمال/ حالة التمويل النظير نعم
مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق 

 ال/ المتعدد األطراف نعم
 Y نعم

 منتظرةمنتظرة توصية األمانة
 

ة بقدرات استنفاد اإلزال التمويل بالدوالرات األمريكية  مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
 األوزون

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

 ةللقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبحكومة ألمانيا، بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية،  قدمت .97
إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية، خطة إدارة إزالة بالضغط، نيابة عن حكومة الصين، 

في الصين ) بالضغط ةخطة رغاوي البوليسترين المسحوب(الھيدروكلوروفلوروكربون لقطاع رغاوي البوليسترين 
بلغ طلبت ومن ھذا الم). التحويل الكامل للمنشئات استنادا  إلى(دوالرا أمريكيا  144,770,399بتكلفة إجمالية قدرھا 

 زائدا دوالر أمريكي 7,945,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  103,000,000 الحكومة
 97,000,000أمريكي لحكومة ألمانيا و دوالر 670,000تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي  6,000,000(

على النحو الذي قدمت به في  )دوالر أمريكي لليونيدو 7,275,000 دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي زائد تكاليف 
من ) طنا متريا 10,031(فاد األوزون طنا بقدرات استن 592.0وستزيل خطة القطاع . األصل

 .2015بحلول عام  22- والھيدروفلوروكربون) ب(142- الھيدروكلوروفلوروكربون

بالضغط، قدم اليوئنديبي واليونيدو  ةسحوبوبعد أربعة أسابيع من تقديم خطة قطاع رغاوي البوليسترين الم .98
لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط اللذين كان قد ووفق المشروعين التدليلين التاليين المتعلقين بالقطاع الفرعي 

 :على أموال لتحضيرھا خالل االجتماع الستين

-كلوروفلوروكربونالھيدرو/ 22- مشروع تدليلي للتحويل عن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون  )أ (
صنيع رغاوي بفورمات الميثيل في تثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا النفخ المشترك  إلى )ب(142

االقتصاد في الطاقة المحدودة لتكنولوجيا ) نانجنغ(بالضغط في شركة فينجر  ةالبوليسترين المسحوب
 147,998البالغة لوكالة أمريكي زائدا تكاليف دعم ا دوالر 1,973,300 بتكلفة إجمالية قدرھا

 أمريكيا لليوئنديبي؛ دوالرا

إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع  22-ومشروع تدليلي للتحويل عن الھيدروكلوروفلوروكربون  )ب (
السنزھاو المحدودة بتكاليف  يرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة منشئات شنغھا

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

وبغية تحقيق فھم شامل لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين، تقدم ھذه الوثيقة  .99
 .ليسترين المسحوبة بالضغطالمشروعين التدليين المقدمين من اليوئنديبي واليونيدو وخطة قطاع رغاوي البو

  الخلفية
  

خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط جزء من جھد شامل تبذله حكومة الصين لتحقيق أھداف  .100
وتھدف إلى ضمان االمتثال ألھداف الخفض المرحلي لالستھالك على مستوى . 2015و 2013االمتثال لإلزالة في 

مار، وإقامة آلية تنفيذ فعالية لدعم اإلزالة طويلة األجل للمواد من خالل المنسقة وأنشطة االستثالقطاع 
ووافق مجلس الدولة في الصين على الئحة إدارة المواد . 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بعد عام 

ھذه الالئحة،  إلى واستنادا. لدعم المرحلة األولى من إزالة ھذه المواد 2010المستنفدة لألوزون للتنفيذ اعتبارا من عام 
ستجري زيادة تطوير حصص االستھالك لتيسير الرقابة على ھذه المواد في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع رغاوي 

 .بالضغطالبوليسترين المسحوبة 

  قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين
  

) في المائة 60( 22-وكلوروفلوروكربونيستخدم قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط كال من الھيدر .101
ويمثل مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في ). في المائة 40) (ب(142-والھيدروكلوروفلوروكربون

. في المائة كل استھالك ھذه المادة في الصين 14نحو  )مقامة باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(تطبيقات ھذه الرغاوي 
البوليسترين المسحوبة بالضغط، والذروة المتوقعة المقابل في استھالك ھذه المادة في قطاع رغاوي  ونظرا  لتزايد النمو

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

 .على التوالي 2015بقدرات استنفاد األوزون لتحقيق مستوى الرقابة في  طنا 254.0أخرى تبلغ 

ووفقا لالستقصاء الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون، تزايد الطلب على منتجات الرغاوي المعتمدة على  .102
وجميع . في المائة سنويا 10ائة ويتوقع أن يستمر في الزيادة بمعدل في الم 20البوليسترين المسحوبة بالضغط بمعدل 

بالدرجة األولى كمادة عازلة في المباني رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تقريبا ھي للسوق المحلية، وتستخدم 
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. ة خارج المنازلوالتخزين البارد، وفي قواعد الخطوط الحديدية السريعة، وممرات الطائرات، وغرف االتصال الجوال
منتجات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، فإن تكاليف النقل مرتفعة، ولذا فإن لدى كل مقاطعة أو ونظرا لحجم 

 منشأة من ھذا النوع بخطوط إنتاج تبلغ 500عن وجود إقليم منشئات لھذه الرغاوي صغيرة ومتوسطة الحجم مما أسفر 
وتصنف الغالبية العظمي لھذه المنشئات على أنھا منشئات صغيرة ومتوسطة المسحوب بالضغط،  بالبوليسترين 647

مملوكة للقطاع الخاص وسجالت تتبع قصيرة لألعمال، وعدم كفاية التراكم المالي والتخصص وتفتقر إلى نظم الحجم، 
 1ويبين الجدول . المعدات المصنوعة في الصين ويمثل منشئات ھذه الرغاوي إلى استخدام. اإلدارة المنفذة بالكامل

 .توزيع ھذه المنشئات وفقا لمستوى استھالكھا للھيدروكلوروفلوروكربون

  )2008(توزيع منشئات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وفقا لمستوى استھالكھا : 1الجدول 
  

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )باألطنان المترية(

عدد 
  المنشئات

النسبة من 
تمجموع المنشئا

 المجموع الفرعي لالستھالك
 )أطنان مترية(

النسبة من مجموع 
 االستھالك

＜50 357 71.4% 8,520 24% 
50－200 117 23.4% 14,180 41% 
≥200 26 5.2% 12,200 35% 

 %100 34,900 %100 500   المجموع
 

  اختيار التكنولوجيا
  

) في المائة من المنشئات 80(كربون وعقب دراسة للتكنولوجيا البديلة، جرى اختيار ثاني أكسيد ال .103
، )ب(142-لإلحالل مكان عامل النفخ من والھيدروكلوروفلوروكربون) في المائة من المنشئات 20(والھيدروكربون 

 .التكنولوجيات المسحوبة بالضغط في العديد من البلدانوقد أصبحت ھذه . 22-والھيدروكلوروفلوروكربون

  إستراتيجية اإلزالة
  

منشأة كبيرة من منشئات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط باستھالك  40ة الصين استھداف تعتزم حكوم .104
خالل المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي ) طن متري 100سنوي من الھيدروكلوروفلوروكربون يزيد على 

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

 .المرحلة الثانية

  تكلفة خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
  

خطوط إنتاج  108ة لديھا منشأة كبير 54وھناك وفقا لالستقصاء الخاص بالھيدروكلوروفلوروكربون،  .105
وسيجري من ). طنا متريا للمنشأة الواحدة 251أي بمتوسط استھالك قدره (طن متري  13,552واستھالك إجمالي يبلغ 

المنشئات المعاملة بأكثر من (ورشة عمل  43تصنيع في منشأة  40خالل المرحلة األولى لخطة ھذا القطاع، تحويل 
 .2ى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون على النحو المبين في الجدول إل) أربعة خطوط إنتاج في ورشتين

  
  منشئات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط التي سيجري تحويلھا في المرحلة الثانية: 2الجدول 

  
عدد خطوط رغاوي 

البوليسترين المسحوبة 
 بالضغط

 النسبة المئوية
 عدد ورش العمل

تكنولوجيا ثاني 
أكسيد الكربون

تكنولوجيا 
 الھيدروكربون

 المجموع

 14 3 11 %31 خط واحد
 22 4 18 %52 خطان

 7  1 6  %17 ثالثة خطوط
 43 8 35 %100  المجموع

  
ويتطلب إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروكربون تركيب مستودع تخزين وأجھزة إضافية  .106

نظام التھوية ونظام رصد الغاز، والمكونات (والقوالب، وتركيب معدات السالمة وإعادة تھيئة جھاز السحب بالضغط 
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وأشغال مدنية، والتدريب التقني وعلى ) الوقاية الثابتةالكھربية المضادة لالنفجار، والمكونات المانعة للحرائق ومكونات 
 وقدرة التكاليف الرأسمالية للتحول إلى. السالمة، ونقل التكنولوجيا، والتجارب واختبار المنتجات، واعتماد السالمة

دوالرا أمريكيا لخط إنتاج واحد، ومقدار  1,426,590تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنشأة بمقدار 
دوالرا أمريكيا لثالثة خطوط إنتاج، في حين تقدر التكاليف  3,715,580لخطي إنتاج ودوالرا أمريكيا  2,566,630

دوالرا  2,265,780دوالرا أمريكيا لخط واحد و 1,253,340إلى تكنولوجيا الھيدروكربون بمبلغ بالتحول الخاصة 
دوالر  2.89تكاليف التشغيل اإلضافية بمبلغ وقدرت . أمريكيا لثالثة خطوط دوالرا 3,268,980أمريكيا لخطين و

بالنسبة لتكنولوجيا  ريكي للكيلوغرامدوالر أم 1.43أمريكي للكيلوغرام بالنسبة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون، و
 .الھيدروكربون

ويبلغ مجموع التكاليف اإلضافية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة   .107
للمساعدات التقنية  دوالر أمريكي 8,200,000 قدرهويجري طلب مبلغ إضافي . دوالر أمريكي 94,800,000بالضغط 

الخبير االستشاري التقني وإنشاء نظام للدعم حدة إدارة المشروع، وحلقات العمل التدريبية، وخدمات بما في ذلك و
وحسبت . المعايير والتركيبات، وأنشطة التوعية العامة، ومواصلة تعزيز اإلطار السياساتي والتنظيميالتقني، ومراجعة 

في المائة نتيجة  25زائدا زيادة بنسبة مريكي للكيلوغرام أ دوالر 8.22التكاليف على أساس الحد األقصى المحدد البالغ 
 .إلدخال التكنولوجيات البديلة التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار العالمي

  التمويل المشترك
  

المطلوبة تتجاوز األموال المطلوبة نتيجة لقيود مردودية ينص مقترح خطة القطاع على أن تكاليف التحويل  .108
وقد اتصلت . الفرق في أي معدات جديدة من شركات القطاع الخاصمويل مشترك إضافي لتغطية التكاليف، وسيطلب ت

أشير إلى أن فرص التمويل غير أنه . وھو مصرف تنمية محلي KfWحكومة ألمانيا أيضا بمجموعة مصارف 
. دوق المتعدد األطرافموثوقا به للتمويل من الصنليست بديال  المشترك مازالت غير مؤكدة في ھذه المرحلة كما أنھا

باألوزون المستھدفة في إطار ويمكن استخدام التمويل المشترك لتعزيز القدرة على تحقيق المنافع المناخية والخاصة 
 .خطة القطاع ولكن دون أن يكون يحل ذلك مكان الدعم من الصندوق

  التأثيرات المناخية
  

دروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة سوف يسفر إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والھي .109
مليون طن من معادل ثاني أكسيد الكربون كان يمكن أن تنبعث في الغالف  20.2بالضغط عن خفض سنوي قدره 

 .الجوي

  ترتيبات التنفيذ
  

بأنشطة إزالة  تلتزم الوكالة الرئيسية بالتعاون مع وكالة التنفيذ المشترك اليونيدو ومكتب إدارة المشاريع بالقيام .110
وسوف توفر . ويتحمل مكتب إدارة المشاريع المسؤولية الشاملة عن خطة القطاع. ضمن  النطاق الزمني المحدود بشدة

السياساتية والتقنية واإلدارية وسوف تشرف الوكالة الرئيسية وترتب التحقق من تنفيذ  وكاالت التنفيذ المساعدات
 .األنشطة الرئيسية

  
  ليان لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطالمشروعان التدلي

  
 )مقدمة من اليوئنديبي(لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة ) نانجنغ(جر المحدودة نشركة فين

 
من أكبر الشركات العاملة في قطاع رغاوي البوليسترين  2002تعتبر شركة فيننجر التي أنشئت عام  .111

وفي . السحب بالضغط وآالت إعادة تدوير الرغاويتصنيع خطوط وتقوم ھذه الشركة ب. المسحوبة بالضغط في الصين
طنا متريا  630البوليسترين المسحوبة بالضغط واستھلكت متر مكعب من رغاوي  1,500، صنعت المنشأة 2009عام 

وسيقوم المشروع التدليلي بتحويل أحد خطوط تصنيع ھذه الرغاوي من . من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
إلى تكنولوجيا  النفخ المشترك بفورمات الميثيل ) ب(142- لھيدروكلوروفلوروكربونا/ 22- وكلوروفلوروكربونلھيدرا

التعديالت في  أمريكيا دوالرا 2,014,776وسوف تغطي تكاليف التحويل التي قدرت بمبلغ . وثاني أكسيد الكربون
قياس المستوى لفورمات الميثيل وثاني أكسيد الكربون  نظامالمنشأة والمعدات الجديدة والمكونات والعمليات بما في ذلك 

كما ستتضمن التكاليف تدابير . وعامل نفخ ثالث وإعادة تصميم وإحالل صماما جھاز السحب بالضغط والبراميل
 .واالختبارات المختبرية والتجارب على المنتجات والتقييمالسالمة، 
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ثاني أكسيد / ننجر تكرار تكنولوجيا فورمات الميثيلنجاح تنفيذ المشروع التدليلي لشركة في يتيحوسوف  .112
بالضغط بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة ونظرا ألن ھذه الشركة ھي التي تقوم . الكربون في منشئات مماثلة
عالوة على . ھا نقل التكنولوجيا بصورة تحقق مرودودية تكاليفھا لعدد كبير من المنشئاتروومعدات التصنيع، فإن بمقد

-لھيدروكلوروفلوروكربونا/ 22-يسفر المشروع عن خفض في استھالك كل من الھيدروكلوروفلوروكربونذلك سوف 
ويؤدي إلى خفض انبعاثات سنوية بمقدار ) أطنان مترية 205(طن بقدرات استنفاد األوزون  12.3بمقدار ) ب(142

 .من معادالت ثاني أكسيد الكربون طن 422,198

  
 )اليونيدو واليابان(للبالستيك  المحدودة وشركة شنغھاي اكسنزھا

  
وتقوم بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ومعدات تصنيع  2003أنشئت شركة اكسنزھاو عام  .113

 73,525كعامل نفخ وينتجان في المتوسط  22-خطا اإلنتاج فيھا الھيدروكلوروفلوروكربونويستخدم . ھذه الرغاوي
وسوف تحول . سنويا) طن متري 253.3(بقدرات استنفاد األوزون  طن 13.9ا باستخدام من الرغاوي سنوي طنا مكعبا

إلى نظام عامال النفخ المشتركان  22-الشركة أحد خطوط السحب بالضغط فيھا من الھيدروكلوروفلوروكربونھذه 
تكنولوجيا عامل النفخ من  من المشروع التدليلي في شركة  اكسنزھاو ھو نقل وتكييفوالھدف . البوتان وكلوريد الميثيل
ويھدف . وھي إحدى الشركات الرئيسية إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط(كانيكا اليابان بمساعدة شركة 

تعظيم نسبة راتنج البوليسترين المعاد تدويره في المواد الخام والتقليل  المشروع إلى تحديد وتوضيح الطرق المؤدية إلى
كعامل النفخ بالبوتان، وإجراء تعديالت في بوليسترين المسحوبة بالضغط على االشتعال نتيجة من قابلة رغاوي ال

كما سيساعد حكومة الصين في اختيار البدائل ذات التأثير المنخفض على . األمر اقتضىالمعدات وعمليات اإلحالل إذا 
ي بالتكنولوجيا البديلة والتعجيل باستخدامھا في قدرات استنفاد األوزون، وتستخدم في استثارة الوعالبيئة وتنعدم فيھا 

 .الصغيرة والمتوسطة الحجم وغيرھا من المنشئاتالمنشئات 

وسوف تتطلب عملية التحويل تعديل جھاز السحب بالضغط ووحدة قياس جرعات المواد، ونظام قياس عامل  .114
االختبارات وتوفير المساعدات التقنية، وتنفيذ اإلنتاج والنفخ وغير ذلك من المعدات المساعدة، والتكليف بإجراء تجارب 

أطنان  7.0سوف يزيل  دوالرا أمريكيا 1,750,020وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع . تقييم األداء ونشر المعلومات
، ويخفض انبعاثات غازات االحتباس 22- من الھيدروكلوروفلوروكربون) طن متري 126.7(بقدرات استنفاد األوزون 

 .متري من معادالت ثاني أكسيد الكربون طن 229,327بمقدار  الحراري

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقات
 

طن بقدرات  1,372استعرضت األمانة خطة رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط في ضوء خطة إزالة  .115
يسترين المسحوبة بالضغط المستخدم في قطاع رغاوي البول) ب(142-من الھيدروكلوروفلوروكربون استنفاد األوزون

التي قدمت إلى االجتماع الثاني والستين، ومشاريع الثالثة للتدليل على التكنولوجيات البديلة في ) خطة قطاع الرغاوي(
بالضغط التي وافقت عليھا اللجنة، والتكنولوجيات التي اختارھا مصنعو ھذه  ةقطاع رغاوي البوليسترين المسحوب

 .رغاوي البوليسترين والبوليثين التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذيةيع الرغاوي في الصين ومشار

  المشاريع التدليلية بشأن بدائل تطبيقات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
 

وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد المشاريع الثالثة للتدليل على استخدام التكنولوجيا البديلة في تطبيقات  .116
 :وھي بوليسترين المسحوبة بالضغطرغاوي ال

إعداد مشروع تدليلي على التكنولوجيا الخاصة بعامل النفخ بالھيدروكربون في قطاع رغاوي   )أ (
 ؛)اليونيدو(المسحوبة بالضغط في الصين البوليسترين 

 )ب(142-إعداد مشروع تدليلي للتحول عن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون  )ب (
رغاوي إلى فورمات الميثيل وتكنولوجيا النفخ المشترك في تصنيع  22- الھيدروكلوروفلوروكربون/

المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة ) نانجنغ(البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر 
 ؛)اليوئنديبي(في الصين 

ترين ل نفخ في تصنيع ألواح رغاوي البوليسكعام 1234ze-دروكلوروفلورويھدام الالتحقق من استخ  )ج (
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 .)اليوئنديبي(المرحلة األولى في تركيا (المسحوبة بالضغط 

بالغة األھمية لتحديد وتدقيق المركبات األكثر مالءمة والسليمة من  ومن رأي األمانة أن ھذه المشاريع التدليلية .117
وفي ھذا الصدد، فإن . حفي اإلحالل التي يمكن تطبيقھا بنجاالناحية البيئية والمستدامة من الناحية االقتصادية والمفضلة 

قبل معرفة نتائج ھذه المشاريع التدليلية الممولة ) دوالر أمريكي مليون 145التكلفة اإلجمالية (تقديم خطة بھذا الحجم 
ولدى . عن تأخيراستراتيجيا اليعتبر سابق ألوانه فحسب بل قد يتبين أنه ضد مصلحة البلد في حالة أن يسفر تنفيذھا 

اتخاذ إجراء ، قررت الصين ضرورة 2015و 2013فيما يتعلق بأھداف "ة، ذكرت الحكومة أنه معالجة ھذه المسأل
عاجل اآلن في ھذا القطاع الذي ينبغي أن يقوم على أساس تكنولوجيات مجربة من الناحيتين البيئية واالقتصادية يمكن 

ع التدليلية التي يجري تنفيذھا اآلن مازالت غير أن نتائج المشاري. نقلھا إلى الصين بأقل قدر من جھود التكييف والوقت
وإذا لم يبدأ العمل إالّ بعد توافر النتائج، فسوف يكون الوقت متأخرا جدا لإلسھام في أھداف التجميد وإجراء  غير مؤكدة

فإن التكنولوجيتين اللتين تم اختبارھما لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة " وعالوة على ذلك". "األولالخفض 
بالضغط في الصين ھي تكنولوجيات متقدمة في أوروبا واليابان وأن سالمتھا التقنية محتملة في الصين وأن المشروع 

وفيما يتعلق باستخدام فورمات الميثيل، ذكرت حكومة ألمانيا إذ ". لثاني أكسيد الكربون يعمل بنجاح اآلن بالفعلالتدليلي 
في الصغيرة والمتوسطة الحجم يصبح تكنولوجيا مناسبة للمنشئات  جرت تجربة فورمات الميثيل بنجاح، يمكن أن

غير أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم لن يجري استھدافھا في المرحلة األولى من خطة القطاع . المرحلة الثانية
 40من تحويل المرحلة األولى من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تتألف ونظرا ألن ". لمشاريع التحويل

لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة، اليبدو أن طلب التمويل ) نانجنغ(ورشة بما في ذلك شركة فنيننجر  43منشأة و
 .حسابا مزدوجاللمشروع التدليلي مؤھل حيث أنه يشكل 

  المشروع التدليلي في شركة فنيننجر المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة
 

يلي المقدم في نفس وقت خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، أشار لدى دعم المشروع التدل .118
اليوئنديبي إلى أن مبررات المشروع التدليلي تتمثل في أن تكنولوجيا فورمات الميثيل لم يجر تجربتھا تجاريا ومن ثم 

وعالوة على ذلك، فقد . يليةالتوجيھية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمشاريع التدل المبادئمع فھي تتسق 
أي قبل موعد بدء التحضير للمرحلة الثانية من  2013عام أشير على األمانة بأن نتائج المشروع سوف تتوافر قبل نھاية 

وفيما . في المائة من خط األساس 35أنشطة االمتثال، ومن ثم سوف تضطلع بدور حاسم في تحقيق ھدف الخفض بنسبة 
لمزدوج، أوضح اليوئنديبي أن المنشئات المدرجة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة يتعلق بمسألة الحساب ا

لي الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في ماويزيد خط األساس اإلج". منشئات مرشحة"بالضغط للمرحلة األولى ھي 
وسيجري اختيار . يسترينخطة قطاع رغاوي البولعن التخفيضات المستھدفة بموجب " المنشئات المرشحة"ھذه 

خطة قطاع ھذه الرغاوي من قائمة المرشحين التي تضمن المنشئات الفعلية التي ستشارك في عمليات التحويل بموجب 
مقترح ويظل خط اإلنتاج الثاني، غير المدرج في التحويل في . شركة فيننجر بالنظر إلى أن لديھا خطين لإلنتاج

وقد أكدت حكومة . بموجب خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط المشروع التدليلي، مؤھال للتمويل
د خطة ھذا القطاع لخط اإلنتاج األول في شركة إلى الحصول على تمويل بمالصين من خالل رسالة أن الصين تسعى 

 .فيننجر

 اي اكسنزھاو اامحدودة للبالستيكشركة شنغھالمشروع التدليلي في 
  

لي المقدم في نفس الوقت الذي قدمت فيه خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة تأييدا للمشروع التدلي .119
المدرجة في خطة القطاع ھي منشئات ) شركة اكسنزھاوبما في ذلك (بالضغط، أشار اليونيدو إلى أن األربعين منشأة 

أن االستھالك  ولى بالنظر إلىمرشحة لتنفيذ المرحلة األولى ولم تشترك كل الشركات في أنشطة اإلزالة في المرحلة األ
ولدى شرطة اكسنزھاو خطان . الشامل لھذه  الشركات الست واألربعين تزيد كثيرا عن الھدف المحدد في الخطة

وإذا شاركت شركة  اسكنزھاو في . المسحوبة بالضغط، فإن الخط الثاني سيكون مؤھال للتمويل لرغاوي البوليسترين
سيمكن تجنب الحساب المزدوج بالنظر إلى أن أحد الخطين سوف يمول من خالل  المرحلة األولى من خطا القطاع،

 .المشروع التدليلي واآلخر من خالل خطة القطاع

ھذا التجليل يكتسي أھمية بالغة لعدد من األسباب من بينھا الحاجة إلى  وكما أشير في وثيقة المشروع، فإن .120
، والحاجة إلى اكتساب الخبرة في التعامل مع 5رين في بلدان المادة اختبار تكنولوجيا الھيدروكربون لرغاوي البوليست

الخصائص القابلة لالشتعال واالنفجار للھيدروكربون، وحقيقة أن قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ھو 
في الترويج  قطاع كبير ومتنوع، وحقيقة أن شركة اكسنزھاو تقوم أيضا بتصنيع معدات ھذه الرغاوي، ويمكن أن تساعد

وعالوة على ذلك فإن المرحلة األولى من خطة ھذه القطاع سوف . المشروع التدليليللتكنولوجيا في السوق المحلية بعد 
فرصة وافرة ال لالنتھاء من المشروع التدليلي فحسب بل ولتحويل خطوط إضافية إلى مما يتيح  2015تستمر حتى عام 

مع مطلب تنفيذ األھداف األكثر  2015غير أن المرحلة الثانية سوف تبدأ في . طةفي إطار الختكنولوجيا الھيدروكربون 
وأخيرا اليمكن ترك . مما يعني ضرورة أن يبدأ المشروع التدليلي في أسرع وقت ممكن. فترة زمنية قصيرةصعوبة في 
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ة قطاع رغاوي البوليسترين واستنادا إلى األولويات الواردة في خط. بھذا الشكل بخيار تكنولوجيا واحدةقطاع كبير 
الوحيدة التي يمكن اعتمادھا في الصين في أقصر وقت ممكن ھي تكنولوجيا  بالضغط، فإن التكنولوجياسحوبة مال

  .الھيدروكربون بمساعدة من اليابان

 ا التكنولوجياقضاي
  

والھيدروكربون ) ائةفي الم 80(التكنولوجيتان اللتان اختارتھما الحكومة لإلحالل ھما ثاني أكسيد الكربون  .121
كعامل نفخ متماثل مع ) أ(152-والھيدروفلوروكربون) أ(134-وفي حين أن أداء الھيدروفلوروكربون) في المائة 20(

 )أ(134-فالھيدروفلوروكربون. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، لم ينظر إليھما على أنھما من التكنولوجيات السليمة
- أن الھيدروفلوروكربونالقوية ولديه تأثير تسييل يتطلب مواد مضافة خاصة في حين من غازات االحتباس الحراري 

قابل لالشتعال واالنفجار، واليوفر أي تحسين في خصائص العزل وسوف ينبعث بسھولة في الغالف الجوي ) أ(152
التي يتعين مراعاتھا غير أن ھناك عددا من االعتبارات ). المسحوبة بالضغطكما ذكر في خطة رغاوي البوليسترين (

اللتين اختارتھما الحكومة قابالن لالشتعال واالنفجار، وحقيقة أن  اإلحاللتكنولوجيتي  كلتيبما في ذلك، حقيقة أن 
قد اختيرت في تركيا للقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين ثنائي الميثيل )/ أ(152-تكنولوجيا خلط الھيدروفلوروكربون

 10.27البالغ (ليف يعادل نصف ذلك الخاص بخطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين بحد أقصى لمردودية التكا
، وانخفاض الموصلية الحرارية للرغاوي التي تستخدم تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون )دوالر أمريكي للكيلوغرام

يل وتكاليف التشغيل التي تزيد عن السالمة التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية للتحووالعملية األخرى واعتبارات 
/ دوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون 2.47مثل (ضعف تلك الخاصة بتكنولوجيا الھيدروكربون 

واحتماالت، عند استخدام تكنولوجيا . في الھيدروكربوندوالر أمريكي للكيلوغرام  1.11االيثانول مقابل 
 .النقل المعلن للمنتج النھائيت القابلة لالشتعال في الھيدروكربون، تجمع الغازا

االيثانول، لم تضف إالّ كميات ضئيلة من / وأشارت حكومة ألمانيا إلى أنه فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون .122
- ونوكانت تكنولوجيا خليط الھيدروفلوروكرب. القابل لالشتعال إلى ثاني أكسيد الكربون غير القابل لالشتعال االيثانول

العكس من تركيا، فإن وعلى . تركيا تعتمد على قاعدة تكنولوجية مختلفة بدرجة كبيرة في وثانى ميثيل األثيرو) أ(152
مما يجعل من الخطر محاولة تجربة تكنولوجيا ) وفي معظم الحاالت منخفضة النوعية(معدات الصين مصنوعة محليا 

التكاليف، فإن كل وفيما يتعلق بموضوع . بار احتماالت إعادة التھيئةغير المختبرة في الصين دون اخت ثانى مثيل األثير
أي استخدام (من الحكومة والمنشئات تتوقع أن تؤدي اقتصاديات الحجم والتكيف مع المتطلبات المحلية في الصين 

أخيرا فإنه فيماي و. االيثانول/ خفض تكاليف التشغيل في تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربونإلى ) المواد المعاد تدويرھا
الحماية من بالنقل، فإن من الضروري لكل منتج من رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط أن تلتزم بمعايير يتعلق 

أيضا  قابلة الھيدروفلوروليفين وفعوامل النفخ األخرى مثل فورمات الميثيل . الحرائق التي تتضمن متطلبات سالمة النقل
 .مالئمةلالشتعال وتخضع لالحتياط ال

ونظرا الرتفاع التكاليف المرتبطة بإدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون، سيتعين أن تقدم  .123
أن ھناك شواغل أخرى تتعلق باالستدامة غير ). في المائة من التكاليف 29(أمريكيا  دوالرا 41,770,399المنشئات 

وذكرت حكومة ألمانيا أن . التشغيلينطوي عليه من ارتفاع تكاليف  طويلة األجل للتكنولوجيا على مستوى المنشئات بما
وتجنب عدم امتثال القطاع المختارة تعتبر ضرورية لضمان تمكن الصين من تحقيق أھداف المرحلة األولى  التكنولوجيا

ف لن يغطي ونظرا ألن التمويل من الصندوق المتعدد األطرا. وتحقيق خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
وبالنسبة لمشاريع التحويل . الصينسوى جزء من التكاليف، سيتعين على المنشئات أن تشارك ماليا في تحقيق التزامات 

. اختيار المنشئات المستقرة والراسخة والتي تعتبر قادرة على تحمل ھذه المسؤولية اإلضافيةفي المرحلة األولى، جرى 
تقديم الدعم من خالل التمويل المشترك ھد غير العادي، تجري مناقشة إمكانيات وبغية مساعدة المنشئات في ھذا الج

الالزم إلتاحة الفرصة للشركات لإلدارة حكومة الصين اإلطار  تنشئوسوف ). في ألمانيا KfWمصرف (الدولي مثل 
 .في المباني في الصين في بيئة أعمال مستدامة وتوفير منتجات العزل الالزمة بموجب اللوائح الخاصة بكفاءة الطاقة

ضمن جملة التنفيذية نص،  الصادر عن اللجنة 24/49وفيما يتعلق بالتمويل النظير، أشير إلى أن المقرر  .124
في الحاالت التي تكون فيھا المساھمات النظيرة ضرورية لضمان التنفيذ، وبغية تجنب التأخيرات ، على أنه يتعين أمور

وأشارت . لمنفذة على أن المساھمات النظيرة سوف تتوافر قبل تقديم المشاريعالمشروع، إطالع الوكالة افي تنفيذ 
وسعيا إلى معادلة الطلب المتزايد على . قد الينطبق في ھذا المجال" المساھمات النظيرة"حكومة ألمانيا إلى أن مصطلح 

وكول مونتلایر فضال عن منتجات الرغاوي للعزل مع احتياجات تحويل عدد كبير من المنشئات لتحقيق أھداف بروت
األطراف، قررت الصين إلقاء عبء كبير من التكاليف الالزمة على قيود التمويل السائدة اآلن في الصندوق المتعدد 

ولم يجر اختيار سوى الشركات السليمة من الناحية المالية التي تتمتع بأوضاع  .عاتق المنشئات المختارة للمرحلة األولى
ه لن يكون لدى جميع المنشئات األموال النقدية الالزمة لتغطية الفرق، إالّ أنه يمكن مساعدتھا غير أن. عمل مستدامة
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التفاوض بشأن ھذا التمويل دون التزام مسبق وتبذل الصين وألمانيا جھودا الجتذاب القروض إالّ أنه اليمكن . بالقروض
على ھذا الوضع  24/49واليمكن تطبيق المقرر  .المعتمدةمن جانب الصندوق المتعدد األطراف في شكل خطة القطاع 

  .ھذا المقرر غير موجودة في الصين الفريد حيث أن الظروف المعروضة في إطار

 بوليثلين الموافق عليھا حتى اآلن/ مشروعات رغاوي البوليسترين

  
زالة تشير وثيقة المشروع إلى أن الخبرات المكتسبة فيما يتعلق بتكنولوجيا الھيدروكربون خالل إ .125

البوليثلين المسحوبة بالضغط خبرات مفيدة بدرجة كبيرة / في قطاع ألواح رغاوي البوليسترينالكلوروفلوروكربون 
بعمليات منع الحرائق واالنفجارات في بيئة اإلنتاج، وتحسين عمليات نقل عوامل النفخ  االرتقاءوخاصة فيما يتعلق 

للمشروعين المعتمدين من وقد خلص تحليل أجرى . المنتجات ونقلھاوعمليات االرتقاء ذات الصلة بتقادم ) البوتان(
الثالثين في الصين، فإن استھالك اللجنة التنفيذية المتعلقين برغاوي البوليسترين والبوليثيلين إلى انه بالنسبة للمشاريع 

 1.00تكاليف تتراوح بين مع قيم مردودية الطنا بقدرات استنفاد األوزون  1,146و 30الكلوروفلوروكربون تراوح بين 
إالّ في منشئتين أن بلغت قيمة مردودية ولم يحدث . دوالر أمريكي للكيلوغرام 11.23دوالر أمريكي للكيلوغرام إلى 

قيم مردودية التكاليف للمنشئات التي تستھلك ما بين وكان متوسط . دوالر أمريكي للكيلوغرام 7.40التكلفة أكثر من 
وھو مايقل عن الحد األقصى الموحد لمردودية التكاليف البالغ والر أمريكي للكيلوغرام د 2.40طن نحو  200و 100
المنشئات يتضمن تركيب مرافق تخزين الھيدروكربون، وإعادة وكان تحويل . دوالر أمريكي للكيلوغرام للقطاع 8.22

وإجراء تعديالت في المنشئات، السحب بالضغط وغيرھا من المعدات الستخدام  المواد الھيدروكربون، تھيئة معدات 
وعلى الرغم من مردودية التكاليف . وتوفير المعدات ذات الصلة بالسالمة، والتدريب، والتجارب، والمساعدة التقنية

والبوليثيلين ومايماثلھا في القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المعلقة بشأن القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين 
التكاليف السائلة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين فإن مردودية ) على النحو المبين في الوثيقة(المسحوبة بالضغط 

أي ستة أمثال القطاع الفرعي لرغاوي (دوالر أمريكي للكيلوغرام  14.46المسحوبة بالضغط في الصين ھي 
التي ستحيل معھا مقارنة مردودية وردا على ھذه المسألة، أوردت حكومة ألمانيا األسباب  ).البوليثيلين/ البوليسترين

تقدير التكاليف الفعلية والتمويل الالزم وتتضمن ھذه األسباب التقليل من . التكاليف بالمواصفات التقنية بصورة معقولة
الصناعة في القطاع المشار إليه حتى تكفي األموال البوليثيلين، الدمج الذي يتعين إحداثه في / في مشروع البوليسترين

ذلك ثمة وعالوة على . مدة، وتكاليف التشغيل اإلضافية السالبة لھذه المشاريع وتأثيراتھا على مردودية التكاليفالمعت
تعقيدات كبيرة وقدرات في معدات السحب بالضغط لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط مما يجعل تحويلھا أكثر 

للتعويض عن االنخفاض في ادة الضغط في النظام تكلفة بكثير من معدات سحب البوليسترين، والحاجة إلى زي
الھيدروكربون وسيولة ثاني أكسيد الكربون، والحاجة إلى إعادة تصميم معدات السحب بالضغط العريضة واالرتقاء بھا، 

خاصة بسبب استخدام البوليسترين المعاد تدويره في اإلنتاج الواسع لھذه والحاجة إلى معدات سحب مصممة بصورة 
حجما ومقاييس ونظم ضخ بالنظر إلى أن البوتان عامل نفخ مشترك في إنتاج ي، والحاجة إلى مستودعات أكبر الرغاو

بالضغط، بدال من أن تكون عامل نفخ وحيد كما ھو الحال في إنتاج البوليسترين، رغاوي البوليسترين المسحوبة 
 .ھا وخصائصھا ومعاييرھا والمعدات المضافةومتطلبات المنتجات المتباينة وغير القابلة للتماثل، واستخدامات

 جمع البيانات
  

أمريكيا إلعداد خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة  دوالرا 570,740التنفيذية على مبلغ  وافقت اللجنة .126
منشأة  320وخالل مرحلة إعداد المشروع، أرسلت استقصاءات إلى ). ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو(بالضغط للصين 

منشأة فقط ھي التي أجابت على  125منشأة غير أن  550ن المنشئات العاملة في ھذه الرغاوي البالغ عددھا م
وقد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية االفتراضات واالستقراءات  ). في المائة من جميع المنشئات 25أي (االستقصاءات 

في المائة من  80ويستند توقع أن . على االستقصاءاتفي المائة من المنتجين الذين لم يجيبوا  75المتعلقة باحتياجات 
الھيدروكربون اليستند إالّ إلى في المائة يفضلون تكنولوجيا  20المنتجين يفضلون تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون وأن 

ولدى . وقد يؤدي كذلك إلى أخطاءتي أرسلت، وھو األمر غير المغزوي في المائة فقط من االستقصاءات ال 37.5
في المائة  80عالجة ھذه المسألة، أشارت حكومة ألمانيا إلى أن اختيار تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون من جانب م

في  43متريا أو  طنا 17,786 التي تمثلشركة  125في المائة يشير إلى رد  20وتكنولوجيا الھيدروكربون من جانب 
التكنولوجيا أيضا بفعل وجھات نظر خبراء في كل من الصين وقد جرى التحقق من اختيار . المائة من استھالك القطاع

التدليلية في الصين، واإلشارة إلى تطبيقات وعلى الصعيد الدولي من خالل الخبرات المكتسبة من المشاريع 
للمرحلة األولى من خطة قطاع والتستند أنشطة االستثمار . التكنولوجيات على وجه الخصوص في الصين وأوروبا

بوليسترين المسحوبة بالضغط إالّ إلى الشركات التي أجابت على االستقصاءات والتوجد أي أخطاء في تطبيق رغاوي ال
 .ذلك على القطاع بأكمله
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 القضايا التقنية والتكاليفية المعلقة

ومازالت األمانة تناقش القضايا المعلقة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط مع الوكالة  .127
وسوف تبذل األمانة كل جھد ممكن . منفذة، بما في ذلك المشاريع التدليلية التي قدمت لالجتماع الثاني والستينال

 .ل ھذه المھمة وإبالغ نتائج المناقشات للجنة التنفيذية قبل االجتماع الثاني والستينالستكما

  التوصيات
  

 ).تأتي فيما بعد( .128
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  خطة القطاع إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاعي
 التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين 

 )2015-2013المرحلة األولى لالمتثال في (
 

 وصف المشروع
  

قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتماع الثاني والستين للجنة  129-
التنفيذية موجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين، وخطة قطاع إلزالة المواد 

المرحلة األولى (الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاعي التبريد وتكييف الھواء التجاريين والصناعيين في الصين 
بتكلفة إجمالية قدرھا ) ييف الھواء الصناعي والتجاريخطة قطاع التبريد وتك(، 2015-2013االمتثال في 

دوالر أمريكي لليوئنديبي فضال عن خطة  10,335,500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  137,780,000
ل المرحلة األولى لالمتثا(من قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرفة في الصين  22-إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 

 12,646,727دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  168,623,023 بتكلفة إجمالية بمبلغ) 2015و 2013في 
وقدمت أيضا خطط قطاع نيابة عن حكومة الصين لقطاع رغاوي البوليوريتان الجاسئة، وقطاع . دوالرا أمريكيا لليونيدو

  .شروع تدليلي لقطاع المذيباتالبوليسترين المسحوبة بالضغط فضال عن م رغاوي

 خلفية
 

 1,480,000 كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت خالل اجتماعھا الخامس والخمسين على مستوى تمويل قدره 130-
دوالر أمريكي لتغطية تكاليف إعداد اإلستراتيجية الجامعة  111,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ 

القطاع في قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط، والمذيبات، والتبريد الصناعي  فضال عن خطط إزالة
وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على طلب اليونيدو إعداد خطة إدارة إزالة . والتجاري

 43,800ة بمبلغ أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكال دوالر 584,000 الھيدروكلوروفلوروكربون بمستوى تمويل قدره
 .أمريكي لتغطية قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف ھواء الغرف دوالر

خطة القطاع إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين 
  )2015-2013المرحلة األولى لالمتثال في (
  

  كييف الھواء الصناعيين والتجاريين في الصينوصف قطاعى التبريد وت
  

كان قطاعا التبريد وتكييف الھواء الصناعيان والتجاريان من أوائل القطاعات التي اتخذت إجراءات بشأن إزالة  131-
، انتھت الصين من وضع إستراتيجيتھا إلزالة استھالك 1995ففي عام . المواد المستنفدة لألوزون في الصين

- 1994وخالل الفترة من . في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين 22- وفلوروكربونالھيدروكلور
مشروعا استثماريا فرديا لتحويل الكلوروفلوروكربون ومشروع واحد للمساعدة التقنية لقطاع  24، ووفق على 1999

، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة 2002 التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري، ونفذت ھذه المشاريع وفي عام
قطاع إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين، وذكر أن 

ونظرا للخصائص الفيزيائية . 2004تشرين األول / جميع مشاريع التحويل المشار إليھا أعاله استكملت بحلول أكتوبر
ة المفيدة والسالمة في اإلنتاج، وأسعارھا التي في متناول اليد، استخدمت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والكيميائي

على نطاق واسع بوصفھا غازات تبريد مجربة في قطاع التبريد وتكييف الھواء  22- وخاصة الھيدروكلوروفلوروكربون
 .الصناعي والتجاري

في الوقت الحاضر، غاز التبريد السائد المستخدم في صناعة وخدمة  22- ويعتبر الھيدروكلوروفلوروكربون 132-
ووفقا لخطة قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين،بلغ مجموع . تكييف الھواء الصناعية والتجارية
) األوزون طنا بقدرات استنفاد 9,560(متريا  طنا  173,811مقدار 2008في  22-إستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

في تطبيقات التبريد الصناعي والتجاري غير ) طنا بقدرات استنفاد األوزون 2,235(طنا متريا  40,630استخدم منھا 
في قطاعى التبريد  2008الھيدروكلوروفلوروكربون لعام واستخدم استھالك . المحسوبة في االستھالك في قطاع الخدمة

لذي حدد من خالل استقصاء، كأساس لتقدير استھالك وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين، وا
فإنه نظرا لتطور االقتصاد الكلي في الصين  2009وفي عام . في السنوات التالية 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

والتباطؤ الصناعي الناجم عن األزمة المالية العالمية، أشارت التقديرات إلى أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 
حيث  2008في المائة مقابل استھالك عام  3اع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري قد زاد بصورة طفيفة تبلغ قط

طنا متريا واستنادا إلى نتائج استقصاء، يتوقع أن يستمر النمو في ھذا القطاع في الزيادة خالل السنوات  41,850بلغ 
ويعزى النمو المستمر إلى الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي، . ئة سنويافي الما 5الخمس القادمة ليصل إلى مااليقل عن 

األعمال حسب المعتاد أو (وبموجب سيناريو النمو غير المقيد . وھو ما يتسق مع التنمية االقتصادية الوطنية في الصين
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BAU(  طنا متريا،  43,940مقدار  2015إلى  2010يتوقع أن يكون استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
طنا متريا على  56,080أطنان مترية و 53,410طنا متريا و 50,870طنا متريا و 48,450طنا متريا و 46,140و

  .التوالي

ومنذ اعتماد التعديل بشأن اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع التاسع عشر  133-
ت بشأن الرقابة الصارمة على إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون ومرافق لألطراف، أصدرت حكومة الصين توجھا
وعلى مستوى القطاع، نقلت وزارة حماية البيئة عن طريق اتحاد صناعة . التصنيع الجديدة المعتمدة على ھذه المادة

. خضعان للتقييدالتبريد وتكييف الھواء في الصين مؤشرات قوية للصناعة بأن إنتاج واستھالك من ھذه المادة سوف ي
ويفترض أن خطة القطاع المقترحة ستشكل جزءا رئيسيا من اإلستراتيجية الشاملة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون من 

وبمجرد اتخاذ جميع اإلجراءات المقترحة، سوف ينخفض معدل النمو . قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري
ة ويتوقع أن يكون مستوى خط األساس المعادل للقطاع بالنسبة الستھالك في استھالك ھذه المادة بدرجة كبير

 .طن متري 42,900نحو  2010و 2009كمتوسط لعامي  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

ويتمثل ھدف خطة القطاع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين في خفض استھالك ھذه  134-
في المائة من  خط األساس ھذا في  90إلى مستوى خط األساس المعادل في القطاع والى  2013المادة في القطاع في 

طنا بقدرات استنفاد  229(طنا متريا  4,160، سيتعين إزالة 2012واستنادا إلى سيناريو األعمال كالمعتاد لعام . 2015
يمكن العودة إلى استھالك خط  حتى 2012من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من مستوى استھالك ) األوزون

من المواد ) طنا بقدرات استنفاد األوزون 236(طنا متريا  4,290ويتعين خفض . 2013األساس المعادل في القطاع في 
وعلى ذلك سيكون مجموع اإلزالة الالزمة . 2015في المائة في  10الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الخفض بنسبة 

 ).طنا بقدرات استنفاد األوزون 465(طنا متريا  8,450 ھو

 منھجية جمع البيانات
 

لدى قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري نطاقا واسعا من المنتجات المستخدمة في مختلف  135-
وتصنف مختلف منتجات التبريد وتكييف الھواء الصناعية . االستخدامات وتنتج بواسطته العديد من جھات التصنيع

، وتشكيل وحجم المعدات ولخطة ھذا القطاع، اختيرت الفئات )التبريد والتدفئة أو كالھما(ية وفقا لالستخدامات والتجار
 :السبعة التالية من المنتجات

 أجھزة تكييف الھواء ا ألحادية؛  )أ (

 مضخات الحرارة؛/ أجھزة تكييف الھواء المترابطة المتعددة  )ب (

 رارة؛مضخات الح/ أجھزة تبريد المباني صغيرة الحجم  )ج (

 مضخات الحرارة؛/ أجھزة تبريد المياه صغيرة الحجم في المباني  )د (

 مضخات الحرارة، سخانات المياه؛  )ه (

 والمخازن المبردة؛/ وحدات التكييف  )و (

 .الكباسات  )ز (

 .وتوفر خطة القطاع وصفا مفصال لكل فئة بما في ذلك نطاق الطاقة التقليدية بالكيلووات 136-

: استقصاءا للحصول على المعلومات التالية د وتكييف الھواء فى الصينإتحاد صناعات التبريوقد أجرى  137-
تصنيف المنتجات لمعدات التبريد وتكييف الھواء باستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، معلومات مفصلة عن 

يف الھواء التي جھات التصنيع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين، كمية معدات التبريد وتكي
تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، طاقة اإلنتاج وعائدات البيع، وحالة البحوث بشأن تكنولوجيات االستعاضة 

وقد استخدمت المعلومات التي تم الحصول عليھا أثناء االستقصاء في اإلقناع باستخدام . عن الھيدروكلوروفلوروكربون
 .2008إلى  2006القطاع بأكمله من  في 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وتم بصورة موازية إجراء استقصاءات في . جھة تصنيع 150وجمعت المعلومات من خالل استبيانات من  138-
منشأة جرى اختيارھا للمحافظة على التوازن من حيث المناطق الجغرافية، والقطاعات الفرعية ونطاق  68الموقع في 
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منشئات كانت تعتمد على اإلنتاج المتعدد، وطائفة متنوعة من المنتجات، جرى إشراك ما العمليات، ونظرا ألن معظم ال
 .خط إنتاج في ھذه االستقصاءات 195مجموعه 

منشأة بالنظر إلى أن المنشئات المتبقية البالغة  133وجرى تحليل المعلومات المتحصل عليھا وتلخيصھا لعدد  139-
التحليل الذي  1ويلخص الجدول . م تستھلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكانت مشغولة في إنتاج مكونات ول 17

أجرى في خطة القطاع باستخدام بعض البارمترات الرئيسية مثل الملكية واالستئجار والمبيعات واستھالك 
 .التي خضعت لالستقصاء 133الھيدروكلوروفلوروكربون في المنشئات البالغة 

 في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين تصنيف المنشئات -1الجدول 

 عدد المنشئات النطاق البارمترات
النسبة من مجموع 
 العدد اإلجمالي

 الملكية
 % 60.90 81 مملوكة وطنيا

  % 23.31 31 مشروعات مشتركة
 % 15.79 21 مملوكة أجنبيا

 االستثمار
 % 22.60 30 ماليين ريمنبى 10أقل من 

 % 54.10 72 مليون ريمنبى 100و  10بين 
 % 23.30 31 ريمنبى مليون 100أكثر من 

 المبيعات
 % 45.10 60 مليار رومبي 0.1أقل من 

 % 39.90 53 مليار ريمنبى 1.0و 0.1بين 
 % 15.00 20 مليار ريمنبى 1.0أكثر من 

استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 % 36.09 48 أطنان مترية 10أقل من 
 % 39.10 52 طن متري 100و 10بين 

   24.81 33 طن متري 100أكثر من 
 

في المائة من مجموع عدد المنشئات  20منشأة تمثل نحو  30أن نحو  1وتبين البيانات الواردة في الجدول  140-
واستھالك  المختارة إلجراء االستقصاء تسيطر على قطاعى التبريد وتكييف الھواء من حيث استثماراتھا ومبيعاتھا

 .الھيدروكلوروفلوروكربون

 استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في المنشئات الخاضعة لالستقصاء
  

فقد كان مجموع استھالك جميع أنواع غازات التبريد في المنشئات . ووفر االستقصاء معلومات ھامة أخرى 141-
في  58.2( 22-ا من الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متري 18,241يشمل  2008طنا متريا في  31,332يبلغ  133البالغة 
أطنان مترية،  7,103 -المشروعات المشتركة . طنا متريا 9,860 –المنشئات المملوكة وطنيا : بالتفاصيل التالية) المائة

مواد وكانت النسبة المتبقية من االستھالك توليفة من غازات التبريد من ال. طنا متريا 1,278المنشئات المملوكة ألجانب 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية والھيدروفلوروكربونية، واألمونيا

 22-قدرات اإلنتاج والنواتج واالستھالك الشامل للھيدروكلوروفلوروكربون
 

وتوفر خطة القطا المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري معلومات عن العدد التقديري  142-
وقد وضعت التقديرات الخاصة باإلنتاج الشامل . ذا القطاع في تسعة قطاعات فرعية معنيةللمنشئات وإنتاج منتجات ھ

. 137أساس االستقصاء المشار إليه في الفقرة  لھذا القطاع بواسطة إتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء فى الصين على
لواحدة على أساس منتج واحد عادي في للوحدة ا 22-وقد حسب متوسط الشحن بغاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون

في كل قطاع فرعي من خالل ضرب كمية اإلنتاج  22-وحسب استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. كل قطاع فرعي
من ھذه  2008وعلى ھذا األساس فإن االستھالك الشامل في . التقديري بالمتوسط التقديري لشحن ھذه المادة لكل وحدة

البيانات المستخدمة في تقدير االستھالك الشامل من  2ويوفر الجدول . متريا طنا 40,280المادة يبلغ 
 .22- الھيدروكلوروفلوروكربون
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 22-البارمترات المستخدمة في تقديرات االستھالك الشامل من الھيدروكلوروفلوروكربون -2الجدول 
  

 ىقطاعلالقطاع الفرعي 
 التبريد وتكييف الھواء

نطاق القدرة 
العادية 

 )تكيلووا(

  2008إنتاج 
/ وحدة(

 )سنويا

متوسط الشحن 
بعاز التبريد 

/ كيلوغرام(
 )وحدة

استھالك 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22  
 *)طن متري(

استھالك 
الھيدروكلوروفلورو

  22-كربون
طن بقدرات (

  )استنفاد األوزون
 189.75 3,450 23.0 150,000 2,600 – 0.5 الكباسوحدة تكثيف 

جھاز تبريد المباني 
مضخة / ير الحجمصغ

 الحرارة
7 - 50 90,000 12.0 1,050 

57.75 
تبريد المباني التجاري 

 والصناعي
50 – 12,250 150,000 120.0 17,700 

973.5 
 -مضخة الحرارة
 سخانات المياه

3 - 100 130,000 13.0 1,700 
93.5 

أجھزة تكييف الھواء 
 اآلحادية

7 - 200 1,700,000 9.0 14,600 
803 

بريد الھواء أجھزة ت
 المترابطة المتعددة

5 - 150 60,000 18.0 1,100 
60.5 

معدات التجميد والتخزين 
 البارد

0.5 – 14,000 n/a n/a 600 
33 

 4.4 80 6.0 13,000 50 - 3 تكييف ھواء وسائل النقل
 2,215.4 40,280    المجموع

دروكلوروفلوروكربون  * تھالك الھي ة ال 22-اس ي القطاعات الفرعي د ف د، وق از التبري اج بمتوسط شحنة غ اتج ضرب اإلنت ق ن و دقي ى نح ل عل يمث
  أجريت تعديالت للتقريب وبيان الظروف المعنية لإلنتاج في بعض القطاعات 

 
طنا متريا من  30و 22- طنا من الھيدروكلوروفلوروكربون 320وعالوة على ذلك، حدد استھالك  143-

 .طاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريينفي ق). ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 إطار السياسات القائم
 

وضع إطار شامل للسياسات في الصين بشأن الرقابة واإلدارة الشاملتين إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون  144-
في إنتاج ھذه المواد  وقد اضطلع ھذا اإلطار بدور عام في الرقابة على الزيادة. واستھالكھا واستيرادھا وتصديرھا

دائل والتكنولوجيات البديلة وضمان أن تحقق الصين أھداف اإلزالة واستھالكھا، وتعزيز البحوث والتطوير وتكرار الب
سياسة  100، وضعت حكومة الصين وأصدرت أكثر من 2010نيسان / وحتى أبريل. بموجب بروتوكول مونتريال

الوقت، وضع كل قطاع عددا من المعايير التقنية لبدائل وفي نفس . والئحة عن حماية طبقة األوزون
وتتضمن خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين . الھيدروكلوروفلوروكربون

  :أھمھاويبدو أن اللوائح التالية ھي . عرضا عاما للسياسات واللوائح ذات الصلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بعد فترة خمس  2010حزيران / يونيو 1التي دخلت حيز التنفيذ في " الئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون"  .أ 
 وستستخدم ھذه الالئحة كأساس قانوني متين لإلزالة المستدامة للمواد. سنوات من اإلعداد واالستعراض

 المستنفدة لألوزون؛

الذي " اج الھيدروكلوروفلوروكربون الجديدة والمبتكرة أو الموسعةمنشور عن الرقابة الصارمة على مرافق إنت"  .ب 
 ؛2008اعتمد في 

التي اعتمده " مذكرة بشأن الرقابة على مرافق اإلنتاج الجديدة التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية"  .ج 
  .2009في 

 التكنولوجيا البديلة
 

غازات التبريد البديلة التي تنعدم فيھا القدرة على استنفاد  تصف خطة القطاع العملية المستخدمة في اختيار 145-
األوزون مع مراعاة الخصائص الفيزيائية والكيميائية الدينامية الحرارية، وكفاءة الطاقة، والتأثيرات المحتملة على المناخ 

. ع عشر لألطرافالذي صدر خالل االجتماع التاس XIX/6والسالمة واالقتصاد على النحو الذي أوصى به المقرر 
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وأجرى تحليل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية مثل األمونيا وثاني أكسيد الكربون 
وجرى تحديد مسار البدائل لكل قطاع فرعي من قطاعى التبريد وتكييف الھواء استنادا إلى غازات . والھيدروكربون

اللذين تم اختيارھما لجميع االستخدامات باستثناء  32-ھيدروفلوروكربونوال) ألف(410-التبريد للھيدروفلوروكربون
لالستخدام في معدات التجميد والتبريد  CO2/(NH3)ثاني أكسيد الكربون / فقد اختيرت تكنولوجيا األمونيا. اثنين

في مضخات  22-لإلحالل مكان الھيدروكلوروفلوروكربون) ألف(134-ووحدات التكثيف مع إنتاج الھيدروفلوروكربون
قيم  3ويوفر الجدول . في مرحلة الحقة 32-الحرارة لسخانات المياه في المستقبل القريب مع الترويج للھيدروفلوروكربون
 .قدرات استنفاد األوزون وقدرات االحترار العالمي لغازات التبريد المختارة

 ازات التبريد المختارةقيم قدرات استنفاد األوزون وقدرات االحترار العالمي في غ -3الجدول 
  

لھيدروفلوروكربونا 
 )ألف( 410 -

الھيدروفلوروكربون
-32 

الھيدروفلوروكربون
 )ألف(134-

 األمونيا
ثاني أكسيد 
 الكربون

 0 0 0 0 0 قدرات استنفاد األوزون
 1 1> 1430 675 2100 قدرات االحترار العالمي

 
المتوقع اللكباسات الالزمة للقطاعات الفرعية النوعية، أن  وقد تقرر، بحسب درجة تقدم التكنولوجيا والتوافر 146

تتعلق الخطوة األولى بعمليات التحويل التي تستكمل في . يجري التخطيط العقلي للتمويل في شكل عملية من خطوتين
تسھم في  ، والخطوة الثانية لعمليات التحويل التي يقصد بھا أن2013الوقت المناسب الذي يتيح تجميد االستھالك في 

 .2015تحقيق ھدف االمتثال لعام 

 اإلستراتيجية وترتيب أولوية القطاعات الفرعية
 

 :إلى المبادئ التالية) المرحلة األولى( 2015-2011تستند استراتيجيه إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في  147-

دروكلوروفلوروكربون وسيجري تنظيم برامج تحويل الھي. المراعاة الكاملة للتكاليف وقبول األسواق  )أ (
 ؛"السھل أوال ثم الصعب بعد ذلك"وفقا لقاعدة 

تحدد عملية وخطوات تحويل اإلنتاج لمختلف فئات المنتجات على أساس الحالة الراھنة للتنمية   )ب (
 الصناعية؛

 تحدد أولوية التمويل على أساس تقدم التكنولوجيا البديلة وتوافرھا وقبول السوق لھا؛  )ج (

فيذ برنامج التحويل للعناصر الرئيسية التي تنطوي على استھالك كبير للمواد تسند األولوية في تن  )د (
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية، وذات القدرات القوية وأساليب التشغيل السليمة

طنا متريا  1,585وحدد االستھالك البالغ نحو . وقد وضعت خطة التحويل استنادا إلى المبادئ الواردة أعاله 148-
في  3ومع النمو بنسبة . في المائة 100في الشركات التي تبلغ فيھا الملكية األجنبية ) درات استنفاد األوزونطن بق 87.2(

طنا  1,674 بمقدار 2010-2009، حسب متوسط استھالك تلك الشركات في 2010و 2009في المائة في  5المائة و
في  10لشركات ستكون مسؤولة عن الخفض البالغ ومن المفترض أن ھذه ا). طن بقدرات استنفاد األوزون 92.1(متريا 

طنا متريا من ھدف إزالة  167ولذا خفض مقدار . 2015المائة من استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول 
طنا  8,283طنا متريا وستجري معالجة الكمية المتبقية البالغة  8,450 الھيدروكلوروفلوروكربون من القطاع البالغ 

الخطة ووزعت بين القطاعات الفرعية الثمانية من قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين من متريا في 
وخصمت اإلزالة في . 4خالل تخصيص أھداف إزالة معينة من الھيدروكلوروفلوروكربون على النحو المبين في الجدول 

 .طة البداية لتحقيق الخفض التجميعي المستدام وفقا لذلكمشروعين تدليليين وافقت عليھا اللجنة التنفيذية مؤخرا من نق
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 2015إلى  2011الخفض بحسب القطاع الفرعي من  -4الجدول 
  

 غاز التبريد البديل القطاع الفرعي

2011-20132014-2015 
 التجميعي

2011-1015 
الخفض 
باألطنان 
 المترية

عدد 
 المشاريع

الخفض 
باألطنان 
 المترية

عدد 
 المشاريع

فض الخ
باألطنان 
 المترية

عدد 
 المشاريع

 كباس التبريد

 الھيدروكلوروفلوروكربون 
32 R2S  *  n/a  0 n/a 1 n/a 1 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
-32 S   ** n/a 1 n/a 0 n/a 1 

أجھزة تكييف 
 الھواء اآلحادية

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 1,000 5 1,700 9 2,700 14 

-ونالھيدروكلوروفلوروكرب
 11 2,333 3 635 8 1,698  )ألف(410

أجھزة تكييف 
الھواء المترابطة 

 المتعددة
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4 800 2 400 2 400  )ألف(410

أجھزة تبريد المياه 
الصناعية 
 والتجارية

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 200 2 650 7 850 9 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 8 800 5 500 3 300  )ألف(410

أجھزة تبريد المياه 
 الصغيرة الحجم

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 130 2 70 1 200 3 

مضخات الحرارة 
 لسخانات المياه

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1 100 0 0 1 100  )ألف(134

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 0 0 100 1 100 1 

وحدة التكثيف 
والتجميد والتخزين 

 البارد

أكسيد ثاني / األمونيا
 1 250 0 0 1  250 الكربون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
32 0 0 150 1 150 1 

 55 8,283 30 4,205 25 4,078   المجموع
 تبادل كباسات من مرحلتين*

 الكباسات اللولبية**
 

طن متري  8,283إلزالة  2015مشروعا للتحويل فيما بين األول وعام  55ومن المتوخي ما مجموعه  149-
من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال ) طن بقدرات استنفاد األوزون 455.6(

احدھما لتحويل خط . وقد أدرج مشروعان من القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات في خطة القطاع. 2015و 2013لعامي 
على أن ينفذ كأولوية لتوفير  32-إلى الھيدروفلوروكربونإنتاج الكباسات اللولبية التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون 

. جھاز ضاغط سنويا للمشاريع ذات الصلة بتصنيع معدات تكييف الھواء الصغيرة والمتوسطة الحجم 100,000نحو 
د لتطبيقات التبري 32- ويتعلق المشروع الثاني بتحويل الكباسات المتبادلة التي تستخدم تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

ولن تسفر مشاريع تحويل الكباسات عن إزالة مباشرة الھيدروكلوروفلوروكربون إال أن توافر الكباسات الغنى . والتجميد
  .عنه لمشاريع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في القطاعات الفرعية المعنية

 
عيين والتجاريين، سوف يختار وعقب الموافقة على خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصنا 150-

مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين المنشئات 
لمشاريع التحويل من قائمة المنشئات المرشحة مع مراعاة استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون وقدرات إلنتاج 

وسيكون القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء االفرادية ھي القطاع الفرعي الرئيسي المتضمن . والكفاءة التكنولوجية
عند خط  2013في المائة من الھدف القطاعي الشامل الستھالك عام  65 تشكل طنا متريا 2,698اإلزالة المقررة البالغة 

ب من الصندوق المتعدد األطراف، سوف ينتھي ورھنا بتوافر التمويل في الوقت المناس. األساس القطاعي أو أقل منه
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وسوف تتم إزالة استھالك . بما يضمن إنجاز ھدف التجميد 2013العمل من جميع مشاريع التحويل المقررة قبل عام 
  .دھا الخاصةالھيدروكلوروفلوروكربون في المنشئات المقامة برأس مال أجنبي بموار

، سيكون القطاع 2015في المائة من االستھالك بحلول عام  10البالغ وبغية بلوغ ھدف الخفض المحدد للقطاع  151-
الفرعي للتبريد وتكييف الھواء مرة أخرى القطاع الفرعي الرئيسي حيث يدرج أجھزة تكييف الھواء اآلحادية في عملية 

بطة المتعددة ومضخات إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ونشاط التحويل يليه القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء المترا
 .الحرارة

 آلية إدارة البرنامج
 

سيجري إنشاء آلية شاملة لإلدارة والتنفيذ لتوحيد البحوث والتطوير الخاصة بالتكنولوجيات البديلة وتنظيم  152-
كما ستحقق . برامج التحويل على أجزاء، وفرض الرقابة واإلشراف على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .االستخدام الكامل لموارد الصناعة في توفير التوجيه التقني لتحقيق بدائل ھذه المواد وإجراء التحويل

وستعمل وزارة حماية البيئة كجھة اتصال مع الوكاالت الدولية وغيرھا من أصحاب المصلحة في بروتوكول  153-
حكومي لحماية طبقة األوزون، وتنسيق إدارة المواد كما ستتولى  الوزارة رئاسة الفريق الرئيسي ال. مونتريال واألمانة

الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط الرقابة والسياسات المتصلة بھا، والتنسيق مع اإلدارة العامة للجمارك ووزارة 
ياغة وسوف تتعاون مع المنظمات ذات الصلة لص. المالية، واإلدارة الحكومية للضرائب واإلدارات اإلقليمية لحماية البيئة

السياسات المتعلقة بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، واإلشراف واإلدارة الشاملين على األحداث واألنشطة ذات الصلة 
 .بصناعة التبريد وتكييف الھواء، وتقييم وتفقد تنفيذ البرامج

عى التبريد وتكييف وسينشأ مكتب إدارة المشروع لتولي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطة القطاع الخاصة بقطا 154-
الھواء، وبغية المحافظة على الخبرات المكتسبة وتوفير االستمرارية، سيجري إلحاق الموظفين والخبراء العاملين في 

وسعيا إلى مساندة العمليات اليومية . مكتب إدارة المشاريع فيما يتعلق بخطة إزالة الكلوروفلوروكربون بالمكتب الجديد
ويضطلع مكتب . تعين توفير التمويل كجزء من خطة القطاع الخاص بالتبريد وتكييف الھواءلمكتب إدارة المشروع، ي

 :إدارة المشروع بالمھام التالية

 التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛  )أ (

إعداد أو استعراض اختصاصات الخدمات االستشارية وإجراء أعمال الرصد واإلشراف على   )ب (
 ين لدعم تنفيذ أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون واإلشراف عليھا؛الخبراء االستشاري

  إعداد برنامج عمل لخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وتنفيذھا واستعراضھا؛  )ج (

 إعداد التقارير ذات الصلة على النحو الذي تطلبه اللجنة التنفيذية  فضال عن الوكاالت المنفذة؛  )د (

  الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛ اإلدارة المالية لضمان االستخدام  )ه (

 وضع وصيانة نظام معلومات إدارة المشروع؛  )و (

أو اللجنة التنفيذية مثل من /تيسير اإلشراف على المشروع أو تقييمه بحسب طلب الوكالة المنفذة و  )ز (
 خالل برنامجھا للتقييم؛

 تيسير اإلدارة  والمراجعة المالية حسبما يرد في الخطة؛  )ح (

ماعات وحلقات العمل لموظفي مكتب التعاون االقتصادي الخارجي، وموظفي الوكاالت تنظيم االجت  )ط (
المعنية األخرى لضمان التعاون الكامل من جانب جميع أصحاب المصلحة في جھود إزالة 

 الھيدروكلوروفلوروكربون؛

م كجزء من اإلشراف والتقييم فيما يتعلق بمشاريع التحويل بمساعدة من خبراء تقنيين يجري استخدامھ  )ي (
 .مكون المساعدة التقنية

وستقوم الوكالة المنفذة وھي اليوئنديبي باإلشراف على التنفيذ العام لخطة القطاع وإعداد التقارير عن التقدم  155-
 .المحرز وتقديم طلبات الحصول على شرائح التمويل في المستقبل إلى اللجنة التنفيذية
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 اإلطار السياساتى والتنظيمي
 

تنشئ الحكومة ھيكل سياسات الستكمال األنشطة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف لضمان إزالة  سوف 156-
ضمان خفض : وتتمثل أھداف سياسات اإلزالة فيمايلي. الھيدروكلوروفلوروكربون في الوقت المناسب في ھذا القطاع

لھواء حسب الجدول الزمني المحدد، توفير استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف ا
حوافز للمنشئات إلزالة ھذه المواد وتطبيق التكنولوجيات البيئية البديلة، التشجيع على الترويج للبدائل المنخفضة التكلفة 

ولوجيا والمناسبة من الناحية التقنية لتحل مكان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تعزيز عمليات استحداث ونشر التكن
وحددت خطة القطاع العديد من . البديلة وضمان عدم تأثر النمو في قطاع التبريد وتكييف الھواء بأھداف اإلزالة المقترحة

  .2015سياسة والئحة يتوقع إعدادھا وإصدارھا قبل  13العوامل ذات الصلة بإطار السياسات لھذا القطاع وأدرجت 

 المساعدات التقنية
 

طاع سلسلة من أنشطة المساعدة التقنية لتيسير الترويج للتكنولوجيات البديلة مثل وضع برنامج تتوخى خطة الق 157-
 .وطني للدعم التقني، ووضع ومراجعة المعايير التقنية ووضع نظام لشبكة معلومات صناعية والتوعية العامة

 :ويـتألف البرنامج الوطني المقترح للدعم التقني من العناصر التالية 158-

 ابعة أحدث أشكال التقدم في مجال البدائل؛مت  )أ (

 البحوث األولية عن غازات التبريد الممكنة؛  )ب (

  تصميم تطبيقات المنتج واختبارھا؛  )ج (

 اإلشراف والتوجيه التقنيان فيما يتعلق بمشاريع التحويل؛  )د (

 ؛التبادل التقني والندوات الدراسية  )ه (

 تكاليف االستثمار
 

ية لمشاريع التحويل على مستوى المنشأة في قطاع التبريد وتكييف الھواء تتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضاف 159-
النظام والمكونات والعمليات وإعادة التصميم، واختبار التصميم، وتحويل خط اإلنتاج، وتجارب : مايلي بالدرجة األولى

والتدريب على السالمة  إنتاج التصميمات واالختبار، وتفقد جودة المنتج، والوضع النھائي واالختبار، والعمليات
أما تكاليف التشغيل اإلضافية لمشروع للتحويل على مستوى منشأة في قطاع التبريد وتكييف . وتعديالت مرافق السالمة

الھواء فتتعلق أساسا بالتعويض عن الزيادة في تكاليف المواد الخام والمكونات والعناصر اإلضافية بعد تطبيق التكنولوجيا 
 .ةوالبديلة الجديد

تكنولوجيا بديلة لدراسة التكاليف اإلجمالية / وجرى اختيار استخدام تصنيعي عادي وتمثيلي لكل قطاع فرعي 160-
وجرى في ستة قطاعات فرعية لتصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء تحديد ما مجموعه عشرة . للتحول في كل خط

دوالر  571,000 راوحت التكاليف الرأسمالية اإلضافية بينخطوط إنتاج نموذجية لتمثيل الوضع الحالي في التصنيع، وت
سنويا ومتوسط شحنة / وجرى تحديد نواتج اإلنتاج بالوحدة. دوالر أمريكي لكل خط إنتاج 1,307,000 أمريكي إلى

الذي ستجري  22-وتراوح استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. وحدة لكل خط/ الھيدروكلوروفلوروكربون بالكيلوغرام
وقدرت التكاليف الرأسمالية اإلضافية باستخدام الفرق في تكاليف . متري لكل خط طن 100طنا متريا و75 الته بين إز

وحسبت التكاليف . المواد والمكونات بين خط األساس والتكنولوجيا البديلة إلنتاج وحدة واحدة من منتجات كل منھا
وقد حسبت ). سنة/ وحدة(ضافية لكل وحدة باإلنتاج السنوي لكل خط إنتاج بضرب التكاليف اإل الرأسمالية اإلضافية

. مردودية تكاليف لكل من التكاليف االقتصادية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية بصورة منفصلة لكل قطاع فرعي
كل من تسع حاالت محسوبة مع قيم ل(ھذه القيم للقطاعات الفرعية الستة لثالث تكنولوجيات مختارة  5ويقدم الجدول 

ولم تحدد مردودية التكاليف بالنسبة لتكنولوجيا ثاني ). التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لكل منھا
 ).األمونيا/ أكسيد الكربون
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 )بالدوالر األمريكي لكل كيلو غرام(مردودية التكاليف بحسب القطاع الفرعي والتكنولوجيا  -5الجدول 
  

 القطاع الفرعي

-لھيدروكلوروفلوروكربونا
32 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )أ(410

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 )أ(134

التكاليف 
 الرأسمالية

تكاليف 
 التشغيل

التكاليف 
 الرأسمالية

تكاليف 
 التشغيل

التكاليف 
 الرأسمالية

تكاليف 
 التشغيل

     8.8 8.3 10.7 14.5 أجھزة تكييف الھواء اآلحادية
/ الھواء المترابطة المتعددةأجھزة تكييف 
     8.5 8.9     مضخات الحرارة

/ أجھزة تكييف التبريد الصناعية والتجارية
     9.1 8.0 10.6 1.7 مضخات الحرارة

مضخات / مبردات المياه صغيرة الحجم
         10.9 14 الحرارة

 9.6 7.6     10.8 14.2 مضخات الحرارة/ سخانات المياه
وغرف التجميد والتخزين  وحدة التكثيف

         9.7 13.7 البارد
 

وحسبت التكلفة الشاملة للتحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء باستخدام قيم مردودية التكاليف المستمدة من  161-
 وقد ضربت ھذه القيم بالخفض في. 5الحاالت النموذجية التسع لتحويل خط اإلنتاج على النحو المبين في الجدول 

في كل قطاع فرعي من القطاعات الفرعية الستة على النحو المقترح للمرحلة  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
 55وأضيفت تكاليف تحويل خطي تصنيع اللكباسات مما أسفر عما مجموعه . خط إنتاج 53اقه ليشمل األولى وتوسيع نط
  .خطا من خطوط اإلنتاج المقترحة 55ويقدم الجدول التالي تكاليف تحويل . مشروعا للتحويل

 خطا لإلنتاج 55التكاليف الشاملة لتحويل  -6الجدول 
  

 القطاع الفرعي

 2015  - 2011 : المرحلة األولى

التخفيض 
المقترح 

باألطنان (
 )المترية

التكاليف 
الرأسمالية 
اإلضافية 

بماليين (
الدوالرات 
 )األمريكية

تكاليف 
التشغيل 
اإلضافية 

بماليين (
دوالرات ال

 )األمريكية

المجموع 
الفرعي 

بماليين (
الدوالرات 
 )األمريكية

 n/a 18.09 18.09 غير معروف الكباسات
 107.93 49.42 58.51 5,033 أجھزة تكييف الھواء اآلحادية

مضخات / أجھزة تكييف الھواء المترابطة المتعددة
 13.92 6.80 7.12 800 الحرارة

مضخات / ة والتجاريةأجھزة تكييف التبريد الصناعي
 34.34 16.29 18.05 1,650 الحرارة

 3.44 1.51 1.93 138 مضخات الحرارة/ مبردات المياه صغيرة الحجم
 4.22 2.04 2.18 200 مضخات الحرارة/ سخانات المياه

 3.51 1.46 2.06 150 وحدة التكثيف وغرف التجميد والتخزين البارد
 185.45 77.52 107.94 7,971 المجموع

 
 منحة الصندوق المتعددة األطراف المطلوبة -التكاليف اإلضافية المؤھلة

 
بشأن المبادئ التوجيھية لتمويل اإلزالة، ستنظر تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس  60/44وفقا للمقرر  162-
ن التي ستجري دوالر أمريكي لكل كيلوغرام متري من كمية الھيدروكلوروفلوروكربو 3.80دوالر أمريكي و 6.30

ونتيجة لتطبيق ھذه الحدود . إزالتھا من المشاريع في القطاعين الفرعيين لتكييف الھواء، والتبريد التجاري على التوالي
 .مليون أمريكي 157.78خط إنتاج  55القصوى، ستكون تكاليف تحويل 

 133من بين المنشئات البالغة وسيجري اختيار المنشئات المرشحة لمشاريع التحويل البالغة خمسة وخمسين  163-
وھي نفس المنشئات المشار  2007أيلول / سبتمبر 21التي أجرى معھا االستقصاء، والتي أسست خطوط إنتاجھا قبل 

ووفقا للبيانات المستمدة من االستقصاء والمقدمة من اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في . 139إليھا في الفقرة 
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، يشكل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في شركات المشروعات المشتركة 133لمنشئات البالغة الصين بالنسبة لھذه ا
وبالنسبة لمشروع تحويل الكباس اللولبي، فإن رأس المال األجنبي الذي حسب استنادا إلى . في المائة في المتوسط 17

وبالنسبة لمشروع تحويل الكباس  التبادلي، . في المائة 55المعدل المتوسط لثالث شركات من المشروعات المشتركة نحو 
 .7ويرد تلخيص للتكاليف االستثمارية المؤھلة الصافية في الجدول . سيجري اختيار شركة مملوكة محليا بالكامل

 )بماليين الدوالرات األمريكية(التكاليف االستثمارية الصافية  -7الجدول 
  

 مجموعال 2015  -  2014  2013  -2011  القطاع الفرعي
 10.06 3.49 6.57 تحويالت الكباسات

معدات التبريد وتكييف الھواء في ستة 
 قطاعات فرعية

52.06 63.88 115.94 

 126.00 67.37 58.63 ع الكليالمجمو
 

دوق المتعدد األطراف في الجدول ويرد موجز للتكاليف االستثمارية وغير االستثمارية المطلوبة من الصن 164-
 :اليالت 8

 )بالدوالرات األمريكية(التكاليف االستثمارية ومجموع التمويل من الصندوق المتعدد األطراف  -8دول الج
 

  التكاليف مكونات التمويل
)بالدوالرات األمريكية( 

  :مكونات غير استثمارية
 3,500,000 اإلشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق واإلدارة

 480,000 اإلطار السياساتى والتنظيمي
  المساعدة التقنية

 5,450,000 البرنامج الوطني للدعم التقني
 1,050,000 المعايير واللوائح التقنية

 500,000 نظام شبكة المعلومات الصناعية
 800,000 التوعية العامة والتدريب

  11,780,000 المجموع الفرعي للمكونات غير االستثمارية
 126,000,000 المكونات االستثمارية

 137,780,000  المجموع الكلي
طن متري من  7,971.1على أساس خفض استھالك 
 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

17.28 

 
 الجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد

 
وفقا للجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد، من المقرر إجراء علمية التحقق من اإلزالة للربعين الثاني والثالث  165-

 .2016و 2014ف يكل من 

 تقديرات المنافع البيئية من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

نظرا النعدام قدرات استنفاد األوزون في البديل المعتمد، فإن منافع حماية طبقة األوزون تعادل الكمية التي  166-
ا األساس، ستحقق المواد وعلى ھذ. أزيلت من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان بقدرات استنفاد األوزون

 .طنا بقدرات استنفاد األوزون 465 المستنفدة لألوزون المزالة خالل المرحلة األولى تأثير خفض

وتحسب االنخفاضات المباشرة في غازات االحتباس الحراري على أساس الفرق بين تأُثير االحتباس الحراري  167-
ونظرا ألن غازات التبريد المختلفة . روفلوروكربونية التي استعيض عنھاللمادة البديلة وتلك الخاصة بالمواد الھيدروكلو

تنطوي على قيم مختلفة لقدرات االحترار العالمي، فإن االنبعاثات المباشرة من غازات االحتباس الحراري لغاز تبريد 
خفض انبعاثات قدرات وتشير التقديرات إلى أن . معين تعادل كمية ھذا الغاز مضروبة في قدرات االحترار العالمي

 .طن من معادل ثاني أكسيد الكربون 7,660,000االحترار العالمي بعد النجاح في تنفيذ المرحلة األولى سيكون 
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ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية للمعدات وتحسينھا من خالل تغييرات مالئمة في التصميم مع استخدام غازات  168-
ض في استھالك الكھرباء خالل فترة عمر المعدات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد ويمكن أن يسفر ذلك عن خف. تبريد بديلة

ونظرا ألن األنشطة الرامية إلى تحقيق تحسينات في كفاءة الطاقة ليست ھي ھدف ھذه الخطة، . الكربون غير المباشرة
 .و الدقة في ھذا الوقتاليمكن تقدير تأثيراتھا على االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس الحراري، على نح

 تقدير المنافع البيئية األخرى المستمدة من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

استخدمت خطة القطاع منھجية مجموع التأثير المعادل لالحترار في حساب الخفض في انبعاثات االحتباس  169-
لنجاح في تنفيذ المرحلة األولى سيكون وقد حسب أن الخفض المباشر في غازات االحتباس الحراري بعد ا. الحراري

ونظرا . ويستند ذلك إلى عملية حسابية بسيطة أجرتھا حكومة الصين. طن من معادل ثاني أكسيد الكربون 7,660,000
ولمعدات التبريد وتكييف الھواء . لنقص المعلومات عن ظروف اإلطار، لم تستطع األمانة أن تقيّم مدى صحة ھذه البيانات

ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية للمعدات . والتجارية دورة حياة أطول عادة تتراوح بين عشر وعشرين عاماالصناعية 
ويمكن أن يسفر ذلك عن خفض في استھالك . وتحسينھا بإجراء تغييرات مناسبة في التصميم باستخدام غازات تبريد بديلة

ونظرا ألن التحسينات في . اشرة لثاني أكسيد الكربونالكھرباء خالل فترة حياة المعدات وخفض االنبعاثات غير المب
كفاءة الطاقة ليست ھي الھدف الرئيسي لھذه الخطة، اليمكن تقدير االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس الحراري 

 .بصورة دقيقة في ھذا الوقت

  
  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  
  التعليقات

 
مع توصيات اللجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزالة  استعرضت األمانة المقترح تمشيا 170-

وطلب عدد من . الھيدروكلوروفلوروكربون ومراعاة المبادئ التوجيھية الحالية ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية
كاليف اإلضافية اإليضاحات والمعلومات اإلضافية من اليوئنديبي وحددت األمانة العديد من القضايا ذات الصلة بتحديد الت

 .المؤھلة والتي ظلت دون تسوية

 على قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين 2002انعكاسات خطة إزالة الكلوروفلوروكربون في 
 

في قطاع التبريد وتكييف  12-إستراتيجيتھا إلزالة استھالك الكلوروفلوروكربون 1995وضعت الصين في عام  171-
وفقا لھذه اإلستراتيجية، اعتمدت خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع التبريد وتكييف الھواء نھجا من و. الھواء

. 22-مرحلتين إلزالة المواد المستنفدة لألوزون حيث تمثلت المرحلة األولى في التحويل إلى الھيدروكلوروفلوروكربون
رات مردودية للتكاليف المتاحة في الصين بالنظر إلى توافر وقد عرضت ھذه المادة في ذلك الوقت على أنھا أكثر الخيا

وذكرت اإلستراتيجية أن التغيير الالحق إلى المواد . المواد والحالة التقنية لصناعة الخدمة، واعتبارات التكاليف  الشاملة
 .ن الخاصغير المستنفدة لألوزون سوف يجري عندما تتوافر التكنولوجيا المالئمة، وستكون على حساب الصي

، قامت الصين، بمساعدة من البنك الدولي بتحديث اإلستراتيجية، ووضع خطة إلزالة 2001وفي  172-
وشملت خطة القطاع أحدث المعلومات عن ھيكل القطاع التي . الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء

عدد اإلجمالي للمنشئات العاملة في إنتاج مختلف ووصل ال. وفرھا اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين
. كان الكثير منھا منشئات صغيرة ومتوسطة الحجم 1,000 معدات التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية نحو

وأكدت خطة القطاع المبادئ الرئيسية التي . منھا كأعضاء في االتحاد 347 شركة سجل 543وأدرج اتحاد الصناعات 
 :على النحو التالي 1995ستراتيجية وضعت في إ

 :يساعد الصندوق المتعدد األطراف فيمايلي  ) أ(

 شركة؛ 68خط إنتاج في  73شركة من بين ما مجموعه  24تحويل إنتاج الكباسات في  )1

 نقل تكنولوجيا الكباس الحديثة الخالية من الكلوروفلوروكربون من البلدان الصناعية؛ )2

خصصة القديمة بمعدات إنتاج حديثة وعالية المرونة االستعاضة عن اآلالت واألدوات الم )3
بما يتيح للصناعات في الصين تحقيق المتطلبات األكثر صرامة للكباسات الخالية من 

 .الكلوروفلوروكربون التي تنتجھا البلدان الصناعية
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ن خالل وسوف تتيح ھذه األنشطة إجراء إزالة كاملة الستخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع م
وستكون الخطوة األولى . التحويل المكون من خطوتين مع إدراج كلتي الخطوتين في طلب التمويل

. واألمونيا) أ(134والھيدرفاوروكربون 22-ھي التحويل إلى غازات الھيدروكلوروفلوروكربون
البدائل وستكون الخطوة التالية ھي التحويل إلى المواد غير المستنفدة لألوزون بمجرد أن تتوافر 

في البلد بالنسبة لتلك االستخدامات التي اختير فيھا  12-المناسبة للكلوروفلوروكربون
  .كبديل 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  
 :سوف) بين جملة أمور(وفي المقابل فإن الصين   ) ب(

تمول من مواردھا الخاصة االرتقاء التكنولوجي المرتبط بمعدات زيادة اإلنتاج الالزم  )1
 المكون من خطوتين؛ إلتاحة النھج

وضع وإدخال السياسات المساندة الالزمة لدعم وضمان التحويل المستدام إلى اإلنتاج الحالي  )2
 2002من الكلوروفلوروكربون لمعدات التبريد الجديدة في قطاع التبريد اعتبارا من 

 فصاعدا؛

 ؛2000حظر إنتاج معدات التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ابتداء من  )3

 إقامة نظام للضرائب للمواد الكلوروفلوروكربونية لدعم استخدام البدائل؛ )4

وضع المعايير الالزمة ونظام التراخيص لدعم الرقابة على إنتاج الكباسات الخالية من  )5
 .الكلوروفلوروكربون

 ووافقت الصين كذلك على أن التطلب تمويال من الصندوق المتعدد األطراف للتكاليف اإلضافية التي  ) ج(
 :يمكن أن تؤھلھا لوال ذلك ذات الصلة بمايلي

 تكاليف تحويل شركات تصنيع معدات التبريد التجارية والصناعية؛ )1

 تكاليف تحويل المستعملين النھائيين؛ )2

تكاليف التشغيل اإلضافية ذات الصلة بتحويل الكباسات، ومنتجي معدات التبريد التجارية  )3
 .دائل الخالية من الكلوروفلوروكربونوتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بالب

دوالرا أمريكا لتنفيذ العديد من  49,800,275وقد أوفى الصندوق المتعدد األطراف بالتزاماته حيث خصص  173-
وتضمن ذلك مشروعا للمساعدة التقنية إلقامة واختبار مركز للتوحيد القياس . منشأة 24مشاريع تحويل الكباس في 

لمطلوبة ومعدات التصنيع المتخصصة بما في ذلك مراكز الميكنة المراقبة عددا ونظم القياس المنسقة وتوفير التكنولوجيا ا
، قد أقرت منشئات تصنيع 2006وقد استكملت جميع مشاريع التحويل بحلول عام . عن طريق الحاسب اإللكتروني

ھي  22-دة على الھيدروكلوروفلوروكربونالكباسات والتبريد، في تقارير استكمال المشاريع، بأن التكنولوجيا المعتم
ووفقا لھذه التقارير فإن . ھدف مرحلي وأن الھدف النھائي ھو اعتماد تكنولوجيا خالية من القدرات على استنفاد األوزون

بتكنولوجيا  22-الشركات كانت تخطط الستثمار رؤوس أموال خاصة بھا لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون
 .ت استنفاد األوزونخالية من قدرا

وأعدت الصين للعرض على االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية خطة إلزالة الكلوروفلوروكربون في  174-
قطاع التبريد وتكييف الھواء أشارت إلى أن الدعم المقدم من الصندوق المتعدد األطراف سوف يتيح تحويل القطاع بأكمله 

استخدامھا في تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون وتلك الخالية من ھذه المادة على إلى تكنولوجيا للتصنيع يمكن 
في قطاع التبريد وتكييف الھواء في المقرر وقد أشارت اللجنة التنفيذية إلى خطة إزالة الكلوروفلوروكربون . السواء

ويشير ذلك إلى أن خطة . نشئاتوشكلت األساس الذي اعتمد عليه في الموافقة على المشروع األخير لخمس م 35/50
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في ذلك القطاع التي أعدھا اليوئنديبي تحتاج إلى تعديالت كبيرة من بينھا إعادة تقييم 

 .واسعة النطاق لألساس الذي سيعتمد عليه في التمويل الذي يمكن أن يقدمه الصندوق المتعدد األطراف

في رد على ذلك إلى أن خط األساس  ، أشار اليوئنديبي. لمشار إليھا أعاله لليوئنديبي وقد أبلغت المعلومات ا 175-
المبين في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء يختلف عن المشاريع التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية بموجب خطة ھذا 
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ليس له عالقة بالتقديم  2002القطاع لعام ومن ثم فإن التمويل الذي قدمته اللجنة التنفيذية لخطة  2002القطاع لعام 
 .الحالي

وتسعى األمانة إلى الحصول على توضيح من اللجنة التنفيذية بشأن تفسير االتفاق مع حكومة الصين فيما يتعلق  176-
ف بالتحول عن تكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى تلك الخالية من ھذه المواد في قطاع التبريد وتكيي

 .الھواء

 تحديد خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

كمصدر للتنبؤ باستھالك خط األساس من  2008استخدم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  177-
يف وتشير التقديرات إلى أن العدد اإلجمالي للمنشئات في قطاع التبريد وتكي. الھيدروكلوروفلوروكربون الخاصة بالقطاع

منشأة مع تصنيف عدد كبير منھا على أنھا من المنشئات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي  1,000الھواء سيكون في حدود 
المشار إليھا (على أساس البيانات المستمدة من االستبيانات  2008وقدر استھالك عام . تجمع بين أنشطة التصنيع والخدمة

وبناء على ھذه البيانات، . منشأة 68ستقصاءات أجرت في الموقع في منشأة تصنيع ومن ا 133من ) 138في الفقرة 
وجرى . قدرت القيم المتوسطة لشحنة الھيدروكلوروفلوروكربون لكل وحدة من مختلف المنتجات في كل قطاع فرعي

منتجة ال 22-تحديد استھالك ھذه المادة بضرب متوسط الشحنة بعدد الوحدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
وقد صنف . في كل قطاع فرعي باستخدام اإلحصاءات التي جمعھا اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين

رقم موثوق به يتسم بدقة مقبولة للغرض "طنا متريا بأنه  40,630الناشئ عن ذلك والبالغ  2008اليوئنديبي استھالك 
تحقق من قيم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المستمدة مستخدمة لل" مقارنة العائدات"واستخدمت منھجية ". المتوخي

  .في إحدى الشركات 22-ارتباط خطي مفترض بين التحول واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

وطلبت األمانة معلومات مفصلة عن كلتي المنھجيتين لتحديد استھالك القطاع من الھيدروكلوروفلوروكربون  178-
ت األمانة على وجه الخصوص بحساب متوسط الشحنة في القطاعات الفرعية لقطاع التبريد وتكييف واھتم. 2008لعام 

غير . الھواء، وھو متوسط قيمة يستخدم عادة في الحاالت التي يكون لالنحراف عن المتوسط فيھا مغزى إحصائيا سليما
الھواء ضمن نطاق واسع بدرجة كبيرة بين  أن الشحنة كانت تتباين في بعض القطاعات الفرعية لقطاع التبريد وتكييف

والحظت األمانة كذلك أنه قد استخدمت قيمتان مختلفتان لشحنة غاز التبريد في حالة قطاعين . مختلف المنتجات
/ كيلوغرام 120فبالنسبة لحساب االستھالك في القطاعين الفرعيين ألجھزة التبريد الصناعية والتجارية، استخدم .فرعيين

غير أنه لدى تحديد مردودية التكاليف في . وحدة/ كيلوغرام 22بالنسبة لنفس المعيار استخدم لوحدات التكثيف الوحدة، و
وطلبت األمانة . وحدة على التوالي للقطاعين الفرعيين/ كيلوغرام 35.4  - 24.3حساب التكاليف اإلضافية، استخدم 

الخاصة بشحنات مختلف المنتجات، وكيفية مراعاة التباينات في كذلك تفسيرا للطريقة التي تم بھا الحصول على البيانات 
غير أن اليوئنديبي لم . إنتاج مختلف أنواع المنتجات لدى تحديد متوسطات الشحنة والكمية المنتجة في قطاع فرعي معين

 .يقدم المعلومات المطلوبة

لوروفلوروكربون باستخدام البيانات المتاحة وجربت األمانة نھجا بديال لتقدير االستھالك القطاعي من الھيدروك 179-
منشأة واستنتاج ھذه البيانات بالنسبة للمنشئات  133المتضمنة في المقترح والناشئة عن االستقصاء الذي أجرى على 

وتشير النتيجة إلى انخفاض شديد في قيمة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع حتى قبيل تطبيق . المتبقية
وحاولت األمانة أيضا تقييم منھجية . في استخدام غاز التبريد في الخدمة التي تضطلع بھا منشئات التصنيعالخفض 

 .دون أن تصل إلى نتائج مرضية" مقارنة العائد"

 ربط إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون برأس المال األجنبي
 

طنا  167ت المملوكة برأس مال أجنبي عند جرى تمديد حصة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بواسطة المنشئا 180-
ووفقا . 2015طنا متريا المستھدف خفضھا من ھذه المادة قبل عام  8,450من الكمية البالغة ) في المائة 2أو نحو (متريا 

طنا متريا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  8,688لرأس مال أجنبي استھلكت  ةلالستقصاء، فإن المنشئات المملوك
التي خضعت  133في المائة من مجموع استھالك ھذه المواد في المنشئات البالغة  47وھو مايمثل نحو  2008ي ف

واقترحت األمانة على اليوئنديبي أن ينظر في تخصيص نسبة أعلى من استھالك ھذه المواد للمنشئات . لالستقصاء
اليمكن تحقيق الرقابة على استھالك "وئنديبي بأنه وأوضح الي. الخاضعة لملكية أجنبية سعيا إلى تحقيق أھداف الخفض

. إال من خالل اللوائح أو إجراءاتھا الطوعية 5الھيدروكلوروفلوروكربون في المنشئات في البلدان غير العاملة بالمادة 
. علةويتعين تطبيق اللوائح بطريقة تحول دون تشويه األسواق والمحافظة على مستوى من النطاق لجميع العناصر الفا

وسيكون من الصعب الحصول على التزام باإلزالة من كل من المنشئات المملوكة صينيا وتلك المملوكة لبلدان غير عاملة 
 ".إذا لم تكن ظروف السوق نزيھة 5بالمادة 
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ومازالت األمانة تعتقد أن باإلمكان تعديل اللوائح بطريقة تشجع المنشئات المملوكة لرأس مال أجنبي على  181-
وستؤدي ھذه العملية . مشاركة بقدر أكبر من الفعالية في المرحلة األولى من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في الصينال

إلى إحداث خفض كبير في التكاليف اإلضافية المطلوبة بل وقد توفر نھجا أكثر توازنا إزاء مختلف أصحاب المصلحة في 
 .الصناعة في الصين

 لمحولةتحديد عدد خطوط اإلنتاج ا
 

تود األمانة، عند ھذه النقطة، أن تناقش بقدر أكبر من التفصيل النھج المستخدم في المقترح لتحديد تكاليف  182-
وقد اتخذت الصين عددا من الخطوات لتحديد العدد اإلجمالي ألنشطة التحويل أي عدد خطوط اإلنتاج التي . المشروع

 :سيجري تحويلھا

يع مجموع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الذي سيتم إزالته فيما جرى، في الخطوة األولى، توز  )أ (
 بين مختلف القطاعات الفرعية؛

أي حالة نموذجية أو مختارة " نموذج واحد نمطي وتمثيلي للتصنيع"وتم في الخطوة الثانية استحداث   )ب (
 ؛ة التكاليفلكل قطاع فرعي، وحدد لھذه الحالة االستھالك النمطي والتكاليف اإلضافية، ومردودي

وجرى استنتاج مردودية التكاليف المستمدة من تحويل الحالة النموذجية لتحديد التكاليف اإلضافية   )ج (
 .للقطاع الفرعي المعني بأكمله

وكان استخدام ھذا النھج يبين أن التكاليف اإلضافية في القطاع الفرعي شديدة الحساسية للبارمترات المستخدمة  183-
وأظھر معظم القطاعات الفرعية الستة المختارة تباينا كبيرا في الوضع الحالي للمنشئات . نموذجيةفي تحويل الحالة ال

 كيلووات إلى 50.5 وكمثال على ذلك، فإن نطاق قدرة التبريد يتباين من. وطريقة اإلنتاج فيھا وحجم وقدرة المنتج
وفي القطاع الفرعي لوحدة التكثيف، اختبر . يكيلووات في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجار 12,250

. وحدة لتحويل الحالة النموذجية، إالّ أنه استخدم عدد يبلغ ضعف ذلك في المقترح/ كيلوغرام 11.9متوسط الشحنة البالغ 
وعالوة على ذلك، فإن ھذا التباين كان في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجاري في حدود عامل أربعة 

وفي ھذه الظروف، التستطيع األمانة أن تقبل ھذا النھج بوصفه نھجا دقيقا أو ممثال دقيقا ). أعاله 178أنظر أيضا الفقرة (
وعالوة على ذلك التتوافر لألمانة وسيلة لتقييم مدى كفاية متوسط الشحنة الذي . بصورة كافية للقطاع الفرعي المعني

 .ليف اإلضافيةيختاره أي قطاع فرعي آخر لتحديد التكا

، 2015-2013وتتضمن خطة القطاع بيانا بأنه وفقا لألولوية المسندة للقطاع الفرعي وألھداف اإلزالة في  184-
خط تصنيع منتجات باستخدام  53سوف تھدف أنشطة االستثمار إلى تحويل خطين من خطوط تصنيع الكباسات و

. 163وقد نوقشت ھذه الخطوط بصورة أولية في الفقرة . تارةفي القطاعات الفرعية المخ 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
وأن كل مشروع تحويل قد "تحويال  55غير أن اليوئنديبي أوضح فيما بعد أن خطوط اإلنتاج الخمسة والخمسين تعني 

ة، وأن وقد اختيرت الحالة النموذجية لبيان طريقة حساب تكاليف التحويل المتوقع. ينطوي على خط إنتاج واحد أو أكثر
مردودية التكاليف تمثل خطوط إنتاج لقدرات كبيرة نسبيا في قطاعاتھا الفرعية غير أنھا التمثل الناتج األقصى الذي 

وعند ھذه النقطة . ستحققه خطوط اإلنتاج في نفس القطاع الفرعي والذي قد يكون أكبر بكثير من الحالة النموذجية
واليتوافر لألمانة عند ". التي سيتم تحويلھا في كل قطاع فرعي للتصنيع الزمنية، من غير الواضح عدد خطوط اإلنتاج

ھذه النقطة الزمنية أي فھم واضح بشأن الكيفية التي اختيرت بھا البارمترات المختلفة للحالة النموذجية إالّ أن ذلك ليس 
المتوسط بشأن خطوط اإلنتاج ھذه سوف فعلى سبيل المثال فإن . ھو المسألة الوحيدة التي تشعر األمانة باالھتمام إزاءھا

يسفر عن خصائص مختلفة عن متوسط خطوط اإلنتاج المشار إليھا التي درست إلجراء التحويل في الخطوة األولى، 
والتي يفترض أنھا تمثل بدرجة شديدة الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرات عالية في كثير من األحيان، وخطوط إنتاج 

وف يسفر متوسط القيم لھذه البارمترات المستندة إلى ھذه المجموعة الفرعية الممثلة للشركات وس. حسنة االستخدام
الكبيرة عن قدرات أعلى على األرجح من متوسط القطاع، ومن ثم على الخطوط القليلة المقرر تحويلھا بما يترك تأثيرا 

 .تناسب على مستوى التمويل المؤھل

منشأة بوصفھا منشئات مشرحة لتنفيذ مشاريع تحويل  54وقد تم اختيار ما مجموعه  185-
منشأة شملھا االستقصاء  133منشأة من بين  33وتحدد خطة القطاع أن مجموعة فرعية من . الھيدروكلوروفلوروكربون

منشأة منھا فقط أكثر من  20واليحقق سوى . في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 85تصل إلى حصة تبلغ 
والتعادل المنشئات المتبقية ھذه المجموعة من المنشئات الكبيرة فيما يتعلق ). مليار ريجي(مليون دوالر أمريكي  150

فالكثير من المنشئات يدرج في مجموعة منتجات التصنيع . بعاملين مھمين جرى تحديدھما بأنھما مفتاح ھذا االختيار
 .نه يمكن إجراء المزيد من الخفض في عدد المنشئات المختارة للتمويلويبدو أ. في القطاعات الفرعية المتعددة 54البالغة 
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) في المائة 17(وقد حسبت النسبة المئوية الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بواسطة المشروعات المشتركة  186-
، وعلى ذلك، فقد التي شاركت في االستقصاء المشار إليه سلفا في ھذه الوثيقة 133بوصفھا متوسطا للمنشئات البالغة 

يمكن تعديل نصيب الشركات ذات "وقد أبلغ اليوئنديبي بأنه . في المائة 17خفضت التكاليف اإلضافية المؤھلة بنسبة 
. الملكية األجنبية بصورة دقيقة عندما يتم االختيار النھائي للمنشئات التي ستشارك في المرحلة األولى من خطة القطاع

وى القول بصورة مؤكدة بأن نسبة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الناشئة عن ملكية وعند ھذه النقطة، اليمكن س
غير أن الملكية المؤقتة تمثل القيمة المتوسطة للمجموعة الكاملة من " في المائة 17لن تتجاوز  5لبلدان غير عاملة بالمادة 

ولن تتيح . متعدد األطراف إلجراء التحويلالمنشئات وليس المجموعة الفرعية التي ستحصل على دعم من الصندوق ال
المنھجية المقترحة في خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون حيث اليحدث االختيار النھائي إالّ بعد الموافقة على 

وتحديد التكاليف  1الخطة مع مايصاحبھا من تمويل، تطبيق مقرر اللجنة التنفيذية بشأن المؤسسات متعددة الجنسيات
 .ضافية المؤھلة على وجه الدقة قبل موافقة اللجنة التنفيذية على المشروعاإل

وطلبت األمانة معلومات مفصلة عن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وإنتاجه والملكية األجنبية في  187-
ع مشاركة قطاع التبريد وأشار اليوئنديبي إلى أن المقترح يمثل خطة إستراتيجية لالمتثال م 54المنشئات المختارة البالغة 

وعلى . وتكييف  الھواء وليس مجموعة من المشاريع الفردية التي تصف عمليات التحويل بمستوى أعلى من التفاصيل
ذلك تعين وضع ترسيم في سياق الطابع االستراتيجي للوثيقة بتقديم حاالت نموذجية لفئات المنشئات التي تمثل على أفضل 

وأشار اليوئنديبي إلى أن ضيق الوقت المتاح وقيود الموارد لم يتجاوز تقديم وصف . قعوجه الحقيقة على أرض الوا
 .منشأة فردية على النحو الذي يتوقع في المشاريع اإلفرادية 50لعمليات التحويل على أكثر من 

دوالر 111,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,480,000وقد حصل اليوئنديبي على  188-
تكاليف وضع إستراتيجية جامعة ومقترح لقطاعي التبريد الصناعي والتجاري فضال عن خطط إلزالة أمريكي لتغطية 

وترى األمانة أن الموارد التي قدمت تكفي لتقديم . القطاع في قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات
 .دوالر أمريكي مليون 137.8المناسبين للمقترح البالغ المعلومات الضرورية على التقييم واالستعراض 

ولم يتسن لألمانة، نتيجة لنقص المعلومات عن خطوط اإلنتاج الحالية والمختارة للتحويل، تقييم واستعراض  189-
وافقة، يبين أي أن االختيار األخير للمنتفعين بعد الم. وھي محددة بالنسبة للمنھجية المختارة. التكاليف اإلضافية المؤھلة

وفي ھذه الظروف . التباين الشاسع بين خصائص المنشأة والمنتج فضال عن الحصة المرنة الخاصة بالملكية األجنبية
يستحيل على المنظمة وسط ھذه الشكوك التي تحيط بتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة، أن توفر تقديرا موثوق به لھذه 

 .التكاليف

 افيةالتكاليف الرأسمالية اإلض
 

أثارت األمانة عددا من التساؤالت بشأن أھلية التكاليف ذات الصلة بتعديل مبادالت الحرارة، واستبدال  190-
كما تساءلت األمانة، عن التكاليف الضخمة بدرجة كبيرة التي طلبت . مضخات التفريغ وشراء نظم رصد تسرب الھاليوم
. التصميمات، وتجارب إنتاج التقييمات والتدريب على العملية والسالمة لھذا النظام، وتصميم المكونات والعملية، واختيار

و أشارت إلى السياسات والمبادئ التوجيھية التي وضعتھا اللجنة التنفيذية لمشاريع تحويل الكلوروفلوروكربون، 
وى تمويل جميع التكاليف غير أن اليوئنديبي أصر على االحتفاظ بمست. واألساليب التي تطبقھا األمانة والوكاالت المنفذة

 .ولم تستكمل المناقشات بين األمانة واليوئنديبي بشأن ھذه المسائل نتيجة لضيق الوقت. بالصيغة المقدمة

 وفي القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات، أشارت األمانة إلى ارتفاع مستوى  التكاليف اإلضافية المؤھلة البالغة 191-
في تصنيع الكباس اللولبي بطاقة  32-ويل خط اإلنتاج إلى الھيدروكلوروفلوروكربونمليون دوالر التي طلبت لتح 14.6

وعلى الرغم من التصميم األكثر تعقيدا اللكباسات اللولبية، فإن المبلغ المطلوب مرتفع . وحدة 100,000إنتاج سنوية تبلغ 
فعلى سبيل المثال، فإن المشروع . لكباساتبدرجة غير عادية بالمقارنة بمستويات التمويل السابقة التي منحت لتحويل ا

في شركة  R-290وحدة إلى غاز التبريد القابل لالشتعال  1,830,000التدليلي التحويل خط إنتاج بطاقة سنوية قدرھا 
يعطي مردودية  دوالر أمريكي 1,875,000غوانغدونغ ميزيھي ووفق عليه خالل االجتماع الحادي والستين بمبلغ قدره 

دوالر أمريكي للوحدة على النمو الذي طلبه اليوئنديبي  146دوالر أمريكي لطاقة الوحدة مقابل  1.02نحو  لغتكاليف تب
وكانت اللجنة التنفيذية تتعامل في السابق مع الكثير من مشاريع تحويل الكباسات في قطاع التبريد . في ھذا المقترح

وطلبت . لم تتجاوز أبدا مليوني دوالر أمريكي لتحويل كل خط إنتاج وتكييف الھواء إالّ التكاليف اإلضافية الموافق عليھا
ورد اليوئنديبي بأن قيود الوقت والموارد، في سياق خطة قطاع، التتيح . األمانة معلومات مفصلة تبرر التكاليف المطلوبة

أن انتھى العمل في ھذه غير أن األمانة تلقت، بعد ذلك وبعد . جمع وعرض المعلومات بالمستوي المطلوب من التفاصيل

                                                      
ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة على حدة لتمويل الحصة : "الذي اتخذته اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السابع على مايلي ينص المقرر   1

وفي ھذه الحالة، يمكن تقديم التمويل كنسبة مئوية من التكاليف اإلضافية للمشروع . الجنسيات المحلية من ملكية أي منشأة معنية مملوكة جزئيا لشركة متعددة
  ".تتناسب مع الحصة المحلية لملكية المنشأة مع تولي الشركة المتعددة الجنسيات المسؤولية عن الباقي
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وسوف . الوثيقة، مزيدا من المعلومات اليمكن تقييمھا بصورة كافية بالنظر إلى الموعد النھائي المحدد إلرسال الوثيقة
 .تعمل األمانة مع اليوئنديبي لتوضيح المسائل ذات الصلة بتحويل الكباسات وستبلغ اللجنة التنفيذية وفقا لذلك

 ةتكاليف التشغيل اإلضافي
 

تعتمد تكاليف  التشغيل اإلضافية في المشاريع المقترحة بشدة على المنتج المحدد، وحجم اإلنتاج وشحنة غاز  192-
ولم توضح طبيعة . التبريد التي لم تحدد في عملية تحقق توقعات األمانة بأن تكون مقنعة ولھا مايبررھا بصورة كافية

ولذا لم . بنود تكاليف التشغيل اإلضافية بالمستوى المطلوب من التفاصيل وحجم التكاليف اإلضافية المقترحة لكل بند من
 .تتمكن األمانة من التيقن من مدى أھلية ھذه التكاليف المطلوبة

ولم يعترف أبدا بتكاليف . وتتضمن تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكاليف إضافية تتعلق بالعمل اإلضافي 193-
غير أن .تكاليف التشغيل اإلضافية المؤھلة، ولم يمولھا الصندوق المتعدد األطراف على اإلطالق اليد العاملة على أنھا من

اليوئنديبي يرى أن الطابع اإلضافي لھذه الفئة من تكاليف التشغيل اإلضافية يتطلب أن تمول من الصندوق المتعدد 
 .األطراف

وتتضمن خطة . ف متصلة بالكباس ومواد التشحيموتتضمن جميع تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكالي 194-
غير أنه ينبغي عدم إدراج تكاليف التشغيل اإلضافية . قطاع التبريد وتكييف الھواء تحويل صناعات الكباس في الصين

واعترف . للضاغط وزيوت الكباس كجزء من مشاريع تحويل الصناعة امتثاال للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية
ويتعين لتنفيذ ھذا المبدأ وضع صيغة تبين الوضع الحقيقي . يبي بأن  المبدأ المقترح من جانب األمانة مفھوم تمامااليوئند

وتعمل األمانة مع اليوئنديبي بشأن ھذه المسألة وسوف تعد . حتى يمكن تحديد التكاليف المؤھلة بصورة مالئمة وعادلة
 .على ھذا األساستقريرا يقدم للجنة التنفيذية في اجتماع قادم 

 المكونات غير االستثمارية
 

 8دوالر أمريكي للمكونات غير االستثمارية مع تفاصيل لھا ترد في الجدول  11,780,000يطلب مبلغ قدره  195-
وأبلغت األمانة اليوئنديبي بأن التكاليف المرتبطة بتنفيذ وإدارة المشروع، . ضمن وضع خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء

طار السياساتي والتنظيمي والمساعدة التقنية في تنظر في سياق المساعدة المالية المقدمة للصين من مصادر أخرى واإل
 :وھذه ھي. ذات صلة بتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء

 ؛)مليون دوالر أمريكي 4.1(إعداد خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون الشاملة   )أ (

 ؛)دوالر أمريكي 390,000(روع الجاري للتعزيز المؤسسي في الصين التمويل بموجب المش  )ب (

 ؛)دوالر أمريكي 10.33(رسوم الوكالة لليوئنديبي لدعم اإلدارة العامة واإلشراف على المشروع   )ج (

قدم المشروع غير االستثماري المتوخي في قطاع خدمة التبريد، والذي أعلنه اليوئنديبي وھو مشروع   )د (
مج األمم المتحدة للبيئة لنفس القطاع يغطي مدينة واحدة في الصين قدم لھذا تدليلي ذو صلة لبرنا

وينبغي مراعاة . مليون دوالر أمريكي إالّ أنه سحب بعد ذلك 3.1االجتماع بمستوى مطلوب قدره 
 غير االستثماري في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء؛ التآزر مع المكون

عالمية بشأن الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف مرفق البيئة ال/ مشروع اليوئنديبي  )ه (
دوالر  616,300مليون دوالر أمريكي توفر تكاليف إضافية قدرھا  27.6بتكلفة إجمالية قدرھا 

 أمريكي لوحدة إدارة تابعة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة؛

عالمية بشأن إزالة الحواجز من أمام وضع وتنفيذ معايير كفاءة مرفق البيئة ال/ مشروع اليوئنديبي  )و (
مليون دوالر أمريكي  35.9الطاقة وتوسيمھا بصورة تحقق مردودية التكاليف بمبلغ تمويل قدره 

ويوفر ھذا المشروع الدعم للصين لبناء القدرات . 2008ووفق عليه في نوفمبر، تشرين الثاني 
ة لوضع معايير الطاقة وتوسيمھا فضال عن تقديم المساعدة التقنية في والجوانب السياساتية والتنظيمي

وضع المعايير الخاصة بمعدات التبريد وتكييف الھواء ويقدم مشروع إزالة الحواجز أيضا الدعم 
 .للبرنامج الوطني للتدريب بشأن تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لوضع المعايير والتوسيم 

مانة الرسائل مع اليوئنديبي بشأن الجوانب المنفصلة لكل مكون من المكونات المطلوبة مقترحة وتبادلت األ 196-
تحديد جوانب التآزر مع مصادر المساعدة المشار إليھا أعاله التي ستنطوي على فائدة محتملة لتنفيذ خطة قطاع التبريد 
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ولم تستطع األمانة . ليف المطلوبة بين األمانة واليوئنديبيوتكييف الھواء ولم يمكن االنتھاء من المناقشات بشأن أھلية التكا
 .إبالغ اللجنة التنفيذية عن التكاليف اإلضافية المؤھلة المتفق عليھا للمكونات المطلوبة

وعند ھذه النقطة من الوقت، التستطيع األمانة أن . وستواصل األمانة العمل مع اليوئنديبي بشأن المسائل المعلقة 197-
وسعيا إلى تيسير النقاش مع اليوئنديبي . لجنة التنفيذية عن مستوى التمويل الذي يمكن أن توصي بالموافقة عليهتبلغ ال

بشأن المسائل المتبقية، تطلب األمانة توصية من اللجنة التنفيذية تحث اليوئنديبي على أن تقدم، بالتعاون مع حكومة 
 .ة بشأن العديد من الجوانب في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواءالصين، المعلومات اإلضافية التي تحتاجھا األمان

كما تلتمس األمانة وجھات نظر اللجنة التنفيذية عن تفسير االتفاق مع حكومة الصين بشأن االلتزامات المتعلقة  198-
نعكاسات ھذه وا) وج) ب( 172على النحو المبين في الفقرة  2002بتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء لعام 

 .االلتزامات على المقترح المقدم

 التوصية
 

 ).فيما بعديرد ( 199-
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  في قطاع 22-خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف  

 

 وصف المشروع
 

خطة إزالة قدم اليونيدو، نيابة عن حكومة الصين، إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية  200-
دوالرا  168,513,023في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بتكلف إجمالية قدرھا  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

ويتوقع أن تزيل المرحلة األولى التي تغطي . دوالر أمريكيا 12,638,477أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
 ).طن بقدرات استنفاد األوزون 586.9(ا طنا متري 0,670، مقدار 2015-2013السنوات 

 اإلنتاج واستھالك غاز التبريد في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
 

في  22-قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف ھو أكبر قطاع للتصنيع يستھدف الھيدروكلوروفلوروكربون 201-
رى اتحاد األجھزة الكھربائية المنزلية في الصين استقصاءا وبغية التأكد من دقة وموثوقية البيانات المجمعة، أج. الصين

منشأة لتصنيع ھذه األجھزة التي جمعة من خاللھا معظم البيانات،  33استبيانات أرسلت إلى : باستخدام ثالثة نھج مختلفة
لية للبيانات وجرت مراجعة تباد. وزيارات في المواقع ومراسالت مع المنشئات، وندوة دراسية مع المنشئات الكبيرة

والتحقق منھا مع قاعدة بيانات اتحاد األجھزة الكھربائية المنزلية، وبيانات المكتب الوطني لإلحصاء واإلدارة العامة 
مليون  75.6من أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين يبلغ  2008ووفقا لالستقصاء كان حجم اإلنتاج في . للجمارك

 0.87طن متري استنادا إلى متوسط الشحنة البالغ  66,100مقدار  22-وروكربونوحدة، وبلغ استھالك الھيدروكلوروفل
. 2009وعالوة على ذلك، أجريت جولة ثانية من جمع البيانات في نھاية عام . وحدة من غاز التبريد للوحدة/ كيلوغرام

في  22-دروكلوروفلوروكربونوقد ركزت ھذه الجولة الثانية على تقييم إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف واستھالك الھي
يبلغ  2009مليون وحدة وحسب أن استھالك ھذه المادة في  60وبلغ اإلنتاج في ھذا القطاع .2010والتوقعات لعام  2009

في المائة في  38وحدة وفسرت الزيادة البالغة نحو / كيلوغرام 1.2طن متري على أساس متوسط الشحنة البالغ  71,500
أنھا متطلبات النھوض بكفاءة الطاقة في معدات تكييف ھواء الغرب، وزيادة حصة الوحدات الشحنة لكل وحدة على 

من خالل عمليتي استقصاء شاملتين لقطاعي  2009وجمعت بيانات . المقسمة، وتزايد أھمية النظم المقسمة المتعددة
 .أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات في قطاع تكييف ھواء الغرف

وبلغ إنتاج القطاع . 2008إلى  2005صناعة تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بسرعة كبيرة من وقد تطورت  202-
ويرجع السبب في ھذه الزيادة . 2006في المائة عن عام  28مليون وحدة بزيادة بنسبة  76.8حيث بلغ  2007ذروته في 
غير . المحلي على وحدات تكييف ھواء الغرفإلى التنمية االقتصادية المحلية السريعة، وارتفاع الطلب  2007الحادة في 

وكان . مما أدى إلى زيادة المخزونات من ھذه الوحدات 2007أن منتجي ھذه الوحدات بالغوا في تقدير طلب السوق في 
وذلك ألنه تمت تغطية جزء من ھذا الطلب، في نفس العام، من  2008لذلك تأثير آخر على حجم إنتاج الوحدات في 

، أثرت األزمة المالية 2008وعالوة على ذلك، فإنه ابتداء من الربع الثاني من عام , 2007ي تجمعت في المخزونات الت
 2008ففي عام . بصورة طفيفة 2008العالمية في صناعة تكييف ھواء الغرف مما أدى إلى انخفاض حجم اإلنتاج في 

اإلنتاج والمبيعات والصادرات في  1ضمن الجدول وبت. مليون وحدة 100بلغت القدرة اإلجمالية لإلنتاج في الصين نحو 
 .2008-2005الفترة 

 إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف والمبيعات المحلية والصادرات منھا: 1الجدول 
 

 السنة
  مجموع اإلنتاج

 )بآالف الوحدات( 
 المبيعات المحلية

 )بآالف الوحدات(

الصادرات إلى بلدان 
   5المادة 

 )بآالف الوحدات(

ات إلى البلدان الصادر
 5غير العاملة بالمادة 

 )بآالف الوحدات(

2005  57,000  30,600  10,000  16,400  

2006  60,000  31,600  9,900  18,500  

2007  76,800  41,000  14,600  21,200  

2008  75,600  39,800  15,300  20,500  
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ة من نوع النافذة إلى أمريكا الشمالية مشحونة مليون وحد 7.8، جرى تصدير نحو 2008وفي عام  203-
 5وجرى شحن بقية منتجات التصدير إلى البلدان غير العاملة بالمادة . 22- بالھيدروكلوروفلوروكربون

. وتبلغ شحنة غاز التبريد في وحدات النافذة تصف تلك التي توجد في الوحدات المقسمة).أ( 410-بالھيدروفلوروكربون
التي تم تصديرھا إلى  22-شحنة المتضمنة في وحدات تكييف ھواء الغرف بالھيدروكلوروفلوروكربونوعلى ذلك بلغت ال

. في المائة من إجمالي استھالك ھذه المادة في إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف 6نحو  5البلدان غير العاملة بالمادة 
 .إلى أمريكا الشمالية 22-روفلوروكربونتوقفت الصادرات من منتجات الھيدروكلو 2009وابتداء من نھاية عام 

والكباس ھو المكون الرئيسي في أي نظام للتبريد أو تكييف الھواء بما في ذلك نظام تكييف ھواء الغرف، كما  204-
وتصمم كباسات . أنه يركب بصورة خاصة لبعض غازات التبريد إالّ أنه اليمكن استخدامه بسھولة في غازات أخرى

وينبغي تعديل عملية التصميم والتصنيع في . وتصنع بصورة خاصة ألجھزة تكييف ھواء الغرف تكييف ھواء الغرف
 .إنتاج الكباسات وفقا لخصائص غازات التبريد الجديدة

. وكان قطاع كباسات تكييف ھواء الغرف ينمو بسرعة وتمشيا مع نمو قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف 205-
وفي عام . 2006في المائة بالمقارنة بعام  35مليون وحدة بمعدل نمو قدره  85ج الكباسات بلغ حجم إنتا 2007وفي عام 

ويجري إنتاج كباسات تكييف ھواء الغرف . مليون وحدة 79انخفض حجم إنتاج ھذه الكباسات بصورة طفيفة إلى  2008
في المائة من  82يع أكثر من لتغطية الطلب على الكباسات من جانب صناعات تكييف ھواء الغرف في الصين يجري ب

وھو الحجم الذي لم يتغير تقريبا  2008مليون وحدة قي  14.1مجموع اإلنتاج وزاد حجم الصادرات أيضا ووصل إلى 
األخرى مثل الھند،  5وكان الجزء األكبر من الصادرات يذھب إلى بلدان المادة . عما كانت عليه في العام السابق

مثل اليابان والواليات  5مليون وحدة إلى البلدان غير العاملة بالمادة  1.68جرى تصدير نحو و. وجمھورية كوريا وتايلند
 .ملخصا للتطور في السنوات األخيرة 2ويوفر الجدول . المتحدة األمريكية

  اإلنتاج والصادرات من كباسات تكييف ھواء الغرف -2الجدول 
 

  اإلنتاج السنة
 )بآالف الوحدات( 

  الصادرات
 )الوحدات بآالف( 

2005  59,600  9,390  

2006  63,000  9,990  

2007  85,000  14,250  

2008  79,000  14,100  

  
ولذا، يأخذ العديد من المنشئات الكبيرة حصة متزايدة . والمنافسة داخل قطاع تكييف ھواء الغرف محتدمة بشدة 206-

 400كان ھناك نحو  2000ففي نحو عام . نية وانمط المرتبة الثالثةباستمرار من السوق في حين اختفت أنماط المرتبة الثا
ثم إلى نحو  2003نمطا في  150وقد تقلص ھذا الرقم إلى نحو . نمط من أجھزة تكييف ھواء الغرف في السوق المحلية

في  65.1وفي ذلك العام كانت شركات التصنيع الرئيسية الثالث وھي غري وميديا وھاير تشكل . 2009نمطا في  30
 وقد لوحظ اتجاه مماثل في القطاع الفرعي لتصنيع. 2008في المائة عن عام  4.7المائة من حجم المبيعات، بزيادة قدرھا 

 .كباسات أجھزة تكييف ھواء الغرف

 14,000تبريد تقل عن  ويقتصر نطاق خطة قاع تكييف ھواء الغرف على أجھزة تكييف ھواء الغرف بقدرة 207-
وعلى ذلك فإن أجھزة تكييف ھواء الغرف التي تزيد .ألجھزة تكييف ھواء الغرف GB/T7725يار الوطني وات وفقا للمع

وھناك ثالثة أنماط رئيسية . وات لم تدرج في ھذه الخطة المتكلفة بتكييف ھواء الغرف 14,000فيھا قدرة التبريد عن 
 :ألجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ھي

 معة مثل أجھزة النافذة والمتنقلة؛أجھزة تكييف الھواء المج  )أ (

أجھزة تكييف الھواء المجزأة مثل أجھزة التكييف المجزأة المركبة على الجدران وأجھزة   )ب (
 المقصورات؛

 أجھزة تكييف الھواء المجزأة المتعددة؛  )ج (
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صين ، كانت الوحدات المقسمة ھي النمط الغالب في تكييف ھواء الغرف في ال2008إلى  2004وخالل الفترة  208-
في المائة من مجموع إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف تليه أجھزة تكييف ھواء النافذة  70حيث كان نصيبھا يقرب من 

وكان نصيب األجھزة المتنقلة . ويجري أساسا إنتاج أجھزة النافذة للتصدير. في المائة من اإلنتاج 14بنصيب يبلغ نحو 
 .عرضا عاما لذلك 3ويتضمن الجدول . في المائة،وھي معدة أساسا للتصدير 2ثابتا خالل ھذه الفترة حيث كان يمثل نحو 

  2008إلى  2005إنتاج مختلف أنماط أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل الفترة من  -3الجدول 
  

 السنة
  األجھزة المجزأة

 )بآالف الوحدات( 
  األجھزة المتنقلة

 )بآالف الوحدات( 
  أجھزة النافذة

 )بآالف الوحدات( 

واع األخرى من أجھزة األن
  تكييف ھواء الغرف

 )بآالف الوحدات( 

2005  43,700  970  9,100  3,200  

2006  44,200  1,200  11,000  3,600  

2007  58,700  1,500  12,400  4,200  

2008  59,900  1,100  10,200  4,400  

  
ضل بالنظر إلى أدائه التبريدي الممتاز وثباته ھو غاز التبريد المف 22-وكان الھيدروكلوروفلوروكربون 209-

وخالل السنوات . وظلت ھذه المادة أھم غاز للتبريد في قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالمي. الكيميائي
األخيرة، فرضت بعض البلدان حظرا على الواردات من معدات تكييف ھواء الغرف التي تحتوي على 

وكان من نتيجة ذلك أن طور قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين عددا من , 22- بونالھيدروكلوروفلوروكر
-وكانت ھذه الغازات البديلة ھي الھيدروفلوروكربون. المنتجات باستخدام غازات تبريد بديلة، وكان معظمھا للتصدير

- ي تستخدم الھيدروفلوروكربونولم يبع سوى عدد قليل من تلك األجھزة الت). ج(407-والھيدروفلوروكربون) أ(410
وكانت ھذه الوحدات مجھزة بمعدات عاكسة تحسن كثيرا من كفاءة الطاقة في وحدات تكييف . في السوق المحلية) أ(410

ھواء الغرف، وعالوة على ذلك بدأت بعض منشئات إنتاج ھذه األجھزة في التعاون مع شركات أجنبية إلنتاج وتصدير 
 .290-باستخدام الھيدروكلوروأجھزة تكييف ھواء الغرف 

أقل مما كان عليه ) المتنقلة والنافذة(، كان حجم إنتاج بعض أنواع أجھزة تكييف ھواء الغرف 2008وفي عام  210-
غير أن متوسط شحنة الوحدات كان أعلى نتيجة لزيادة حصة منتجات كفاءة الطاقة والتي كانت تتصل . 2007في 

ة إلى أن مزيج المنتجات تغير حيث أصبحت أجھزة تكييف ھواء الغرف المجزأة ببرنامج إعانات حكومي، باإلضاف
بالمقارنة بما  2008في  22- وأدى ذلك إلى زيادة عامة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. تحصل على شحنة أكبر

) أ(410-فلوروكربونوزاد استھالك وإنتاج نظم تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدرو. كان عليه في السنة السابقة
في المائة من  14تبلغ نحو .وكانت حصة األجھزة غير المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون . بسرعة خالل نفس الفترة

وفرضت أمريكا الشمالية حظرا على استيراد المعدات التي تستخدم . 2008مجموع اإلنتاج في 
الذي سيكون له بالتأكيد تأثير على استھالك ھذه المادة في وھو األمر  2010اعتبارا من  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  .الصين

  استھالك وتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بحسب التكنولوجيا -4الجدول 
  

 السنة

الھيدروكلورو
-فلوروكربون

22   
 )طن متري(

تكييف ھواء أجھزة 
الغرف باستخدام 
وروـالھيدروكلوروفل

   22-كربون
 )بآالف الوحدات(

وروــالھيدروفل
-كربون

  ) ج(407
 )طن متري(

الھيدروفلورو
-كربون

  ) أ(410
 )طن متري(

أجھزة تكييف ھواء 
الغرف المستخدمة 
بغازات تبريد أخرى 

 )بآالف الوحدات(

  المجموع
بآالف ( 

 )الوحدات

أجھزة تكييف 
ھواء الغرف 
المستخدمة 
غازات تبريد 

النسبة (أخرى 
 )من المجموع

2005 45,700 51,200 554 767 5,800 57,000 10.18 
2006 52,000 54,300 303 1,285 5,700 60,000 9.50 
2007 63,700 69,200 503 3,188 7,600 76,800 9.90 
2008 66,100 65,300 357 4,623 10,300 75,600 13.62 

  
  
  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26 
 

60 

 التكنولوجيا البديلة
 

التبريد البديلة مع مراعاة الخواص الفيزيائية تتناول خطة قطاع تكييف ھواء الغرف عملية اختيار غازات  211-
وقد اختيرت . الطاقة والتأثيرات المحتملة على البيئة والسمة واالقتصاد’ والكيميائية والدينامية الحرارية،ـ وكفاء

كبدائل ) 161-والھيدروفلوروكربون) البروبان( 290-والھيدروكلورو) أ(410-الھيدروفلوروكربون
 .22- بونللھيدروكلوروفلوروكر

تكنولوجيا معروفة جيدا وواسعة االستخدام في تصنيع معدات تكييف ھواء ) أ(410-والھيدروفلوروكربون 212-
وقد تطبق ھذه المنشئات . كما أنھا معروفة لكثير من المنشئات في الصين. الغرف في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية
ونظرا الرتفاع قدرات االحترار العالمي فيه، فإن استخدامه . واق والتطويرھذا البديل وفقا الستراتيجياتھا الخاصة باألس

، 22-بديال مؤقتا للھيدروكلوروفلوروكربون) أ(410- ولذا يعتبر الھيدروفلوروكربون. قد يقيد في وقت ما في المستقبل
 .22-روكربونمن إزالة الھيدروكلوروفلو) 2013(ولن تسند له األولوية كغاز تبريد بعد الخطوة األولى 

عبارة عن غاز تبريد ھيدروكربوني طبيعي خال من قدرات استنفاد األوزون، كما أن  290-والھيدروكلورو 213-
غير أنه . وھي غاز مثالي غير ضار بالبيئة. ولھذه المادة أداء دينامي حراري جيد. قدرته على االحترار العالمي ثالثة

ويوجد إنتاج تجاري لمعدات . دابير خاصة بالسالمة خالل التصنيع والخدمةغاز شديد االشتعال ومن ثم ينبغي تنفيذ ت
 .في ايطاليا واستراليا 290-تكييف ھواء الغرف المعتمدة على الھيدروكلورو

غاز غير سام ويتمتع بخواص فيزيائية وكيميائية جيدة كما انه غاز غير ضار  161-والھيدروفلوروكربون 214-
غير أن ھذا الغاز قابل لالشتعال يتطلب . 12ستنفاد األوزون وقدرة االحترار العالمي فيه ھي بالبيئة وخال من قدرات ا

وقد درس العديد من الشركات الكيميائية ومختبرات البحوث في الصين ھذا . تدابير سالمة إضافية في التصنيع والخدمة
وتصل الشحنة . 161- ام الھيدروفلوروكربونوقد بدأت أيضا بعض منشئات تكييف ھواء الغرفة النظر في استخد. الغاز

والتوجد أي مشاكل خاصة . المعادل 22-فيه، بنفس قدرة التبريد، إلى اقل مما في نظام الھيدروكلوروفلوروكربون
وفيما يتعلق بأداء . بالتوافق مع المواد المستخدمة في النظم القائمة، ولذا التوجد حاجة إلى تغيير الكباس ومواد التشحيم

في المائة مقابل  12و 9من كفاءة طاقة المنتج بنسبة تتراوح بين  161-ظام، قد يحسن الھيدروفلوروكربونالن
 .بعد إجراء عملية إعادة تصميم وتغييرات ھيكلية 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 22- اتجاه التطور في قطاع تكييف ھواء الغرف واستھالك خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون
 

، انخفاضا طفيفا 2009والنصف األول من عام  2008فض إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في عام انخ 215-
، تتوافر شواھد على أن القطاع 2009ومنذ النصف الثاني من . وذلك نتيجة لتأثيرات األزمة المالية 2007بالمقارنة بعام 

ء الغرف في الصين سوف ينمو مرة أخرى في وتشير التوقعات إلى أن قطاع أجھزة تكييف ھوا. قد بدأ في االنتعاش
 :لألسباب التالية 2010

التأثيرات اإليجابية للسياسات التحفيزية التي روجتھا حكومة الصين لتعويض تأثيرات األزمة المالية   )أ (
 ولدفع الطلب في السوق المحلية؛

الغرف في التطور السريع في صناعة العقارات في الصين ونمو الطلب على أجھزة تكييف ھواء   )ب (
  السوق المحلية التي تغطي كال من المناطق الحضرية والريفية؛

 ؛2010انتعاش االقتصاد العالمي وتوقعات نمو الطلب على األجھزة المنزلية في السوق الدولية في   )ج (

فضال عن  22-من المتوقع أن يظل إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 216-
فرض حظر على إنشاء خطوط "نتيجة لتطبيق الالئحة التنظيمية الجديدة  2010ك ھذه المادة ثابتين تقريبا بعد استھال

وعالوة على ذلك، فإنه سيخفض معدل النمو نتيجة . إنتاج جديدة باستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين
على الھيدروكلوروفلوروكربون، والخفض الناشئ عن جھود  المتناع العديد من األسواق عن قبول المعدات المعتمدة

 .بغازات تبريد بديلة 22- التحويل لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون

واستھالك  22-وقد حصل على مستويات إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 217-
البيانات التي جمعت خالل االستقصاء الثاني الذي أجرى في نھاية عام استنادا إلى  2010و 2009ھذه المادة لعامي 

 .5وترد ھذه المستويات في الجدول . 2009
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   22-باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربونأجھزة تكييف ھواء الغرف  إنتاج -5الجدول 
  واستھالك ھذه المادة في سنوات خط األساس

  

 السنة
  الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك 

 )طن متري(

تكييف ھواء الغرف باستخدام أجھزة 
   22-وروكربونـالھيدروكلوروفل

 )الوحدات(
2009 71,500 59,994,000 

2010 77,900 65,181,000 

 
 2009بأنه متوسط استھالك عامي  5يحدد استھالك خط األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون لبلدان المادة  218-

ھواء الغرف إلى تحديد استھالك خط األساس للقطاع استنادا إلى االستھالك وتھدف خطة قطاعه تكييف  2010و
 .أرقام الحسابات ذات الصلة 6ويتضمن الجدول . التقديري للقطاع خالل نفس السنتين

   22-خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون -6الجدول 
  في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين

 
الكمية من   الفئة

  روكلوروفلوروكربونيةالھيد
 )طن متري(

   71,500 2009في  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

   77,900 2010في  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

   74,700  خط األساس

   3,200 واستھالك خط األساس 2010الفرق بين 

 
التي ستزال في قطاع  22- ة الھيدروكلوروفلوروكربون، فإن كمي6واستنادا إلى التقديرات الواردة في الجدول  219-

واستنادا إلى متوسط . 7تكييف ھواء الغرف في الصين خالل المرحلة األولى قد حسبت على النحو الوارد في الجدول 
 .الشحنة، يبين الجدول أيضا حجم التصنيع التقريبي الذي سيجري تحويله للوصول إلى ھذا الھدف

   22- ة الھيدروكلوروفلوروكربونأھداف إزال -7الجدول 
  )المرحلة األولى(في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين 

 
  22-كمية الھيدروكلوروفلوروكربون  الفئة الخطوة

 

  74,700 )طن متري(خط األساس   ألف

 2013الذي ستجري إزالته في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون   باء
 )الخطوة األولى) (باألطنان المترية(

3,200  

 2015الذي ستجري إزالته في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون  جيم
 )الخطوة الثانية) (باألطنان المترية(

7,470  

الذي ستجري إزالته في المرحلة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون  دال
  متري طن) جيم+  باء(األولى 

10,670  

ى معدات تكييف ھواء الغرف الذي سيجري تحويله حت تصنيع  ھاء
 )وحدات( 2015

8,892,000  
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طنا متريا من  10,670وكما يتضح من الجدول، يتعين على قطاع تكييف ھواء الغرف الصيني أن يزيل  220-
والتحويل من ھذه المادة إلى مختلف البدائل لقدرة  2015في المرحلة األولى قبل عام  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وقد حسب ھذا الرقم األخير على أساس متوسط . دة من أجھزة تكييف ھواء الغرفوح 8,892,000إنتاج مقابلة تعادل 
 .وحدة/ كيلوغرام 1.2حجم شحن قدره 

أو  5وبعض منشئات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إما مملوكة لمنشئات من بلدان غير عاملة بالمادة  221-
غير أن ھناك عددا آخر يخضع للملكية الصينية . 5 مملوكة ملكية مشتركة مع منشئات من بلدان غير عاملة بالمادة

في المنشئات المملوكة لبلدان غير  22-ووفقا لسياسات اللجنة التنفيذية، فإن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. الكاملة
الصندوق غير مؤھلة للتمويل من  5أو الجزء المعادل للحصة المملوكة للبلدان غير العاملة بالمادة  5’ عاملة بالماد

ووفقا للبيانات التي جمعت لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف، فإن الجزء من استھالك . المتعدد األطراف
وقد أدرجت . المائة من مجموع استھالك ھذه المادة.في 9.6الھيدروكلوروفلوروكربون المقابل لھذه المنشئات يبلغ نحو 
وفي خطة القطاع ھذه، خصمت حدة . رية كوريا في ھذه األعدادالمنشئات التي تنطوي على جزء من الملكية تابعة لجمھو

 .من االستھالك اإلجمالي لھذه المادة 5المقابلة للبلدان غير العاملة بالمادة  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

الخطة  وتفرق. 2015إلى  2011وتتوخى خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إدخال تكنولوجيا بديلة في الفترة من  222-
، حيث صمم كل منھا للوصول إلى ھدف االمتثال لكل منھا 2015والخطوة الثانية حتى  2013بين الخطوة األولى حتى 

 .في السنة األخيرة

في المائة من ھدف الخفض للخطوة األولى أي  85ففي الخطة األولى، فإن القدرة المؤھلة التي تعادل   )أ (
( في المائة الباقية  15ونسبة الـ ) أ(410- دروفلوروكربونطنا متريا سيجري تحويلھا إلى الھي 2,459

 ؛161-أو الھيدروفلوروكربون 290-إلى ھيدروكربون) طنا متريا 434

 675في المائة من الھدف لھذه الخطوة أي  10وفي الخطوة الثانية، فإن القدرة المؤھلة المعادلة لنسبة   )ب (
طن متري إلى  6,723والباقي وقدره  )أ(410- طنا متريا سوف تحول إلى الھيدروفلوروكربون

 ؛161-أو الھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكربون

، قد تطبق المنشئات 290-والھيدروكربون 161-الھيدروفلوروكربون) أ(410-ويجانب الھيدروفلوروكربون 223-
م التكنولوجيا البديلة استخدا 8ويبين الجدول . بدائل أخرى غير ضارة بالبيئة وفقا لخطة التطوير وطلب السوق لديھا

  ).عدد الوحدات(باعتبارھا قدرة إنتاج يتعين تحويلھا 

  
  اختيار تكنولوجيا التحويل البديلة في المرحلة األولى -8الجدول 

 

 طاقة اإلنتاج
  الكمية المؤھلة

 )بالوحدات(

  7,878,000 طاقة اإلنتاج اإلجمالية التي يتعين تحويلھا في المرحلة األولى

  5,402,000 161-الھيدروفلوروكربون و 290-الھيدروكربونتاج التي ستحول إلى طاقة اإلن

  2,476,000  )أ(410-الھيدروفلوروكربونطاقة اإلنتاج التي ستحول إلى 

  
 

 22-حساب المنافع البيئية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 

في  22-ستھالك الھيدروكلوروفلوروكربونيبلغ مجموع قدرات استنفاد األوزون التي ستزول من خالل خفض ا 224-
 .طن بقدرات استنفاد األوزون 586.9قطاع تكييف ھواء الغرف خالل المرحلة األولى مايعادل 

وقد استخدم مجموع تأثير االحترار المعادل كمنھجية لتقييم الخفض في انبعاثات غازات االحتباس الحراري  225-
ون من قطاع تكييف ھواء الغرف في المرحلة األولى ويتيح تأثير االحترار الناشئ عن إزالة الھيدروكلوروفلوروكرب

المعادل تقييم االنخفاض المباشر وخفض المساھمة غير المباشرة النبعاثات غازات االحتباس الحراري نتيجة الستھالك 
 .الطاقة في فترة حياة منتجات تكييف ھواء الغرف
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  س الحرارياالنخفاض في غازات االحتبا -9الجدول 

 
  12,740,000 خفض االنبعاثات نتيجة للتسرب خالل التشغيل

  11,948,000 خفض االنبعاثات لدى التخلص من أجھزة تكييف ھواء الغرف في نھاية عمرھا

  8,101,000 خفض االنبعاثات الناشئة عن االقتصاد في الطاقة الذي يتحقق بالتكنولوجيات البديلة المعنية

  32,789,000 )أطنان بمعادل ثاني أكسيد الكربون(ي غازات االحتباس الحراري مجموع الخفض ف

 
 سياسات الحكومة

 
فعالة من الناحيتين التقنية واالقتصادية، وأن  22- نظرا ألن التكنولوجيا الحالية للھيدروكلوروفلوروكربون  226-

ايير الجودة لديھا وزيادة أرباحھا، لم يكن لدى المنشئات ترغب في المحافظة على حصتھا في السوق، وأن تحافظ على مع
وبغية تقديم حوافز للمنشئات باإلضافة . 22-منشئات تكييف ھواء الغرف حوافز كثيرة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

إلى الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق المتعدد األطراف، ستضع الحكومة وتنفذ سياسات إلرغام المنشئات على تحويل 
، وأن تغلق مرفق اإلنتاج لتلك المنشئات التي ترفض 22-مرافق اإلنتاج لديھا التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

وعالوة على السياسات القائمة، يتوقع أن يؤدي تطبيق السياسات التالية إلى تحقيق أھداف إزالة ھذه المادة . التحويل
 :ھواء الغرف المحددة في المرحلة األولى من خطة قطاع تكييف

 إنفاذ الحظر على تركيب خطوط إنتاج جديدة تعتمد على الھيدروكلوروفلوروكربون؛  )أ (

 إنشاء نظام للحصص للرقابة على إمدادات ھذه المادة؛  )ب (

تطبيق الحظر على الواردات من أجھزة تكييف ھواء الغرف المحتوية على ھذه المادة ومعدات إنتاج   )ج (
 ؛22-م غاز تبريد الھيدروكلوروفلوروكربونأجھزة تكييف ھواء الغرف التي تستخد

ووفقا لقواعد الصندوق . إنشاء آلية للحوافز المالية تشجع على تطبيق البدائل غير الضارة بالبيئة  )د (
المتعدد األطراف، سيخصص جزء من تكاليف التشغيل اإلضافية إلقامة آليات للحوافز المالية 

 ؛للتشجيع على تطبيق البدائل غير الضارة للبيئة

إدراج منشئات تكييف ھواء الغرف التي تستخدم غازات التبريد غير الضارة بالبيئة في قائمة   )ه (
 المشتريات الحكومية؛

اعتماد بروتوكول إلعادة تدوير وتدمير غازات التبريد لقطاع تكييف ھواء الغرف في تآزر مع لوائح   )و (
 ؛إدارة المخلفات المعمول بھا

لمتطلبات الخاصة باستخدام التكنولوجيات الجديدة البديلة القابلة مراجعة المعايير القائمة لتلبية ا  )ز (
لالشتعال، ووضع معايير جديدة لتنظيم عمليات التركيب والمناولة والتخزين والنقل والصيانة ذات 
الصلة بمنتجات تكييف ھواء الغرف باستخدام غازات تبريد بديلة جديدة بما في ذلك تلك القابلة 

  لالشتعال؛

، وخفض االنبعاثات من ھذه المادة خالل 22-ر إلعادة تدوير الھيدروكلوروفلوروكربونوضع معيا  )ح (
 إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف وخدمتھا والتخلص منھا؛

 .تقييم إمكانية إنشاء نظام إلصدار شھادات اعتماد مركبي أجھزة تكييف ھواء الغرف المجزأة  )ط (
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 خطة عمل المرحلة األولى
 

 22- العمل بالسبعة مكونات التالية لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونوضعت خطة  227-
 :مع عدم اإلضرار بتنمية قطاع تكييف ھواء الغرف

لتنسيق أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون " فريق وطني قيادي لحماية طبقة األوزون" إنشاء   )أ (
تصال مع المنظمات الدولية واتحادات الصناعات والمستھلكين مع الھيئات الحكومية وإنشاء آلية لال

 وغيرھا من المؤسسات؛

تقييم البدائل المتوافرة وإجراء البحوث والتطوير على غازات التبريد والتكنولوجيات واالستخدامات   )ب (
 البديلة الجديدة؛

 التعاون التقني وتبادل المعلومات من خالل الندوات الدولية والوطنية؛  )ج (

 من معدات تكييف ھواء الغرف ومايتصل بذلك من خطوط إنتاج الكباسات؛ 36تحويل   )د (

برامج التدريب للموظفين الحكوميين، وموظفي المنشئات والعاملين في الخدمة وتركيب معدات   )ه (
تكييف ھواء الغرف فيما يتعلق باللوائح والمتطلبات الجديدة ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة وغازات 

 لة؛التبريد البدي

استثارة الوعي على مستويات الحكومة والمنشئات والمستھلكين باستخدام قنوات ووسائط توزيع   )و (
 المعلومات ذات الصلة؛

 إنشاء نظام للمعلومات لجمع وتبادل البيانات التي توفرھا الصناعة؛  )ز (

 .إنشاء وتشغيل نظام للحصص  )ح (

 تقديرات تكاليف التحويل
 

لمعدات تكييف الھواء بأنھا تبلغ نحو  2009قدرات اإلنتاج المركبة في  قدرت خطة قطاع تكييف ھواء الغرف 228-
في المائة من ھذه القدرة تستخدم  89، كان نحو 2009وفي . مليون وحدة مع نفس المستوى من إنتاج الكباسات 100

ز تكييف ھواء مليون جھا 89كغاز تبريد، ولذا فإنه سيتعين تحويل قدرات إنتاج نحو  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
إلى بدائل خالية من قدرات استنفاد األوزون على أساس اإلطار  22-الغرف وكباسات من الھيدروكلوروفلوروكربون

 :الزمني التالي

 قدرات إنتاج ثالث ماليين وحدة؛ - 2013قبل   )أ (

 ؛)2013بما في ذلك ھدف (قدرات إنتاج تسع ماليين وحدة  2015قبل   )ب (

 .)2015بما في ذلك ھدف (ن وحدة مليو 89قدرات إنتاج  2030قبل   )ج (

إلى أي بدائل، يتعين إجراء  22-وبغية تحويل معدات تكييف ھواء الغرف من الھيدروكلوروفلوروكربون 229-
تغييرات في التصميم بالنظر إلى االختالفات في الخواص الفيزيائية الحرارية والدينامية الحرارية لغازات التبريد، والنوع 

. قابلية الغاز لالشتعال 161- والھيدروفلوروكربون 290-تشحيم الالزمة، وفي حالة الھيدروكربون الجديد من مواد ال
وسوف تتطلب ھذه التغييرات في تصميم النظم تحويل بعض معدات اإلنتاج واختبار األداء ذات الصلة، ومرافق التخزين 

مختلف التكنولوجيات قد تكون مختلفة، فإن بنود وعلى الرغم من أن التكاليف اإلضافية الفعلية المرتبطة ب. وغير ذلك
 :التكاليف متماثلة إلى حد ما، ولذا سوف يتضمن المقترح مايلي

سوف تتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل من تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف وتصنيع   )أ (
ل الحرارة ونظم أو شراء معدات اإلنتاج لخلط التجميع، وربما مباد/الكباسات كال من التحويل و

التزويد بغاز التبريد ومعدات اختبار المنتج للتحويل إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال 
، وتركيب نظم تھوية لضمان السالمة، ومسبار )161-والھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكربون (

عن التدابير الھيدروكربون، ومعدات رصد السالمة، واإلمداد بالطاقة في حاالت الطوارئ فضال 
 ؛المضادة للثباتالمضادة لالنفجار و
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تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بتكاليف إضافية نتيجة لزيادة تكاليف المواد والتكاليف ذات الصلة   )ب (
 بالتصميم الجديد بما في ذلك مكونات التشحيم والكھرباء في الكباسات الجديدة حتى مدى التأھل؛

 .ريب العمال والبالغين وعمال التركيب والستثارة الوعيتكاليف المساعدة التقنية لتد  )ج (

 :ووضعت االفتراضات التالية لتقدير التكاليف اإلدارية 230-

 1.6: الھيدروكلوروفلوروكربون(تحسب أسعار غازات التبريد وتكاليف المعدات استنادا إلى أسعار   )أ (
أمريكي للكيلوغرام  دوالر 7.3): أ(410-دوالر أمريكي للكيلوغرام، الھيدروفلوروكربون

 ؛)دوالر أمريكي للكيلوغرام 3.6: والھيدروفلوروكربون

تعتمد تكاليف التحويل على قدرات اإلنتاج القائمة، ولن يسفر التحويل عن أي ارتقاء تكنولوجي أو   )ب (
 زيادة في قدرات اإلنتاج؛

البدائل الحالية من  22-التشمل تقديرات التكاليف إالّ تكاليف التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون  )ج (
واليدرج أي تحويل ثاني من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى غازات . قدرات استنفاد األوزون
 تبريد غير ضارة بالبيئة؛

وحدة سنويا لكل خط إنتاج ألجھزة تكييف  250,000تعتمد جميع الحسابات على قدرة إنتاج تبلغ   )د (
  .ط إنتاج من كباسات تكييف ھواء الغرفوحدة سنويا لكل خ 1,700,000ھواء الغرف و

تعتمد بنود التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية على مشاريع التدليل التي ووفق عليھا  231-
وفيمايلي ملخص للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل اإلضافية . لتحويل تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات

 .إنتاج واحد لتحويل خط

  التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية لتحويل خط إنتاج واحد -10الجدول 
  

قدرات اإلنتاج  خط اإلنتاج
 )وحدة سنويا(

عدد خطوط 
التصنيع التي 
 ستحول

التكاليف الرأسمالية  غازات التبريد البديلة
  اإلضافية

 )دوالر أمريكي( 

تكاليف التشغيل 
دوالر (اإلضافية 
 )وحدة/ أمريكي

خط إنتاج أجھزة تكييف 
  ھواء الغرف

-الھيدروكربون 22 250,000
أو  290

الھيدروفلوروكربون
-161 

3,199,959 14.00 

خط إنتاج أجھزة تكييف 
  ھواء الغرف

الھيدروفلوروكربون 10  250,000
 )أ(410-

1,532,000 9.50 

-الھيدروكربون 3 1,700,000 خط إنتاج كباسات
أو  290

ربونالھيدروفلوروك
-161 

 غير معروف 2,980,275

الھيدروفلوروكربون 2 1,700,000 خط إنتاج الكباسات
 )أ(410-

 غير معروف 2,050,000

 
وقد جرى تحديد عدد خطوط اإلنتاج التي سيتعين تحويلھا في القطاعين الفرعيين ألجھزة تكييف ھواء الغرف  232-

. وحدة على التوالي 1,700,000و 250,000لة نموذجية تبلغ والكباسات بقسمة مجموع عدد الوحدات بقدرة إنتاج حا
، بقسمة النوعية بين 32والعدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف الناجم عن ذلك ھو 

 ).خطوط 10) (أ(410-الھيدروفلوروكربون) خطا 22( 161-الھيدروفلوروكربون/ 290- التحويل إلى الھيدروكربون 
وفي القطاع الفرعي للكباسات، يكون العدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج خمسة مع تحويل ثالثة خطوط وخطين إلى 

 .على التوالي) أ(410-الھيدروفلوروكربون و 161- الھيدروفلوروكربون/ 290-الھيدروكربون 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26 
 

66 

ة في تحويالت الحالة وحد/ كيلوغرام 1.2مقدار  22-وتبلغ شحنة غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون 233-
دوالر أمريكي للكيلوغرام الذي  6.3ولذا فإن تكاليف التشغيل اإلضافية لكل وحدة تتجاوز الحد األقصى البالغ . النموذجية

واستند إلى قيمة الحد األقصى في الحساب النھائي لمجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف  4/-6حدد في المقرر 
 :ة على النحو التاليالتشغيل اإلضافي

 حساب مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية -11الجدول 
 

 الكمية فئة التكاليف الخطوة

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي إلنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في   ألف
 )بالدوالرات األمريكية(المرحلة األولى 

85,719,098  

بالدوالرات (مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي للكباسات في المرحلة األولى   باء
 )األمريكية

13,041,725  

 98,760,823 )بالدوالرات األمريكية) (باء+ ألف (مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية في المرحلة األولى   جيم

المزالة بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف في المرحلة األولى الھيدروكلوروفلوروكربون  دال
 )باألطنان المترية(

9,454  

 6.30 )كيلوغرام/ دوالر أمريكي(الحد األقصى لتكاليف التشغيل اإلضافية  ھاء

 59,560,200 )دوالر أمريكي) (ھاء*1,000*دال (مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية   واو

بالدوالرات ) (واو+ جيم (الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية مجموع التكاليف   زاي
 )األمريكية

158,321,023 

 
 تكاليف المساعدات التقنية

 
دا منسقة تشمل عددا من أصحاب يتطلب الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تكييف ھواء الغرف جھو 234-

البحوث، وموظفي المنشئات،ومنشئات الخدمة ومنشئات  المصلحة مثل الحكومات واتحادات الصناعات، ومعاھد
ويدرج العديد من األنشطة مع التكاليف المتصلة . اإلزالة ودعمھاالتركيب، وتجار التجزئة والمستھلكين لتحقيق أھداف 

  .12بھا في فئة المساعدات التقنية والمبينة في الجدول 

 تكاليف المساعدة التقنية -12الجدول 
 

 لفة بالدوالرات األمريكيةالتك األنشطة

  4,150,000 تنفيذ المشروع وإدارته

  770,000 وضع المعايير واللوائح التقنية

  755,000 نظام الحصص والمعلومات

  500,000 برنامج التدريب

  550,000 التوعية العامة

 290-الھيدروكربون البحوث والتقييم فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة 
 161-وفلوروكربونالھيدر/

3,062,000  

  405,000 االتصاالت التقنية

 10,192,000 المجموع

 
 حساب التكاليف الشاملة ومردودية التكاليف

 
 168,513,023تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشطة االستثمارية وغير االستثمارية لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف  235-

ليف الشاملة للخطة بقسمة مجموع التكاليف بدون تكاليف تحويل القطاع الفرعي وحسبت مردودية التكا. أمريكيادوالر 
يكون ) طن متري 9,454(دوالرا أمريكيا على مجموع إزالة المواد المستنفدة لألوزون  155,581,298(للكباسات 
 .دوالر للكيلوغرام 16.46الحاصل 
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 احتماالت التمويل المشترك

 
ء الغرف إلى أن المساھمات اإلضافية وتقاسم التكاليف قد يكونان مطلوبين من تشير خطة قطاع تكييف ھوا 236-

وتشير خطة .المنشئات المستفيدة لضمان التشغيل اآلمن لخطوط اإلنتاج التي ستحول إلى غازات تبريد قابلة لالشتعال
ألجھزة تكييف ھواء الغرف التي  الترويج"القطاع إلى المشروع المشترك بين اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية المعنون 

وأصبح المشروع الخاص بإدخال . الذي قد يقدم بعض المنافع في تنفيذ مكون المساعدة التقنية" تتسم بكفاءة الطاقة
. تكنولوجيا الھيدروكربون في قطاع تكييف ھوا ء الغرف في المرحلة النھائية من التنفيذ في تعاون ثنائي مع ألمانيا

لمشروع الخبرات الالزمة وييسر الترويج لتكنولوجيا جديدة لصناعة تصنيع أجھزة تكيف ھواء وسوف يوفر ھذا ا
ومن غير المعروف في الوقت الحاضر ما . غير أن مساھمة ھذين المشروعين لم تظھر في الميزانية المقترحة. الغرف

ويل المشترك للتحويل في قطاع تكييف إذا كانت ھناك مصادر ثنائية أو متعددة األطراف أخرى موثوق بھا لتوفير التم
 .ھواء الغرف

 تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
 

يقع تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ضمن مسؤوليات اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة ومكتب التعاون  237-
في الصين بوصفھا المؤسسات االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة، واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء 

 :المنفذة الوطنية، وفيمايلي ملخص لمسؤولياتھا

يتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة المسؤولية عن اإلدارة والتنسيق   )أ (
وسوف يشمل . الشاملين لتنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة

نفاذ السياسات ونظام الحصص فضال عن حتى تنفيذ مكوني االستثمار والمساعدة اعتماد وإ: ذلك
كما تشمل مسؤوليات المكتب إنفاذ . التقنية في خطة القطاع في المنشئات المختارة حسب الخطة

من  22-ورصد مؤشرات األداء المالي والتقني، والتحقق من أھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
جعة التحقق، وتقديم التقارير المرحلية والخاصة بالتحقق والتقارير النھائية إلى خالل تنظيم مرا

اليونيدو وسيعمل ھذا المكتب بصورة وثيقة مع اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين الذي 
بعض سيقدم المساعدة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمالية لتنفيذ خطة القطاع وسيقوم باالتصال مع 

وسيتولى ھذا االتحاد المسؤولية عن تنفيذ العديد من العناصر المدرجة في مكون . المنشئات المختارة
سيغطي تمويل أنشطة المكتب واالتحاد من مكون المساعدة التقنية المشار إليه والذي . المساعدة التقنية

 مليون دوالر أمريكي؛ 10.3طلب بمستوى تمويل قدره 

ا يعتمد على األداء مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية سيوقع اليونيدو عقد  )ب (
وسيقوم اليونيدو برصد تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف من خالل استعراض التقارير . البيئة

كذلك سوف يقدم اليونيدو تقارير سنوية إلى . المرحلية السنوية وتقارير التحقق التي يقدمھا المكتب
وسيقوم اليونيدو، . ة التنفيذية بما في ذلك طلب تجديد التمويل الخاص بخطة القطاع وفقا لالتفاقاللجن

وستمول . حسب مقتضى الحال، بتقديم الدعم التقني واإلداري وإسداء المشورة المتعلقة بالسياسات
 .دوالر أمريكي مليون 12.65أنشطة اليونيدو من تكاليف دعم الوكالة التي طلبت بمبلغ 

 

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
  

  التعليقات
 

استعرضت األمانة خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إعماال لتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة  238-
وطلب . إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون مع مراعاة المبادئ التوجيھية والسياسات ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية

كما استخدمت األمانة معلومات إضافية عن قطاع تكييف ھواء . يدو عدد من التوضيحات والمعلومات اإلضافيةمن اليون
الغرف في الصين حصلت عليھا من مصادر دولية، وحددت عددا من القضايا التي مازالت دون تسوية والتي تتعلق 

 .كاليف اإلضافية المؤھلةبتحديد استھالك خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع والت
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 22-تحديد استھالك خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون

 
اھتمت األمانة لعدة أساب بمسألة تحديد خط األساس الخاص بالقطاع بشأن استھالك  239-

بشأن المبيعات المحلية  2008-2005وتوفر خطة قطاع تكييف ھواء الغرف بيانات عن  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
والبدائل،  22-وإنتاج الوحدات باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون. من أجھزة تكييف ھواء الغرف والصادرات
غير أن  -)أ(410-والھيدروفلوروكربون) ج(407-والھيدروفلوروكربون 2-واستھالك كل من الھيدروكلوروفلوروكربون

واالستھالك من ھذه  22-كلوروفلوروكربوناقتصرت على إنتاج الوحدات باستخدام الھيدرو 2010و 2009بيانات 
بالغ  R410Aوإنتاج الوحدات المشحونة بغاز التبريد  2010- 2009ويعتبر توافر البيانات المتعلقة بمجموع نواتج . المادة

 .22-األھمية للتقييم األكثر دقة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

إلى البلدان غير العاملة بالمادة  2008ن الصادرات في عام ومن الواضح في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف أ 240-
 2010و 2009في  5غير أنه لم ترد معلومات عن الصادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة . مليون وحدة 20.5بلغ  5

الكمية  وينبغي خصم ھذه. طنا متريا 1,572باستھالك إجمالي قدره  22-التي تشمل منتجات الھيدروكلوروفلوروكربون
ولم تتوافر بعد بيانات تصدير المنتجات المعتمدة على . 2010-2009من خط األساس الخاص بالقطاع في 

وينبغي تحديد ھذه الصادرات وخصم ما . 2010في  5إلى البلدان غير العاملة بالمادة  22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 .س في قطاع تكييف ھواء الغرفسيتصل بھا من استھالك من ھذه المادة من استھالك خط األسا

باستخدام متوسط شحنة غاز التبريد  2010و 2009لعامي  22-وحسب استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 241-
وأوضح اليونيدو . 2008استخدمت في حساب استھالك ھذه المادة لعام . كيلوغرام 1.0كيلوغرام مقابل ُشحنة  1.2البالغة 

ونتيجة لذلك زيد . يتعلق بارتفاع متطلبات كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرفأن الزيادة في متوسط الشحنة 
المقاس بعدد  2009على الرغم من أن إنتاج  2008في المائة مقابل عام  8.2بنسبة  2009استھالك ھذه المادة لعام 

قلة وغير ذلك من فئات منتجات ويجري تصنيع نمط أجھزة النافذة واألجھزة المتن. 2008الوحدات كان أقل من أرقام 
في المائة من مجموع إنتاج تكييف ھواء  20كيلوغرام مما يمثل نحو  0.5تكييف ھواء الغرف بشحنة متوسطة تبلغ نحو 

 .وحدة/ كيلوغرام 1.06وعلى ذلك فإن المتوسط المرجح للشحنة لتحديد إنتاج خط األساس سيكون نحو . الغرف

من وحدات تكييف الھواء في حساب  2009و 2008خزونات المتراكمة لعامي لم يؤخذ في االعتبار الم 242-
وقد اعترف في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف أن منشئات تصنيع ھذه المنتجات قد بالغوا في .2010و 2009استھالك 

وقد أثرت  .ومن ثم تراكمت المخزونات بالنظر إلى ارتفاع اإلنتاج عن المبيعات 2007المبيعات المحتملة في عام 
وقد لوحظ وضع مماثل .2008إالّ أن ھذا التأثير لم يظھر في أرقام إنتاج عام  2008المخزونات ذات الصلة في إنتاج 

تسببت األزمة المالية في إحداث تأثيرات سلبية قوية على سوق  2008ففي عام . 2009و 2008فيما يتعلق بعامي 
تباطؤ السوق الشاملة ألجھزة تكييف الھواء وزادت مخزونات أجھزة  العقارات العالمية مما تسبب بصورة مباشرة في

مما ينبغي أن يؤثر في  2008مليون وحدة في نھاية  15تكييف الھواء المنزلية زيادة حادة في الربع األخير لتصل إلى 
 .غير أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف لم يبين ھذا الوضع. 2010و 2009إنتاج 

د من المنشئات الرئيسية لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف من قدرات إنتاجھا بصورة كبيرة وقد زاد العدي 243-
. وھو تاريخ القطع من خالل تركيب مرافق إنتاج جديدة 2007أيلول / خالل السنوات الثالث األخيرة بعد سبتمبر

الك الھيدروكلوروفلوروكربون وأوضحت األمانة لليونيدو أنه ينبغي خصم إنتاج المنشئات المركبة حديثا من استھ
وبدال . وطلبت األمانة معلومات إضافية عن جميع مرافق اإلنتاج المركبة حديثا إالّ أنھا لم تتلق ھذه المعلومات. المؤھل

من ذلك أوضح اليونيدو أن جميع قدرات اإلنتاج المركبة حديثا تعمل بتكنولوجيا خالية من الھيدروكلوروفلوروكربونية 
وتعتقد األمانة أن إنشاء قدرات إنتاج . لق بخطة قطاع تكييف ھواء الغرف وأن البيانات المطلوبة غير متوافرةالتي التتع

 . 2010و 2009أسفر  عن زيادة تقليص سوق ھذه المادة في  22-إضافية غير عاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون

اع تكييف ھواء الغرف وحصلت على بيانات وحاولت األمانة أن تتحقق من المعلومات المقدمة في خطة قط 244-
األنباء اليابانية : بشأن إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ومبيعاتھا المحلية والصادرات منھا من مصدرين ھما

بشأن أجھزة تكييف الھواء والتدفئة والتبريد ودراسة من اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا بشأن قطاع تكييف الھواء 
من وحدات تكييف ھواء الغرف المجزأة المفردة  2009و 2008وقد أشار كال المصدرين إلى أن صادرات . في الصين
ومع ذلك فإن بيانات خطة . والمتنقلة كانت قريبة من البيانات التي قدمت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف/ والنافذة

 .مليون وحدة 15كانت تزيد بأكثر من  2009و 2008القطاع تبين أن اإلنتاج والمبيعات المحلية في 
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وأكد اليونيدو لألمانة موثوقية البيانات المقدمة في خطة القطاع والتي تعتمد على جولة ثانية من جمع البيانات  245-
، وفي ھذه الحالة على استقصاءين شاملين أجريا حديثا في قطاع تكييف ھواء الغرف وقطاع الكباسات في 2009في 

د جرت مراجعة البيانات التي جمعت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع قاعدة بيانات اتحاد صناعات وق. الصين
التبريد وتكييف الھواء في الصين والتحقق منھا، ومع بيانات المكتب الوطني لإلحصاءات فضال عن تلك الخاصة باإلدارة 

في الكتاب السنوي لإلحصاءات عن  2009و 2008ت وعالوة على ذلك قدم اليونيدو مراجع عن بيانا. العامة للجمارك
وثمة . وكانت بيانات اإلدارة العامة للجمارك تتعلق بالصادرات والواردات. نواتج إنتاج أجھزة تكييف الھواء المنزلية

بانية اتساق بين بيانات التصدير المقدمة من ھذه اإلدارة وتلك المتضمنة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف واألنباء اليا
 .ومن اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا

في  15يزيد بنحو  2009و 2008ووفقا لما جاء في الكتاب السنوي لإلحصاءات في الصين، فإن إنتاج عامي  246-
في المائة عما جاء في األنباء اليابانية واإلدارة العامة  58المائة عن البيانات المبلغ في خطة القطاع، وتزيد بنحو 

وكما أشار اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا فإنه وفقا للتعريف المستخدم في الكتاب . جمارك من بيانات اإلنتاجلل
التي ) كيلووات 14قدرات تبريد تقل عن (السنوي لإلحصاءات، فإن أجھزة تكييف الھواء المنزلية تشير إلى المعدات 

وقد تتضمن أجھزة التخفيف من . ، وسرعة الھواء ونظافة الھواءيمكن تتحكم في درجات الحرارة والرطوبة الداخلية
وأوضح اتحاد . ولذا اليمكن اعتبار بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات أنھا تمثيلية, الرطوبة وملفات المراوح وغير ذلك

لمخازن في مليون وحدة لتكييف ھواء الغرف في ا 15بحوث ومعلومات خدمات البناء في الصين أنه كانت ھناك نحو 
على  2009وينبغي حساب إنتاج ). مليون في قنوات التوزيع 4.8مليون في المصانع و 10.1( 2009كانون الثاني / يناير

ولم تقدم خطة قطاع تكييف ھواء . أساس السوق المحلية زائدا الصادرات ناقصا الواردات ناقصا المخزونات المستخدمة
 .22-لتي يمكن من خاللھا تقدير استھالك الھيدروكلوروفلوروكربونا 2009الغرف حسابات شفافة إلنتاج عام 

غير . كان عاما جيدا بالنسبة لمبيعات أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالمي 2010وقد لوحظ أن عام  247-
زيادة المدعاة في أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ثم تعليقات اليونيدو بعد ذلك لم يوفرا المعلومات الالزمة لتبرير ال

طن متري في  71.500باإلضافة إلى  2010طن متري في  6.400البالغة  22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
. 2010في مبيعات  2009إلى  2007ومن غير الواضح الكيفية التي استخدمت بھا المخزونات المتراكمة من . 2009

 6.4حيث وجدت  2010كانون  الثاني / يناير 1المخزونات في  ووفقا لما ذكره اتحاد بحوث خدمات تكييف ھواء في
 .مليون وحدة  في قنوات التوزيع 2.1مليون وحدة في المصانع و 

 المنشئات التي تخضع لملكية أجنبية والتكاليف اإلضافية المؤھلة
 

المتعلقة  22-وفقا لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف، كانت الحصة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 248-
وحتى يمكن مراعاة ھذه . في المائة من مجموع استھالك ھذه المادة 9.6تمثل  5بملكية البلدان غير العاملة بالمادة 

طنا  67,529نقطة بداية معدلة للقطاع تبلغ "الملكية، خفض استھالك خط األساس للقطاع بھذه النسبة مما أسفر عن 
في حساب الملكية األجنبية غير متساوقة مع مقرر اللجنة التنفيذية الذي اعتمد خالل غير أن المنھجية التي اتبعت . متريا

ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة على حدة لتمويل الحصة : اجتماعھا والذي ينص على مايلي
ه الحالة، يمكن توفير التمويل و في ھذ.المحلية من ملكية أي منشأة معينة تكون مملوكة جزئيا لشركة متعددة الجنسيات

كنسبة مئوية من التكاليف اإلضافية للمشروع تتناسب مع  الحصة المحلية من ملكية المنشأة مع الشركة المتعددة 
 ".الجنسيات المسؤولة عن الباقي

اء منشأة لتصنيع تكييف ھو 12، ھناك 31ومن بين مجموع منشئات تصنيع تكييف ھواء الغرف البالغ عددھا  249-
أو خاضعة لملكية مشتركة بين منشئات من بلدان غير  5الغرف مملوكة بالكامل لمنشئات تابعة لبلدان غير عاملة بالمادة 

في 11وتتباين حصة الملكية األجنبية في ھذه المنشئات البالغة اثنتي عشرة من . ونلك التابعة للصين. 5عاملة بالمادة 
في المائة من مجموع  27أطنان مترية أو  17,604تھالك التجميعي لھذه المنشئات ويبلغ االس. في المائة 100المائة الى

ووفقا للسياسات التي . طنا متريا 11,257أطنان مترية مع حصة محلية من االستھالك تعادل  66,109االستھالك البالغ 
في المرحلة األولى يتحد وفقا المؤھل لإلزالة  22- وضعتھا اللجنة التنفيذية فإن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

ويتبين تأثير . للمساھمة الدقيقة للمنشئات المعنية ذات الملكية األجنبية المدرجة في المرحلة األولى لخطة التمويل
 5في المائة ملكية لبلدان غير عاملة بالمادة  27لدى منشأة تصنيع معينة : االختالف في النھج المستخدمة في المثال التالي

. وقد يتم اختيارھا للتحويل في المرحلة األولى 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 13,000ك قدرة واستھال
طن متري دون  10,000ويمكن أن تحقق ھذه المنشأة بمفردھا الھدف الكامل لإلزالة في المرحلة األولى للقطاع أي نحو 

المتعدد األطراف يوفر التمويل للجزء المملوك وطنيا من  وفي ھذه الحالة فإن الصندوق. حتى إجراء تحويل في تصنيعھا
غير أن . طن متري 7,300في المائة من التكاليف اإلضافية الموافق عليھا وھو ما يعادل إزالة نحو  73المنشأة أي 

لى منھجية الحساب التي استخدمھا اليونيدو والصين في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف سوف تؤدي إلى تحويل يعتمد ع
 .طنا متريا 9,040في المائة من خط أساس القطاع وھو ما يعادل إزالة نحو  90.4
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بموجب المرحلة األولى من  22-غير أنه يستحيل حساب الكمية المؤھلة لإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 250-
ملكية أجنبية والتي سوف تدرج  خطة ھذا القطاع دون معرفة الملكية واإلزالة المرتبطين بكل منشأة بمفردھا تنطوي على

 .ولذلك، فإن من المستحيل حساب التكاليف اإلضافية المؤھلة على نحو الدقة. في المرحلة األولى من التحويل

 
 اختيار المنشئات للتحويل في المرحلة األولى

 
ضعھم في الصناعة يؤدي نقص المعلومات عن اختيار المستفيدين المحتملين المدرجين في المرحلة األولى وو 251-

ويتعرض . إلى تفاقم الزيادة في المخاطر المالحظة في تخصيص األموال لمنشئات التتمتع إالّ بسالمة تجارية محدودة
ويزداد نصيب بضعة منشئات تصنيع رئيسية في السوق . لقطاع تكييف ھواء الغرف لتحويالت وعمليات دمج دائمة

وقد يشكل إدراج المنشئات الصغيرة . ئات األصغر آخذة لذلك في التناقصباطراد في حين أن الحصة التجميعية للمنش
المحتمل في المرحلة األولى من خطة التحويل عائقا أمام تحقيق ھدف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بالنظر إلى عدم 

 .دماج بسرعةمعرفة سالمتھا واستدامتھا االقتصادية في السوق التي تحتدم فيھا المناقشة واآلخذة في االن

دون أن ) أ(410-وتقترح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف تحويل عشرة خطوط إنتاج من الھيدروفلوروكربون 252-
ويشير تحليل الوضع الحالي لقطاع . توضح ما ھي المنشئات المعنية التي سيتم اختيارھا للتحويل إلى ھذه التكنولوجيا

ات الفاعلة الرئيسية في القطاع قد ركبت قدرات إنتاج كبيرة تعتمد على تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إلى أن المنشئ
وستكون مشاركتھم في المرحلة األولى من التحويل مفيدة بالنظر إلى ضيق ).أ(410-تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

 .الوقت المتاح قبل تطبيق تدابير الرقابة وسوف تسھم في خفض التكاليف اإلضافية

. ية التحويل المقترحة للخطوط الخمسة إلنتاج الكباسات في المرحلة األولى إلى مزيد من التبريروتحتاج عمل 253-
والتتوافر أية معلومات تقريبا عن قطاع تصنيع ). أ(410-الھيدروفلوروكربون فقد اقترح تحويل خطي إنتاج لتكنولوجيا ا

تصنيع الكباسات في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف وتتضمن قائمة . الكباسات الخاصة بتكييف ھواء الغرف في المقترح
منذ (ليست كاملة فھي تنقص العديد من مرافق تصنيع الكباسات وخاصة تلك التي تم تركيبھا في السنوات األخيرة 

وبغية التمكن من تقديم تقييم ما إذا كانت عمليات تحويل منشئات تصنيع الكباسات إلى تكنولوجيا ).2007
ضرورية و إلى أي حد ذلك، يتعين التوسع بدرجة كبيرة في وصف حالة قطاع تصنيع ) أ(410-نالھيدروفلوروكربو

الكباسات يتعين أن تتضمن القائمة الكاملة لمنشئات التصنيع مع بيان القدرات المركبة، وعدد خطوط اإلنتاج، وتاريخ 
وعند ھذه النقطة، . مختلف التكنولوجياتتركيبھا والقدرات التقنية ومرونة تصنيع مختلف أنواع المنتجات بالنسبة ل

واستنادا إلى معلومات السوق من طرف ثالث، يبدو أن صناعة تصنيع الكباسات تقيم قدرات كافية للمنتجات المعتمدة 
للوفاء بطلب منشئات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل السنوات العديدة القادمة ) أ(410-على الھيدروفلوروكربون

 ..تنھض حاجة إلى تمويل من الصندوق المتعدد األطراف لقدرات اإلنتاج اإلضافية ومن ثم ال

 التكاليف اإلضافية للتحويل في المرحلة األولى
 

 250,000لقد تم حساب التكاليف اإلضافية على أساس تحديد حالتين نموذجيتين ھما تحويل خط إنتاج قدرات  254-
مليون وحدة من الكباسات من خالل تكرار التكاليف  1.7نتاج قدرات وحدة من أجھزة تكييف ھواء الغرف، وخط إ

وعلى الرغم من مشاريع التدليل التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية مؤخرا، . المستمدة من مشاريع التدليل الموافق عليھا
المواصفات التقنية لمعدات  قامت األمانة بتحليل مدى تأھل رأس المال المطلوب وتكاليف التشغيل اإلضافية استنادا إلى

اإلنتاج، والخبرات المتاحة في استعراض مشاريع االستثمار والتفاھم الذي تم بين األمانة والوكاالت المنفذة بشأن 
وناقشت األمانة مع اليونيدو التكاليف اإلضافية المقترحة مثل مضخات التفريع، ومعدات . التكاليف اإلضافية المؤھلة

ريد، ومعدات عملية مبادالت الحرارة، ونظم التھوية والسالمة، وماكينات منع التسرب بالموجات فوق اإلمداد بغاز التب
ومعدات اختبار األداء،  161-الھيدروفلوروكربون/  290-السمعية بالنسبة لحالة التحويل إلى تكنولوجيا الھيدروكربون

ونوقشت كذلك التكاليف اإلضافية لتحويل . والتركيبومحطات االسترجاع، وأدوات التركيب، ورسوم التنفيذ، والتأمين 
مع الدخول  161-الھيدروفلوروكربون/  290-والھيدروكربون) أ(410-خطوط إنتاج الكباسات إلى الھيدروفلوروكربون

ومازالت ھناك اختالفات كبيرة بين . في التفاصيل مثل معدات التصنيع ومعدات اختبار األداء وغير ذلك من التكاليف
 .ات نظر اليونيدو واألمانة فيما يتعلق بمستوى التكاليف اإلضافية لمختلف بنود التكاليفوجھ
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. وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية، طلب  اليونيدو تكاليف التشحيم لتصنيع معدات تكييف ھواء الغرف 255-
 290-حويل إلى تكنولوجيا الھيدروكربونغير أن األمانة قررت أن تكاليف التشحيم والمعدات الكھربائية للكباسات للت

تتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية  لصناعة الكباسات ومن ثم فھي ليست مؤھلة بالنظر إلى أن تمويل تكاليف التشغيل 
وبعد ھذه التعديالت، فإن تكاليف التشغيل . اإلضافية لتمويل المكون ليست مؤھلة بموجب الصندوق المتعدد األطراف

دوالر  6.30دوالر أمريكي للوحدة تغطي من الحد األقصى البالغ  8.5تبلغ  290- تحويل الھيدروكربوناإلضافية ل 
دوالر  3.92ھي ) أ(410-واقترحت األمانة أن تكون تكاليف التشغيل اإلضافية لتحويل الھيدروفلوروكربون. أمريكي
 .أمريكي

" الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف"مرفق البيئة العالمية بشأن / ديبيالتآزر مع مشروع اليوئن 
  والتكاليف اإلضافية للمساعدة التقنية

  
حسب اليونيدو وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشرة الناشئة عن التحسينات في كفاءة  256-

الكفاءة األفضل للطاقة لمنتجات  باستخدام بارمترات) معادل ثاني أكسيد الكربون(ميجا طن  8.1الطاقة على أساس 
-التي تحل مكان وحدات الھيدروكلوروفلوروكربون) أ(410-والھيدروفلوروكربون 290-المعتمدة على الھيدروكربون

األقل كفاءة وأشير أيضا إلى خفض غازات االحتباس الحراري في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين على أنه  22
الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء "مرفق البيئة العالمية المعنون / ئنديبيالنتيجة الرئيسية لمشروع اليو

 1.35(مليون دوالر أمريكي ويموله مرفق البيئة العالمية والحكومة وغيرھا  27.6وتبلغ تكاليف ھذا المشروع " الغرف
 ).مليون دوالر أمريكي

زات االحتباس الحراري من خالل تحويل سوق أجھزة ويسھم المشروع المشار إليه في خفض انبعاثات غا 257-
تكييف الھواء الصيني صوب أجھزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تستخدم في المباني السكنية والتجارية بما في ذلك 
الترويج للتكنولوجيات الجديدة والقائمة التي تحقق كفاءة الطاقة بين منشئات تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف في 

مرفق البيئة العالمية أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التشمل الخفض في / ويقدر مشروع اليوئنديبي. لصينا
 .والبدائل 22-االنبعاثات المباشرة ذات الصلة بالفروق في قدرة االحترار العالمي بين الھيدروكلوروفلوروكربون

ني أكسيد الكربون التي حسبھا اليونيدو تزود مع االنخفاضات وبينت األمانة لليونيدو أن الخفض في انبعاثات ثا 258-
ووافق اليونيدو على سحب . مرفق البيئة العالمية/ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتضمنة في مشروع اليوئنديبي

 290-بونإدعاءه الخاص بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري نتيجة إلدخال المنتجات المعتمدة على الھيدروكر
 ).أ(410-والھيدروفلوروكربون

ويتضمن المشروع المشار إليه أعاله الكثير من الجوانب التي تتصل اتصاالت وثيقا باألنشطة المقترحة في  259-
 10.3خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مثل مكونات المساعدة التقنية التي طلبت في خطة ھذا القطاع بتكلفة إجمالية قدرھا 

: أمريكي، وھي مكونات تتصل اتصاال وثيقا ولھا نفس مجموعة األھداف والمحتوى التقني المتماثل مثلمليون دوالر 
تنفيذ المشروع وإدارته، وضع معايير ولوائح تقنية، وإنشاء نظام للحصص والمعلومات، برنامج التدريب، التوعية 

وناقشت األمانة مع اليونيدو التآزر الملحوظ بين . العامة، البحوث والتقييم للتكنولوجيات البديلة واالتصاالت التقنية
وتصور اليونيدو أن أھداف المشروع , المشروع ومكونات المساعدة التقنية المقترحة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف

. وزونتتمثل في المساعدة في االرتقاء بكفاءة الطاقة في المنتجات التقليدية دون استبدال غازات التبريد المستنفدة لأل
وسوف يستكمل ھذا المشروع ويدعم بنجاح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إالّ أن اليونيدو اليرى أن باإلمكان خفض 

 .ومازالت المناقشات جارية بالنسبة لھذه المسألة. األموال المطلوبة للمساعدة التقنية من الصندوق المتعدد األطراف

  مردودية التكاليف الشاملة
 

مانة أن مردودية التكاليف الشاملة لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف قد حسبھا اليونيدو دون اعتبار الحظت األ 260-
دوالر  16.46لتكاليف تحويل خطوط إنتاج الكباسات، وأسفر عدم مراعاة ھذه التكاليف عن مردودية تكاليف قدرھا 

التي تحصل على أموال من  5ان المادة وكانت مردودية التكاليف قد حسبت في الماضي في بلد. أمريكي للكيلوغرام
الصندوق المتعدد األطراف بخصم تكاليف التشغيل اإلضافية للكباسات وإدراج األموال المخصصة لتمويل منشئات 

دوالر  17.83ولدى مراعاة تحويل الكباسات، تبلغ قيمة مردودية التكاليف لخطة تكييف ھواء الغرف . تصنيع الكباسات
 ..أمريكي للكيلوغرام
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  تقدير المنافع البيئية األخرى من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

حسبت خطة القطاع أن الخفض المباشر النبعاثات غازات االحتباس الحراري بعد النجاح في تنفيذ المرحلة  261-
بإمكانية تعزيز  ويتعلق التأثير المناخي غير المباشر. طن من معادل ثاني أكسيد الكربون 24,688,000األولى سيكون 

طن من معادل ثاني  8,101,000كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرف المصممة حديثا وتنطوي على إمكانية 
مرفق البيئة العالمية، وجرى / غير أنه يبدو أن ھذه التحسينات تزدوج مع تأثيرات مشروع اليوئنديبي. أكسيد الكربون

من التأثيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة على حسابات مبسطة وضعتھا ويعتمد على . سحب اإلدعاء المتصل به
ونظرا لنقص المعلومات عن ظروف اإلطار الذي استخدمته الصين، التستطيع األمانة أن تقيم مدى . حكومة الصين

 .سالمة تلك البيانات

ن يمكن أن يجري تسوية المسائل المحددة وكا. ومازالت األمانة تعمل مع اليونيدو بشأن جميع المسائل المعلقة 262-
بوتيرة أسرع لو كان حصلت األمانة في وقت مبكر على المعلومات المطلوبة بشأن دقة  255إلى  239في الفقرات 

وعند ھذه النقطة التستطيع األمانة أن تشير على اللجنة التنفيذية بشأن مستوى . حسابات التكاليف اإلضافية المؤھلة
وبغية تيسير المناقشات مع اليونيدو بشأن المسائل المتبقية، تطلب األمانة . يمكن أن توصي بالموافقة عليهالتمويل الذي 

دعم اللجنة التنفيذية بحث اليونيدو على تقديم المعلومات اإلضافية التي طلبتھا األمانة بشأن العديد من الجوانب المتعلقة 
 .بخطة قطاع تكييف ھواء الغرف

 التوصية
 

 ).فيما بعدبرد ( 263-
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  مشاريع غير متعددة السنوات -ورقة تقييم المشروع
 الصين

 
 المنفذة/ الوكالة الثنائية عنوان المشروع

- مشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون )أ(
جھزة إلى تكنولوجيا االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة األ) ب(141

 الطبية في شركة زھايمانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية

 اليوئنديبي واليابان

   
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في  الوكالة الوطنية المنسقة

 وزارة حماية البيئة 
 

 أحدث بيانات االستھالك المبلغة عن الموارد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع

 )2010تشرين الثاني / حتى نوفمبر 2009باألطنان بقدرات استنفاد األوزون في ( 7المادة  بيانات -ألف

 

 )2010تشرين الثاني / حتى نوفمبر 2009باألطنان بقدرات استنفاد األوزون في (البيانات القطاعية للبرنامج القطري  -باء
 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(لقطاع االستھالك بحسب ا المادة

 المجموع غير ذلك  المذيبات الخدمة التصنيع الفوم االيروسول 
 11,030.80   3,456.2 6,221.6 1,353  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 5,535.48 12.76 465.9   5,056.8  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1,417.80   349.8 2 1,066)ب(142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 13.10  1 8.1 4   غير ذلك
 

 غير معروفة )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون المتبقية المؤھلة للتمويل 
 

 
 )أ(  عنوان المشروع

 18.48 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(استخدام المواد المستنفدة لألوزون على مستوى المنشأة 
 3.06 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال 

 18 ):باألشھر(مدة المشروع 
  ):لدوالرات األمريكيةبا(تكلفة المشروع

 320,046 :التكاليف الرأسمالية اإلضافية 
 32,005  ):في المائة 10(الطوارئ غير المنظورة  
 205,616 :تكاليف التشغيل اإلضافية 
 557,667 :تكلفة المشروعمجموع  

 100 ):النسبة(الملكية المحلية 
 0 ):النسبة(مكون التصدير 

 557,667  :)رات األمريكيةبالدوال(المنحة المطلوبة 
 20.05 ):كيلوغرام/ دوالر أمريكي(مردودية التكاليف 

 53,134 ):بالدوالرات األمريكية(تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 610,801 ):بالدوالرات األمريكية(مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف 

 نعم ):ال/ نعم(حالة التمويل النظير 
 نعم ):ال/ نعم(معالم رصد المشروع متضمنة 

 
 

 للنظر بصورة إفرادية توصية األمانة
 

 

 

 18,584.6 )المجموعة األولى(المرفق جيم 

بالدوالرات (التمويل    مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
 )األمريكية

 )وزونباألطنان بقدرات استنفاد األ(اإلزالة 

 7.6 500,000 )أ(
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 وصف المشروع
 

مشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على "قدم اليوئنديبي، نيابة عن حكومة الصين،  264-
لوكسان للتنظيف في صناعة األجھزة الطبية في إلى تكنولوجيا االيزبارافين والسي) ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربون

وكان قد ووفق على تمويل إعداد ھذا المشروع خالل االجتماع ". شركة زھيمانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية
باعتباره من المذيبات في إنتاج األجھزة ) ب(141-وأزال المشروع التدليلي استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون. الستين
النوعية ليحل مكانة مواد غير مستنفدة لألوزون ومذيبات من غير الھيدروفلوروكربون التي تتسم بإمكانيات  الطبية

دوالرا أمريكيا  557,667وبلغ التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع . استخدام واسعة في القطاع الفرعي لألجھزة الطبية
دوالرا أمريكيا للوكالة الثنائية المشتركة  26,730ة لليوئنديبي ودوالرات أمريكي 26,404زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
  .في التنفيذ وھي حكومة اليابان

  خلفية
 

طن متري من  1.700ووفقا للمعلومات المقدمة مع وثيقة المشروع، تستھلك الصين نحو  265-
روع تحويل خط إنتاج واحد وتقترح وثيقة المش. في استخدامات التنظيف الطبية) ب(161- الھيدروكلوروفلوروكربون

ويمكن استخدام الخبرة التي ستكتسب من , لألجھزة الطبية التي يتخلص منھا بعد االستعمال وخاصة اإلبر الطبية
 .المشروع في إعداد أنشطة التحويل في الشركات األخرى في نفس القطاع الفرعي في المستقبل

  مالمح القطاع الفرعي لألجھزة الطبية
 

والقطاعات الفرعية . اع المذيبات عموما باالستخدام االنبعاثي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتسم قط 266-
الرئيسية للمذيبات ھي القطاع الفرعي الطبي فضال عن القطاعات الفرعية للمعادن، واإللكترونيات، وإلكترونيات تحديد 

 4,394كربون في قطاع المذيبات في الصين بمقدار وقدر استھالك الھيدروكلوروفلورو. الدقة، والمذيبات المستحضرة
طنا بقدرات استنفاد  187(طن متر  1,700وقد استھلكت استخدامات التنظيف الطبية نحو . 2009طنا متريا في 

في المائة من االستھالك  39وھو مايمثل في حدود  2009في ) ب(141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) األوزون
ومختلف وسائل . ل المنتجات الرئيسية التي تصنع السرنجات وأدوات اإلدخال وأدوات نقل الدموتشم. الشامل للقطاع

ومن السمات الشائعة وصف األجھزة المصنعة بأنھا عولجت بالسيلكون . اإلبر والقسطرات وغير ذلك من المواد الصحية
ويتعين تنظيف األدوات . المريض أي أنھا مغطاة بطبقة رقيقة من زيت السليكون للحد من االحتكاك وخفض آالم

-المستخدمة في ھذه العملية بانتظام وھي العملية التي تستخدم فيھا المذيبات المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون
ويتألف القطاع الفرعي من عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتضاءل فيھا فرص الحصول ). ب(141

ة، وكانت أھمية القطاع الفرعي لصحة اإلنسان والھيكل المعروف للقطاع الفرعي، وحاجة على تكنولوجيات بديل
المشاركين في القطاع الفرعي للدعم األسباب التي دعت الصين إلى أن تسند أولوية لھذا القطاع الفرعي في عملية إزالة 

 .المذيبات من الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين

  خلفية المنشأة
  

، والتخضع ألي ملكية 1987عام ) زھيجانغ كندلي(ئت شركة زھيجانغ كندلي المحدودة لألجھزة الطبية أنش 267-
وشركة زھيجانغ كندلي متخصصة في . خارج الصين وھي فرع من مجموعة شنغھاي كندلي المحدودة لتنمية  المنشئات

ر التي يجري التخلص منھا بعد تصنيع األجھزة الطبية التي يجري التخلص منھا بعد االستعمال وخاصة اإلب
ولدى المنشأة خط إنتاج كامل الميكنة ابتداء من عمليات الوصالت الشعرية، والسحب والتجليخ والتجميع .االستعمال

في  45، كانت المنشأة تشكل نحو 2009وفي عام . مليار إبرة لمختلف األغراض 10.5الخاصة باإلبر بطاقة سنوية تبلغ 
 .لوطني من ھذه المنتجاتالمائة من اإلنتاج ا

ويشير مقترح المشروع إلى أن ھذه المنشأة من أفضل المنشئات تنظيما في القطاع الفرعي حيث تتمتع بوضع  268-
ولھذه المنشأة خبرات في تنفيذ إزالة المواد المستنفدة لألوزون، وكانت في الواقع أول منشأة في القطاع . تقني ومالي سليم

وسوف تتيح سمعة ھذه المنشأة الطيبة وصالتھا باتحاد الصناعات وتوفير الدعم .113-فلوروكربونالفرعي تزيل الكلورو
 .في وقت الحق لنشر الخبرات في ھذا القطاع الفرعي
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 اختيار التكنولوجيا

ف ويتعين تنظي. يتعين تكسية أدوات الثقب مثل اإلبر الطبية بطبقة من زيت السليكون على الفصل واألنبوب 269-
ھو  113-أدوات استخدام الزيت بصورة منتظمة ويستخدم لھذا الغرض مذيب، وفي األصل كان الكلوروفلوروكربون

الذي استبدل بعد فترة قصيرة  3000-ولدى االستعاضة عن ھذه المادة، أدخل أوال المذيب سيلوكسان . المذيب المختار
في المائة من  65توي ھذه المادة األخيرة على ج، وقد استنبط االثنان في الصين، وتح3000-بالسيلوكسان 

وھذا المذيب ھو حاليا األوسع استخداما في صناعة األجھزة الطبية في ). ب(140- الھيدروكلوروفلوروكربون
، وھو مذيب يحتوي على 365mfc-وبحثت الشركة في عدد من البدائل من بينھا الھيدروفلوروكربون.الصين

وھذا األخير ليس ھو المذيب األقل قدرة . 6- والسيلوكسان 4310-لھيدروفلوروكربونوا 365mfc-الھيدروفلوروكربون
). ج(3000- بل ھو أكبر البدائل مردودية للتكاليف عن السيلوكسان 20على االحترار العالمي فحسب حيث تقل قيمته عن 

شركة بيجين البتكارات عبارة عن زيت السيليكون الطبي األكثر رقة الذي استحدث في  6-كذلك فإن السيلوكسان
وتتمثل جوانب القصور فيه في أنه ينطوي على قدر من القابلية لالشتعال ونقطة غليان مرتفعة مما . تكنولوجيا الفضاء

والبديل الممكن . دوالر أمريكي للكيلوغرام 6.20والتكلفة مواتية حيث تبلغ . يجعله أقل تطيرا من التكنولوجيا الحالية
دوالرا أمريكيا 70أما أكثر األنواع تكلفة فتبلغ . دوالرا أمريكيا للكيلوغرام 12عند مستوى  3000-انالتالي ھو السيلوكس

عبارة عن خليط تتوافر مكوناته بسھولة في السوق بتكاليف  6-وأبلغ مقترح المشروع أن السيلوكسان. للكيلوغرام
مما يجعله مفيدا من حيث  )ب(141-لوروكربونالھيدروكلوروفوتنطوي ھذه المادة على نقطة غليان أعلى من .مواتية

وخواص المذيب وثباته الكيميائي .استھالك المذيب إالّ أنه ينطوي على غيب يتمثل في الطاقة التي يحتاجھا لتجفيف اإلبر
 .باعتباره أنسب بديل للقطاع الفرعي للمذيبات الطبية 6- وقد اختارت الصين السيلوكسان. جيدان

خط إنتاج مثل خطوط تجميع اإلبر وأدوات التنظيف باألدوات  29ھيجانغ كندلي المذيبات في زوتستھلك شركة  270-
ضئيل ) ب(141-وفي حين أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. فوق ا لسمعية لألدوات قبل استخدام زيت السيليكون

والحاجة إلى ھذه المادة لتنظيف األدوات كيلوغرام لكل مليون إبرة، فإن حجم اإلنتاج الكبير  66إلى  38نسبيا في حدود 
ج 3000- وعلى ذلك فإن استھالك  المذيب الفعلي من السيلوكسان. طن متري  167.97يصل بجميع االستھالك إلى 

وقد . في المائة نتيجة للمكون اإلضافي من المذيب 50أعلى بنسبة  )ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمحتوي على 
 27.82ويستھلك ھذان الخطان ما مجموعه . واحد لإلبر وخط تنظيف لألدوات للمشروع التدليليثم اختيار خط تجميع 

 ).طن بقدرات استنفاد األوزون 3.06(طن متر 

له نقطة عليان أعلى، وبعض القابلية لالشتعال، يتعين إجراء تعديالت في خطوط  6ونظرا ألن السيلوكسان 271-
وتتعلق األنشطة األخرى بإدارة زيت السيليكون، وتقييم تأثير استخدامه، . العمليةاإلنتاج، وإجراء بعض التعديالت في 

وأخيرا تأكيد التماثل البيولوجي وتماثل العقاقير باإلضافة إلى التدريب والمساعدة التقنية . وتقييم جودة تنظيف األدوات
إلى مجفف عامل بالھواء الساخن، لبخر وسوف تتضمن التغييرات تركيب مروحة مانعة للتفجير، باإلضافة . الالزمين

 .المذيبات، وبعض التغييرات األخرى في عملية اإلنتاج ذاتھا

. )ب(141- الھيدروكلوروفلوروكربونفي الوقت الحاضر عن  6وتزيد تكاليف الكيلوغرام من السيلوكسان 272-
وعالوة على ذلك يفترض . مريكي للكيلوغرامللدوالر األ 3.55بالتغيير الناتج في تكلفة السائل يؤدي إلى الزيادة بمقدار 
وأخيرا فإن بعض التكاليف األخرى ترتبط بالزيادة في الحمولة . حدوث زيادة كبيرة في ھدر اإلبر خالل فترة التطبيق

 .الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية وخاصة سخان الھواء الحار

 .اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافيةعرضا عاما للتكاليف الرأسمالية  1ويتضمن الجدول  273-
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 عرض عام لتكاليف المشروع التدليلي -1الجدول 
 

 التكاليف الرأسمالية  اإلضافية

 البند
  التكلفة

 )بالدوالرات األمريكية( 
 60,946 التعديالت في خط تجميع اإلبر

 8,875 التعديالت على العملية 
 20,488 )قياس اللزوجةالخالط والسالمة وم(إدارة سائل السيليكون 

استرجاع المذيب والمعدات فوق (التعديالت في خط مناولة السيليكون 
 )الموجة السمعية للتعديالت وغير ذلك

106,805 

 38,923 )اختبار البزل، والتماثل البيولوجي وتماثل العقاقير والتقييم(تقييم األداء 

 84,009 )ر ذلكالخبراء والمساعدة التقنية والوثائق وغي(غير ذلك 
 320,046 المجموع الفرعي للتكاليف الرأسمالية

 32,004 %)10(الطوارئ غير المنظورة 

 352,050 مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية

تكاليف التشغيل اإلضافية

 ]أ/ بالدوالر األمريكي[الفرق  البند

 32,660 )إنتاج اإلبر(المذيبات 

 29,926 )يقخالل فترة التطب(ھدر اإلبر 
 119,280 )تنظيف األدوات(المذيبات 

 23,750 زيادة الحمولة الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية
 205,616 مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية

 تكاليف اإلضافيةال

 557,666 مجموع التكاليف اإلضافية

  
. االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئةوسوف ينفذ المشروع بواسطة اليوئنديبي بمساعدة مكتب التعاون  274-

وسيستغرق التنفيذ ما . وحكومة اليابان ھي الوكالة المتعاونة الثنائية، وسوف تنفذ مكون تكاليف التشغيل اإلضافية
 .شھرا 15شھرا حيث يبدأ اإلنتاج التجاري بعد  18مجموعه 
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  تعليقات األمانة وتوصياتھا
  

  التعليقات
  

المزيد من المعلومات بشأن حجم قطاع المذيبات والخطوات المتوخاة لخفض االستھالك في  طلبت األمانة 275-
وأشار اليوئنديبي في رده إلى تقديم موجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون، . القطاع

في المائة في ھدف اإلزالة الشاملة في  8بنسبة ووفقا للمعلومات المقدمة من اليوئنديبي، يفترض أن قطاع المذيبات يسھم 
ويقترح المشروع . طنا بقدرات استنفاد األوزون 39المرحلة األولى من خطة اإلدارة المشار إليھا أعاله والبالغة نحو 

ل خطة وأبلغ اليوئنديبي بأن اإلزالة المتبقية سوف تعالج من خال. طن بقدرات استنفاد األوزون 3.1التدليلي إزالة نحو 
 .قطاع المذيبات التي من المقرر تقديمھا إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية

وطلبت معلومات أخرى عن قطاع المذيبات والقطاع الفرعي المستھدف ھنا،وأبلغ اليوئنديبي أن القطاع الفرعي  276-
ولذا قررت حكومة الصين .,منظور صحة البشر للمعدات الطبية قد شھد معدل نمو شديد االرتفاع، وھو بالغ األھمية من

وثمة ميزة أخرى تتمثل في أن منشئات ھذا القطاع الفرعي موجھة نحو عمليات .إسناد أولوية للقطاع للعمل في وقت مبكر
الشديد  كذلك فإن ھذا القطاع الفرعي يتمتع بالتماثل. تعتمد على االمتثال نتيجة لتعرضھا للمعايير المتعلقة باألجھزة الطبية

ولذا فإنه . في عملية التكنولوجيا عبر كافة المنشئات في القطاع الفرعي وإن كان حجم العمليات قد يتباين بدرجة كبيرة
بمجرد استخدام تكنولوجيا بديلة معينة بواسطة إحدى المنشئات، تنخفض حواجز التطبيق بالنسبة لجميع المنشئات 

التكنولوجيا واعتمادھا في إحدى المنشئات ألغراض االستخدامات المقترحة، فإن الموافقة على ھذه . وأخيرا. األخرى
 .سوف يقلالن من تكاليف الموافقات على ھذه التكنولوجيا واعتمادھا في المنشئات األخرى

ئات وردا على سؤال لألمانة عن قابلية تطبيق التكنولوجيا في كافة أنحاء القطاع، أبلغ اليوئنديبي بأن جميع المنش 277-
في ھذا القطاع الفرعي في الصين تنتج نفس النوع من أدوات البزل ) ب(141-التي تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون

وعلى ذلك فإنه يمكن تطبيق النتيجة . بنفس النوع من زيت السيليكون ونفس عملية تكسية الزيت وتستخدم نفس التطبيقات
 .نولوجيا البديلة قد استحدثت استنادا إلى إمكانياتھا على التطبيق الشاملوالواقع أن التك. على جميع أنواع أدوات البزل

- الذي يحتوي على الھيدروفلوروكربون 3000وقد أشار مقترح المشروع إلى مذيب بديل ھو السيلوكسان 278-
365mfc .كان ھذا  وطلبت األمانة توضيحات عن طول الفترة التي استخدم فيھا ھذا المذيب بواسطة الشركة وما إذا

قد أخل كتكنولوجيا،  3000وأبلغت الوكالة أنه في حين أن السيلوكسان. المذيب قد أدخل في وقت الحق، ومتى حدث ذلك
ولذا بدأت المنشئات . 113-فإنه لم يقبل من جانب القطاع الفرعي أن األسعار كانت أعلى بكثير من الكلوروفلوروكربون

وبدأت في  2005آب / في أغسطس 3000لشركة تجارب على السيلوكسانوأجرت ا, ج3000في استخدام السيلوكسان
والسبب الذي ذكر ھو أن . فصاعدا 2005تشرين األول / ج اعتبارا من أكتوبر3000استخدام السيلوكسان

 .قد أدى إلى ارتفاع شديد في التكاليف 3000السيلوكسان

فف الھواء الساخن وما إذا كان بعض التعديالت وطلبت األمانة عددا من تفاصيل التكاليف بشأن تكاليف مج 279-
كما تساءلت عن الحاجة إلى إجراء اختبار تماثل للعقاقير . ضرورية في الناقل باإلضافة إلى عدد من البنود األخرى

ومايتصل بذلك من تكاليف، وما إذا كان يمكن نشر المعلومات في القطاع الفرعي بصورة كافية بالتكاليف المقدمة في 
 .وقدمت الوكالة ردودا مقنعة بشأن جميع المسائل المثارة. رح المشروعمقت

عاما،ولم يعالج أي منھا  15ولم يكن لدى األمانة خبرات إالّ عن مشروعين في ھذا القطاع الفرعي منذ نحو  280-
نظرة ثاقبة إضافية  وعلى ذلك حددت وتعاقدت مع خبير خارجي لتقديم. نفس المسائل التي تناولھا مقترح المشروع الحالي

ومن رأي  الخبير أن الحل . وقام الخبير بتقييم مقترح المشروع، وبنود التكاليف، وتكاليف التشغيل.عن ھيكل التكاليف
ونظرا لضيق .المقدم يحقق مردودية التكاليف وخاصة من حيث تكاليف التشغيل، وأنه يبدو أن خطوات التحويل معقولة

 .ا يتجاوز مقترح المشروع اإلضافية على النحو المقترحالوقت ومحدودية المعارف فيم

  التوصية
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة على المشروع بمستوى التكلفة المبينة أدناه على أساس الفھم  281-
  :بأن األھلية والتكاليف المقدمة في ھذه الوثيقة التشكل سابقة لھذا القطاع
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  تمويل المشروع شروععنوان الم 
)بالدوالر األمريكي( 

  تكاليف دعم الوكالة
 )بالدوالر األمريكي(

 الوكالة المنفذة

مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على  )أ(
إلى تكنولوجيا ) ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة  األجھزة 
 ركة زھيجانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبيةالطبية في ش

 اليوئنديبي 26,404  352,051

مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على  )ب(
إلى تكنولوجيا ) ب(141-الھيدروكلوروفلوروكربون

االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة  األجھزة 
ة لألجھزة الطبيةالطبية في شركة زھيجانغ كيندلي المحدود

  اليابان 26,730 205,616

  

_ _ _ _ 
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