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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثالث والثمانوناالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى 27من  ،مونتريال
 

ة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الصلذات الجوانب الرئيسية 
  )82/85(المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

  الخلفية

ت اللجنة التنفيذية   - 1 بعين، درس ع والس خيارات محتملة ذات نجاعة تكاليف  من جملة أمورفي االجتماع التاس
انع  ةللتعويض عن مص دروكلوروفلوروكربون مزدوج اج الهي ة منتج  22-إلنت اب ات رق التزام ال ب لتمكين االمتث

لة والتي ترغب في  5الثانوي في تعديل كيغالي، وطلبت من حكومات بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربون ذات الص
انع  ع الثمانين (المقرر تقديم بيانات تمهيدية لالجتما 22-إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون المزدوجةإغالق المص

والتي تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56(ج) و (د)). وفي االجتماع الثمانين درست اللجنة الوثيقة  79/47
  (د). 79/47معلومات تمهيدية قدمتها حكومة األرجنتين بموجب المقرر 

تقل إلعداد في االجتماع الحادي والثمانين طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقوم بال  - 2 ار مس تش تعاقد مع مس
  تقرير يقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين ويوفر معلومات بشأن: 

 23-وكربونرالخيارات وكافة التكاليف والوفورات المتعلقة برقابة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلو  (أ)  
المنتجة  23-روكربونوالهيدروفلو 22-في األرجنتين على أساس كميات الهيدروكلوروفلوروكربون

في المصنع والمعلومات المدرجة في التقارير السابقة ذات الصلة المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، بما في 
  للتدمير خارج الموقع؛ 23-ذلك خيار إرسال الهيدروفلوروكربون

ثانوي التقديرات لالنبعاثات سريعة التبخر وخيارات للرصد واكتشاف التسرب ورقابة المنتج ال  (ب)  
  في المصنع؛ و 23-الهيدروفلوروكربون
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ة بإرسال التكاليف والجدوى التقنية والمسائل اللوجستية والقانونية والخاصة بالتعامالت والمتعلق  (ج)  
ارج الموقع بوسائل تكنولوجية مثل عملية المعالجة بالفلور كما للتدمير خ 23-الهيدروفلوروكربون
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54شرحت في الوثيقة 

تقرير المشار طلبت اللجنة التنفيذية أيضا من حكومة األرجنتين أن توفر بشكل تطوعي المعلومات ذات الصلة لل  - 3
  ).81/68إليه أعاله (المقرر 

  ما يلي: من جملة أمورفي االجتماع الثاني والثمانين قررت اللجنة التنفيذية   - 4

الث والثمانين دوالر أمريكي ليونيدو لتمكين الوكالة من تقديم لالجتماع الث 75,000الموافقة على مبلغ   (ج)  
نتج خيارات مقترح مشروع من شأنه أن يمكن حكومة األرجنتين من االمتثال بالتزامات رقابة الم

عديل كيغالي وذلك مع األخذ في االعتبار المعلومات الواردة في إطار ت 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتكاليف والمزاياUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69لوثيقة في ا

علقة بالتعامالت وتغطية الجدوى التقنية، واالستمرارية االقتصادية والمسائل اللوجستية والقانونية والمت
  :اآلتيفيما يخص 

، 22-الهيدروكلوروفلوروكربوننتاج فياسا إلإعادة تشغيل موقد الحرق في الموقع في مصنع   )1(  
واالمتثال  على أساس ثالثة تقديرات مستقلة لتكاليف العملية، بما في ذلك تكاليف تشغيل الموقد

  التحقق منه؛الثانوي و 23-بالنفايات الخطرة وتكلفة رصد تدمير منتج الهيدروفلوروكربون

بحلول أول كانون  22-إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون فياساتعويض عن غلق مصنع   )2(  
  أو بعد تصديق حكومة األرجنتين على تعديل كيغالي، أيهما أسبق؛ 2020الثاني/يناير 

ن خالل عملية تحويل ال رجعة فيها الثانوي م 23-تدمير منتج الهيدروفلوروكربون  )3(  
  ؛23-وتكنولوجيات تحويل جديدة أخرى وخيارات تخزين إلدارة الهيدروفلوروكربون

ارج الموقع بأساليب تكنولوجيا وافق عليها اجتماع للتدمير خ 23-هيدروفلوروكربونشحن ال  )4(  
  األطراف؛

رعية أعاله دراسة كل خيارات مقترح المشروع، بما في ذلك البيانات التي تم توفيرها وفقا للفقرة الف  (د)  
  ؛5المادة  األنشطة المتعلقة باالمتثال بالتزامات األطراف من بلدانومناقشة معايير تمويل 

  ؛اإلغالقكاليف لتحديد ت فياساطلب إلى األمانة بأن تتعاقد مع مستشار مستقل للقيام بمراجعة فنية لمصنع   (هـ)  

مشار إليها في دوالر أمريكي لتمكين األمانة من القيام بالمراجعة الفنية ال 50,000الموافقة على مبلغ   (و)  
  ) أعاله؛ وهـالفقرة الفرعية (

ثال بالتزامات تطبيق اإلجراءات المحددة في هذا المقرر، ومعايير تمويل األنشطة المتعلقة باالمتدراسة   (ز)  
ن في البلدا 23-، عند حدوث االتفاق، فيما يتعلق برقابة الهيدروفلوروكربون5األطراف من بلدان المادة 

  ).82/85(المقرر  5األطراف األخرى من المادة 

يونيدو بالنيابة عن حكومة األرجنتين خيارات لمقترح مشروع لرقابة وإزالة ، قدمت 82/85وفقا للمقرر   - 5
إجمالية ما بين بتكلفة ، (فياسا) Frio Industrias Argentinas (FIASA)في شركة  23-انبعاثات الهيدروفلوروكربون

دوالر  59,667,000دوالر أمريكي و  760,690دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,867,000
  .1دوالر أمريكي، كما قدمت في األصل 4,176,690أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 

   
____________________ 

  من وزارة الشؤون الخارجية والعبادة في األرجنتين إلى يونيدو. 2019آذار/مارس  21حسب رسالة مؤرخة في  1
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  نطاق الوثيقة

  تتألف هذه الوثيقة من جزءين:  - 6

مقترح مشروع لألرجنتين. وهو يقدم وصفا لمقترح المشروع الذي قدمته الحكومة وملخصا   الجزء األول:  
  التي قام بها المستشار وتعليقات األمانة. 2المستقلةللمراجعة التقنية 

هذه  ونظرا ألن مقترح يونيدو ومراجعة المستشار التقنية تضمنا معلومات تعتبر سرية، فإن    
بون في ين يرغذالوثيقة تلخص النصين، وتقدم تعليقات األمانة. وألعضاء اللجنة التنفيذية ال

يها فعلى أساس أن المعلومات والبيانات الواردة استعراض النصوص أن يطلبوها من األمانة 
  الغرض منها فقط تقييم المشروع وأال يتم اإلفصاح عنها ألي طرف ثالث.

هو يحدد والثانوي.  23-مسائل السياسات المتعلقة برقابة انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون  الجزء الثاني:  
يذية شأنها على توجيهات اللجنة التنفمسائل السياسات التي يتعين على األمانة أن تحصل ب

ي األطراف من بلدان الثانوي ف 23-يتعلق برقابة انبعاث منتج الهيدروفلوروكربون فيما
  (د) و (ز) وأن تقدم بشأنها توصية. 82/85وفقا للمقررين  5 المادة

 

  مقترح مشروع لألرجنتين  الجزء األول.

  وصف المشروع

ل بالتزامات يوفر مقترح المشروع الذي قدمته يونيدو خيارات من شأنها أن تمكن حكومة األرجنتين من االمتثا  - 7
  الثانوي بموجب تعديل كيغالي.  23-رقابة منتج الهيدروفلوروكربون

  تقرير بشأن استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  198.42أبلغت حكومة األرجنتين عن استهالك يبلغ   - 8
في المائة من خط األساس) وإنتاج  50(أي أقل بنسبة  2018الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

ة من خط في المائ 71طن من قدرات استنفاد األوزون (أي أقل بنسبة  65.57يبلغ  22-للهيدروكلوروفلوروكربون
استهالك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  1). ويبين الجدول 2017في المائة من مستوى عام  35 األساس و

  . 2018-2014للفترة 

   

____________________ 
عة المهندسات، اقع جميمن أجل اختيار المستشار، أعلنت األمانة عن الوظيفة الشاغرة على موقعها الشبكي وموقع األمم المتحدة لإلعالن عن وظائف ومو 2

المختار في شباط/فبراير  والجمعية األمريكية لمهندسي التكاليف قامت لجنة من ثالثة موظفين في األمانة بإجراء المقابالت مع المرشحين وصدر عقد المرشح
2019.  
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األوزون  . استهالك وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين بأطنان من قدرات استنفاد1الجدول 
  )7ادة بيانات الم 2014-2018(

 خط األساس *2018 2017 2016 2015 2014 المادة
 267.3 109.36 135.52 127.89 167.38 159.73 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.5 0.87 3.25 2.22 2.23 1.56 123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 1.0 0.00 0.17 0.46 0.85 0.63 124-الهيدروكلوروفلوروكربون
 113.4 83.90 105.41 91.25 107.66 104.69 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
 17.5 4.28 3.94 7.23 17.31 9.48  ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 400.7 198.42 248.29 229.05 295.42 276.09 إجمالي االستهالك
 224.54 65.57 100.27 95.84 134.53 125.73 22-إجمالي إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  .2019البرنامج القطري المقدمة في أول نيسان/أبريل * بيانات 

تهالك المواد   - 9 ة في اس ات المنخفض توي أن المس ة ب ان ت األم بعين، أبلغ ع والس اس اع الت في االجتم
افة إلى تدابير  اد باإلض نوات األخيرة كانت ترجع بدرجة كبيرة إلى تباطؤ االقتص الهيدروكلوروفلوروكربونية في الس

ف والتي منعت بعض المستوردين من استيفاء الحصص الخاصة بهم بالكامل. وكان من المتوقع لهذه رقابة سعر الصر
لحالتها السابقة الظروف، وهي غير متعلقة بأي احتياج للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق المحلية، أن تعود 

تهالك المواد الهيدروكل تقبل القريب مع احتمال زيادة في اس . ومنذ ذلك الحين عانت 3وروفلوروكربونيةفي المس
ادية، مما أدى إلى تخفيض قيمة البيزو األرجنتيني بحوالي  ئة مقابل عمالت  60األرجنتين من أزمة اقتص ما في ال

  أخرى (مثل اليوان الصيني والدوالر األمريكي واليورو).

  حالة قطاع إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

حتى عام  12-والكلوروفلوروكربون 11-وقامت بإنتاج الكلوروفلوروكربون 1986عام  فياساأنشئت شركة   - 10
لك التاريخ كانت هي ذ. ومنذ 224-إلى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون المزدوج، عندما تم تحويل مصنعها 2007

فقط  22-وفلوروكربونفي األرجنتين وتقوم بإنتاج الهيدروكلور يةالمنتج الوحيد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربون
  لالستخدام المحلي من المواد المستنفدة لألوزون.

ن الثانوي م 23-انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون للتحكم فيمشروع آلية التنمية النظيفة  فياسانفذت شركة   - 11
 فياسات قام 2007تشرين األول/أكتوبر  15. وفي 2013تشرين األول/أكتوبر  14إلى  2007تشرين األول/أكتوبر  15

 فياساأت أنش في ألمانيا. كما نغنمن ميت SGL Carbonبتشغيل نظام حرق حراري باألكسدة جديد اشترته من مجموعة 
تغذية موقد  التحكم فيولتحسين  23-طن متري لتخزين الهيدروفلوروكربون 40سعة صهريج بالتبريد العميق بعد ذلك 

، بعد انتهاء مشروع آلية التنمية النظيفة تم إيقاف 2013ألول/أكتوبر اوفي تشرين  .23-الحرق بالهيدروفلوروكربون
من حوالي  (وهو مكون 23-موقد الحرق وبقي دون تشغيل منذ ذلك الحين؛ وتم فصل أنبوب دفق الهيدروفلوروكربون

؛ وكان تيار )22-والباقي أغلبه من الهيدروكلوروفلوروكربون 23-في المائة من الهيدروفلوروكربون 93
  وما زال يتم تنفيسه في الجو. 23-الهيدروفلوروكربون

دات الرأسمالية إحالل برج التقطير لم تتغير جميع أجزاء البنية األساسية والمعووفيما عدا إنشاء موقد الحرق   - 12
  عاما مستخدمة حتى اآلن. 33منذ ذلك التاريخ؛ وما زالت المفاعالت ذات  فياساالكبرى في 

  مقترح المشروع خيارات

  :5الثانوي 23-قدمت يونيدو الخيارات الثالثة التالية لمعالجة انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون  - 13

____________________ 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/27.  
 نهاء قدرة إنتاج الكلوروفلوروكربون بالكامل في األرجنتين.دوالر أمريكي إلزالة وإ 10,600,000وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ  4
يارات مستخدمة في ألغراض هذه الوثيقة، قدمت الخيارات بهذا الترتيب من أجل تيسير استعراض الخيارات ذلك ألن المعلومات ذات الصلة في أحد الخ 5

  الخيارات األخرى.
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  فياسافي شركة  22-إنهاء إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  الخيار األول:

  فياساإعادة تشغيل موقد الحرق في شركة   الخيار الثاني:

 الهيدروفلوروكربون الثانوي خارج الموقعتدمير منتج   الخيار الثالث:

واإلطار  وقدمت عدة احتماالت بالنسبة لكل خيار على أساس الجدوى التقنية (إتاحة التكنولوجيا المؤكدة)  - 14
حرك عبر الحدود التنظيمي (اللوائح الوطنية والدولية المتعلقة باإلنتاج والمعالجة والمعاملة والتخزين والنقل والت

) كما 2020لزمنية (إذا ما كان لهذا الخيار أن ينفذ بحلول أول كانون الثاني/يناير ا) والحدود 23-وكربونروللهيدروفل
  يتضح أدناه. 

عضاء اللجنة وفرت يونيدو أيضا تقييما قانونيا لخيارات الرقابة المقترحة (التقييم الكامل متاح عند طلب أ  - 15
  التنفيذية).

بة لتدمير منتج الهيدروفلوروكربونلم تقدم أي مقترحات بال  - 16 الثانوي من خالل تحويل ال رجعة فيه  23-نس
)، 3(ج) ( 82/85كما طالب المقرر  23-وتكنولوجيات تحويل جديدة وخيارات التخزين إلدارة الهيدروفلوروكربون

ل  ة تحوي اني ة إلمك اقش من من ارات. إال أن المقترح تض ك الخي ة بتل اص ات الخ ان اج النظرا لنقص البي خط إلنت
وق للهيدروفلوروكربون .326-الهيدروفلوروكربون يل هذا الخيار أكثر من ذلك ألن حاليا ال يوجد س  32-ولم يتم تفص

تدامة على المدى الطويل،  أن كما في األرجنتين، ويمكن لهذا التحويل أال يكون قابال لالس لم تتوفر معلومات كافية بش
ال عن ذلك، ناقش العرض العملية وتكنولوجيا اإلنتاج وال التك تثمارية المحتملة المطلوبة لهذا التحويل. فض اليف االس

تخدام الهيدروفلوروكربون وجها  23-احتماالت اس عة للرقابة؛ واألولى درجة نض تخدامات الخاض كمواد خام ولالس
تثمارات ال تمرار نظرا لالس مطلوبة لمعالجة تيار التجاري والفني محدودة على حين أن الثانية لم تعتبر قابلة لالس

  لكي يفي بمتطلبات الجودة لهذه االستخدامات الخاضعة للرقابة. 23-الهيدروفلوروكربون

  التقييم القانوني لخيارات الرقابة

فة  24.051ينظم القانون رقم   - 17 توليد ومعاملة ونقل ومعالجة النفايات الخطرة والتخلص النهائي منها. وبص
ة تحدد المادة  آت معالجتها 33و  14قانون النفايات الخطرة، والمادتين من ال 2خاص . 7توليد النفايات الخطرة ومنش

؛ والمرفق 24.051تطبيق القانون رقم  2092، ينظم المرسوم رقم فياسا، حيث تتواجد شركة وفي مقاطعة سان لويس
مل حدود انبعاثات  وم ينظم حدود االنبعاثات الغازية ولكنه ال يش . ولهذا 23-الهيدروفلوروكربونالخامس من المرس

ام الحرق، لم تتم  ذ نظ ل تنفي ه قب إن ب، ف ب دروفلوروكربونالس ات الهي اث ة انبع اب اج  23-رق ة عن إنت اتج الن
ا رقابة انبعاثات الهيدروفلوروكربون22-الهيدروكلوروفلوروكربون المنتجة منذ أن علقت  23-. وبالتالي لم تتم أيض

  تشغيل موقد الحرق.  فياساشركة 

أن النفايات الخطرة على توليد ومعالجة وتخزين ونقل والح  - 18 ركة عبر وتنطبق جميع قوانين ولوائح البلد بش
دروفلوروكربون دود لمنتج الهي انوي م 23-الح ا الث ب فيه ب رار يتس ة أي أض ؤولي دميره. وتقع مس ل ت ن أج

لو كانت النفايات قد تم تسليمها ألغراض  حتى يثبت القضاء عليه على من قام بتوليده. وحتى 23-الهيدروفلوروكربون
وال مسؤولية مشتركة النقل أو التخزين أو المعالجة أو التدمير إلى أي هيئة أخرى، فإن من قام بتوليد النفايات يبقى مسؤ

  عن أي أضرار حتى لو كان المتسبب فيها أي هيئة أخرى.

ريعاتها للنفايات الخطرة. إال  23-ال تنظم األرجنتين االنبعاثات الغازية مثل الهيدروفلوروكربون  - 19 في إطار تش

____________________ 
) AHFيستخدم فلوريد الهيدروجين الالمائي ( 23-فإن إنتاج الهيدروفلوروكربون UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1كما شرحت الوثيقة  6

وريد الهيدروجين الالمائي وثالثي يستخدم فل 22-وثنائي كلوروميثان (مثل كلوريد الميثيلين) كمواد خام، على حين أن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
  .كلور الميثان (مثل الكلوروفورم)

جو أو البيئة بصفة عامة. الخطرة هي أي نفايات يمكن أن تتسبب في أضرار، مباشرة أو غير مباشرة للكائنات الحية أو تلوث التربة والمياه والالنفايات  7
لذي، انوني واقتنطبق األحكام أيضا على تلك الرواسب الخطرة والتي يمكن أن تدخل في أي عمليات صناعية أخرى. ومن يولدها هو أي شخص طبيعي أو 

  من القانون. 2نتيجة ألفعاله أو أي عملية تشغيل أو نشاط ينتج نفايات تصنف على أنها خطرة بموجب المادة 
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نيف المادة على أنها نفايات خطرة. وبالتالي فإن أي خيار  أنه عندما يتم حبس نفايات غازية خطرة في حاوية، يتم تص
ع منتج الهيدروفلوروكربون مل وض هريج تخزين بالتبريد العميقخزان (مثل الثانوي في أي  23-يش حاويات أو  ص

حن أيزو  ركة  23-لنقل الهيدروفلوروكربونش التدميره خارج الموقع) يتطلب من ش جل كمولد للنفايات  فياس أن تس
فتها مرفق لمعالجة النفايات  جل بص ركة أن تس ا من الش غيل موقد الحرق في الموقع يتطلب أيض الخطرة. كما أن تش

لطات الفيدرالية أو الخطرة. ك در الس ول على ترخيص. وحتى اآلن لم تص ا الحص ما يتطلب نقل النفايات الخطرة أيض
  أو لحاويات النفايات الخطرة المستخدمة في البلد. 23-اإلقليمية أي رخصة ألي هيئة لنقل الهيدروفلوروكربون

جيل كمولد للنفايات الخطرة ومرفق للمعالجة  - 20 ت هناك إجراء معقد مدته غير مؤكدة و أكدت يونيدو أن التس ليس
  تالية:أي هيئة تستطيع أن تفرض على أي منشأة أن تقوم بعملية التسجيل. فضال عن ذلك، تم تحديد التحديات ال

  ألن تسجل بصفتها مولدة للنفايات الخطرة؛ فياساتحتاج شركة   (أ)  

  رفق لمعالجة النفايات الخطرة؛أيضا أن تسجل كم فياسابالنسبة للخيار الثاني على شركة   (ب)  

ركة   (ج)   ا على ش بة للخيار الثالث، يتعين أيض ابالنس جل كناقل لنفايات خطرة أو تجد فياس ة  أن تس س مؤس
ن تطلب ر للنفايات الخطرة. باإلضافة لذلك ستحتاج الشركة أيضا أل، وأن تسجل كمصدِّ بالفعل مسجلة

  لويس وبوينس آيرس؛ والخطرة في مقاطعات سان تصاريح لنقل النفايات 

بة للخيار الثالث، وألن األرجنتين من الموقعين على اتفاقية بازل لرقابة التحركات  (د)   عبر الحدود  بالنس
 23-كربونللنفايات الخطرة والتخلص منها (اتفاقية بازل)، تعتبر حكومة األرجنتين أن الهيدروفلورو

تدمير يدخل في نطاق الفئة  عد لل تالي يكون ممن المرف y45الُم فاقية وبال فايات ق األول من االت ن الن
يتم فيه تدمير الهيدروفلوروكربون ريح من البلد الذي س ول على تص وأي  23-الخطرة، وينبغي الحص

  بلد عبور يتم شحن النفايات عبر أراضيه.

  فياسافي شركة  22-وقف إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  الخيار األول:

ركة   - 21 يتم توفير تعويض لش اس أة اإلنتاج بحلول أول كانون الثاني/يناير  فياس ديق دأو عن 2020لغلق منش  تص
  األرجنتين على تعديل كيغالي أيهما أقرب.

ت األربعة ، أعدت يونيدو االحتماال2029إلى عام  2020من أجل التنبؤ بالمبيعات المقبلة واإلنتاج من عام   - 22
تويات إنتاج  2الواردة في الجدول  اس مس مي ما بين عا 22-الهيدروكلوروفلوروكربونمختلفة إلنتاج وذلك على أس

  خالل تلك الفترة. 22-والمستويات المختلفة ألسعار الهيدروكلوروفلوروكربون 2030 و 2020

  2030-2020خالل الفترة  22-. احتماالت للتنبؤ بإنتاج ومبيعات الهيدروكلوروفلوروكربون2الجدول 

تمالاالح 22-حجم مبيعات الهيدروكلوروفلوروكربون  *22-أسعار مبيعات الهيدروكلوروفلوروكربون   
  2024إلى  2020طن متري من  2,600 1أ الخيار 

  2029إلى  2025طن متري من  1,300
لعام  2018دوالرات أمريكية/كغم أعلى من سعر عام  3

 ؛ زيادة سنوية دوالر أمريكي واحد/في العام بعد ذلك2020

  2024إلى  2020طن متري من  2,000 1ب الخيار 
  2029إلى  2025طن متري من  1,300

لعام  2018دوالرات أمريكية/كغم أعلى من سعر عام  3
 ؛ زيادة سنوية دوالر أمريكي واحد/في العام بعد ذلك2020

  2024إلى  2020طن متري من  2,000 1ج الخيار 
  2029إلى  2025طن متري من  1,300

للفترة  2018دوالرين أمريكين/كغم أعلى من سعر عام  2
 كلها

  2024إلى  2020طن متري من  2,000 1د الخيار 
 2029إلى  2025طن متري من  1,300

لعام  2018دوالر أمريكي/كغم أعلى من سعر عام  0.50
 في العام بعد ذلك/دوالر أمريكي 0.50؛ زيادة سنوية 2020

  سري. فياساعته الذي وض 22-* سعر السوق للهيدروكلوروفلوروكربون
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 2018-2014على أساس متوسط سعر الفترة  22-تحديد تكاليف متغيرة إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونتم   - 23
ر  (دوالر أمريكي/طن متري) تهالك المواد الخاموعنص -(طن متري/طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 8اس

قاط تلك التكاليف المتغيرة بكمية الهيدروكلوروفلوروكربون 22 المنتج ويؤدي إنتاج  22-المنتج)، وبعد ذلك يتم إس
ركة  1 إلى توليد كلوريد الهيدروجين 22-الهيدروكلوروفلوروكربون اوحامض الكبريتيك وتقوم ش ببيعهما؛ وتم  فياس

ط دخول الفترة تحديد  طوانات وخزانات) بناء على متوس  2018-2014الدخل من هذه المبيعات وتكلفة التغليف (أس
  والتكاليف.

) فقد حسبت على شرةمثل العمالة والكهرباء والغاز والمياه والصيانة والتكاليف غير المبا(أما التكاليف الثابتة   - 24
  عته الشركة خالل تلك السنوات.ي دفوالذ 2018-2014أساس متوسط تكلفة الفترة 

ري  - 25 بة الض ابقة بعد أن أخذ في االعتبار نس ات الس اس االفتراض نويا على أس افي الربح س بة تم تحديد ص
عر الهيدروكلوروفلوروكربون ي إطار كل احتمال. وتم تحديد القيمة المفترض ف 22-المنطبقة، وحجم المبيعات وس

افية الحالية لكل احتمال المبين تخدام  3ة في الجدول الص م، وهي تكلفة معتا 10باس بة خص دة في رأس في المائة نس
 في االعتبار. دوالر أمريكي 1,189,000المال في البلدان النامية، ومع أخذ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين البالغة 

  2030-2020خالل فترة  المفقودة. القيمة الصافية الحالية لألرباح 3الجدول 

الخيار األولاحتمال  القيمة الصافية الحالية (دوالر أمريكي) 
1أ الخيار   59,667,000 

1ب الخيار   46,299,000 
1ج الخيار   16,780,000 
1د الخيار   18,086,000 

  فياساشركة  فيإعادة تشغيل موقد الحرق   الخيار الثاني:

ركة   - 26 روع، تعاقدت يونيدو مع ش نعة لموقد الحرق  SGL Carbonمن أجل إعداد مقترح المش وهي المص
  .في الموقع 23-لتوفير تقدير لتكلفة تجديد موقد الحرق قبل إعادة تشغيله لتدمير الهيدروفلوروكربون

تاج في المائة من مكونات الموقد تح 80أن أكثر من  SGL Carbonعلى أساس زيارة للموقع، قيمت شركة   - 27
خات إعادة تدوير حامض  ل منفس الغاز، وأفران حرق الفلزات الغريبة ومض لوريد فإلحاللها بما في ذلك جهاز غس

جديد المواد مامات وتجهيزات؛ واألجهزة الميدانية؛ واالشتعال وألواح التحكم؛ وإصالح وتصوالسوائل؛ والهيدروجين 
ا جهاز لألن مل أيض غيل. وتش نوات من التش ر س ل منفس الغاز اختياري لابيب؛ وقطع غيار لمدة عش غس

ة على أساس بالتترافلوروأثيلين، وزيوليت لمولد األكسجين بامتصاص الضغط المتأرجح، وتكاليف مقدرة ألبنية إضافي
ليم في بونيس أيرس وال غيل؛ والتس الى إتخليص في الميناء والنقل األمان والمواد الهيكلية والتركيب والتش ؛ فياس

  والطوارئ.

دوالر أمريكي سنويا) ومكافأة نهاية الخدمة للمشغلين  20,000أدرجت يونيدو أيضا تحقيقات سنوية مستقلة (  - 28
ام  د الحرق ع ة لموق دول 20309األربع د حرق  4. ويبين الج ل موق غي ادة تش درة إلع اليف المق الي التك إجم

  .فياسافي شركة  23-الهيدروفلوروكربون

____________________ 
  رين.فلوريد الهيدروجين الالمائي والكلوروفورم وكربونات الصوديوم وسولفات الصوديوم وكلوريد األنتيمون وحامض الكبريتيك والكلو 8
  يدفع للموظفين الذين يتم تسريحهم تعويضا حسب عدد سنوات عمل الموظف في المؤسسة. بموجب قوانين ولوائح األرجنتين 9
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  FIASAفي شركة  23-رير إلعادة تشغيل موقد حرق الهيدروفلوركربون. تق4الجدول 

 التكلفة (دوالر أمريكي) الوصف
   التكلفة الرأسمالية
 SGL 916,959تجديد موقد حرق 

 18,810 جهاز غسل منفس الغاز النهائي إضافة
 30,000 فياساالتسليم في ميناء بونيس أيرس وإلى شركة 

 75,240  واإلشراف على التشغيل SGLتركيب موقد 
 102,600 فياساأبنية شركة 
 114,361  )%10الطوارئ (

 55,800  دوالر أمريكي/كغم) 31كغم بسعر  1,800زيوليت لمولد األكسجين (
 100,000 *صهريج التخزين بالتبريد العميقمبنى الحتواء 

 1,413,770 إجمالي التكلفة الرأسمالية
  تكاليف أخرى

 210,000 مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الموقد
 200,000 الرصد والتحقق

 410,000 إجمالي التكاليف األخرى
 1,823,770 مجموع التكاليف

  غير ملزم مع أخذ نطاق األعمال في االعتبار. * توفر يونيدو التكلفة كتقدير

  تم حساب تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس االفتراضات التالية:   - 29

دروكلوروفلوروكربون  (أ)   اج الهي دره  22-أن يكون إنت ام للفترة  2,000ق -2020طن متري في الع
  ، وبعد لك يتوقف اإلنتاج؛2029-2025للفترة  11طن متري في العام 1,300، و 202410

ب توليد المنتج تاريخيا الثانوي ا 23-كميات منتج الهيدروفلوروكربون  (ب)   اس نس نوية قدرت على أس لس
  ي المائة؛ 3.24وهي 

ة بالمواد  (ج)   نوي؛ أما باقي التكاليف الخاص اس كمية العقد الس األولية  قدرت تكاليف النتروجين على أس
جين) فقد تم تقديرها على أ (من غاز رب ومياه غير مؤينة، والكهرباء واألكس اس طبيعي ومياه ش س

 عندما كان موقد الحرق يعمل في إطار مشروع 2012إلى  2008عناصر متوسط االستهالك من عام 
  لكل مادة خام؛ 2018آلية التنمية النظيفة، وسعر عام 

ركة لوالذي حص 12في المائة) 50(فلوريد الهيدروجين المخفف تم تقدير الدخل من بيع   (د)   ت عليه ش
ط كمية  اس متوس ا على أس الذي تم توليده لكل طن  50فلوريد الهيدروجين من  2012-2008فياس

عار بيع عام  23-متري من الهيدروفلوروكربون غة  2019تم حرقه وأس بال دوالر  30المقدرة وال
  أمريكي للطن المتري؛

رة على افت  (هـ)   نوية والتكاليف غير المباش يانة الس لي من على التوافي المائة  0.4و  5راض تكلفة الص
  ماليين دوالر أمريكي)؛ و 3تكلفة موقد الحرق (حوالي 

  قيست تكاليف العمالة على أساس المرتب السنوي ألربعة عاملين لتشغيل موقد الحرق.  (و)  

ة   - 30 رك ة أن ش درت SGL Carbonومع مالحظ ل بحلول أول  ق غي دأ التش د الحرق يمكن أن يب أن موق
ا كمولد لنفايات خطرة 2020حزيران/يونيه  ركة فياس جيل ش يتطلب مزيدا من الوقت لكي يتم تس ومرفق  وأن األمر س

  للمعالجة، تم اقتراح االحتماالت الثالثة التالية في إطار الخيار الثاني:

____________________ 
  طن متري سنويا. 898,1كان  22-من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 0182-2014متوسط الفترة  10
  طن متري سنويا. 1,327هو  2025بموجب بروتوكول مونتريال كان هدف إنتاج األرجنتين لعام  11
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48يتم حرقها تولد ثالثة جزيئات من فلوريد الهيدروجين ( 32-من الهيدروفلوروكربون كل جزئية 12
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  شركة فياسا. احتماالت تجديد موقد الحرق في 5الجدول 

 المساوئ الميزات الوصف االحتمال

 23-تقوم شركة فياسا بتخزين منتج الهيدروفلوروكربون 2أ الخيار 
في أول كانون  صهريج التبريد العميقالثانوي في 
وتبدأ عملية الحرق في  2020الثاني/يناير 

 2020حزيران/يونيه 

ال تعديل مطلوب في عمليات 
 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ضرورة أن تسجل شركة فياسا كمولد 
 للنفايات الخطرة ومرفق معالجة

طن متري من  1,000تنتج شركة فياسا 2ب الخيار 
، وتوقف 2019عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

اإلنتاج حتى يعاد تشغيل موقد الحرق في حزيران/يونيه 
دوالر أمريكي)  650,000. تكاليف إضافية (2020

في الموقع؛  22-وروفلوروكربونلتخزين الهيدروكل
وخسارة مبيعات  2019والعمالة وتكلفة رأسمالية عام 

  .2020عام  1الهيدروكربون 

ستة أشهر إضافية للتسجيل كمولد 
 للنفايات الخطرة ومرفق معالجة

تكاليف إضافية، واحتمال االحتياج 
لحصة إنتاج إضافية؛ وانبعاثات 
 23-إضافية من الهيدروفلوروكربون

 2019عام 

 22-توقف شركة فياسا إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 2ج الخيار 
ويتم تعويضها عن  2020من أول كانون الثاني/يناير 

دوالر أمريكي) الناتج  2,698,000خسارة المكسب (
-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 1,000عن 
 266,000( 1وخسارة مبيعات الهيدروكربون  22

دوالر أمريكي) حتى إعادة تشغيل موقد الحرق في 
  واستئناف الشركة لإلنتاج 2020حزيران/يونيه 

ستة أشهر إضافية للتسجيل كمولد 
 للنفايات الخطرة ومرفق معالجة

 تكاليف إضافية

  .6وعلى هذا األساس، تم تلخيص تكاليف تجديد وتشغيل موقد الحرق في الجدول   - 31

  تماالت الثالثة لتجديد وتشغيل موقد الحرق. تكلفة االح6الجدول 

 الوصف
 التكاليف (دوالر أمريكي)

  احتمال أ
 2خيار 

  احتمال ب
 2خيار 

  احتمال ج
 2خيار 

 1,824,000 1,824,0001,824,000 )4تجديد موقد الحرق (الجدول 
 - 225,000- )حاوية أيزٍو 50( 22-إيجار خزان لتخزين الهيدروكلوروفلوروكربون

 - 99,000- زيادة رأس المال العامل
 - 60,000- تكلفة العمالة اإلضافية

 260,000 266,000- 1خسارة مبيعات الهيدروكربون 
-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 1,000تعويض عن مبيعات 

22  
-- 2,698,000 

 1,904,000 1,929,0001,904,000 اإلضافية تكاليف التشغيل
 6,686,000 3,753,0004,378,000المجموع

ا األرباح المفقودة من   - 32 من أيض غيل موقد الحرق ينبغي أن تتض رأت يونيدو أن التكلفة اإلجمالية إلعادة تش
. وهذه األرباح المفقودة تم تقديرها على 2029-2025تخفيض اإلنتاج المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال للفترة 

نتاج (الخيار األول الموصوف أعاله) ونسبة خصم مرفق اإل إلغالقأساس المنهجية المستخدمة، واالحتماالت األربعة 
بب تخفيض اإلنتاج في الفترة  10 افية الحالية لذلك العائد المفقود بس . ويبين 2029-2025في المائة لتحديد القيمة الص

  العائد المفقود كجزء من تمويل االحتماالت الثالثة في الخيار الثاني. 7الجدول 
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  تشغيل موقد الحرق، العائد المفقود (بالدوالر األمريكي)ود . إجمالي تكلفة تجدي7الجدول 

 )2(الجدول  اإلغالقاحتماالت  الوصف
 د الخيار األول ج الخيار األول ب الخيار األول أ الخيار األول 

     االحتمال أ الخيار الثاني
 3,753,000 3,753,0003,753,0003,753,000 تكاليف الحرق

الحالية للعائد المفقود القيمة الصافية 
)2025-2029( 

29,073,00015,655,0007,115,000 9,262,000 

 13,015,000 32,826,00019,408,00010,868,000 المجموع
 24.35 61.4036.3020.33 نجاعة التكاليف*

   الخيار الثانيب االحتمال 
 4,378,000 4,378,0004,378,0004,378,000 (موقد متوقف) تكاليف موقد الحرق

القيمة الصافية الحالية للعائد المفقود 
)2025-2029( 

29,073,00015,655,0007,115,000 9,262,000 

 13,640,000 33,451,00020,033,00011,493,000 المجموع
 25.51 62.5737.4721.50 نجاعة التكاليف*

   مال ج الخيار الثانيتاالح
 6,686,000 6,686,0006,686,0006,686,000 (موقد متوقف) تكاليف موقد الحرق

القيمة الصافية الحالية للعائد المفقود 
)2025-2029( 

29,073,00015,655,0007,115,000 9,262,000 

 15,948,000 35,759,00022,341,00013,801,000 المجموع
 29.84 66.9041.8025.83 نجاعة التكاليف*

  الذي تم تدميره. 23-للكيلوغرام من الهيدروفلوروكربون * دوالر أمريكي

  الثانوي خارج الموقع 23-الخيار الثالث: تدمير منتج الهيدروفلوروكربون

لة في األرجنتين. ولوحظ أن   - 33 تدمير محتم يدو في مرافق  خارج الموقع، نظرت يون تدمير  بة لخيار ال بالنس
الواقعة بالقرب من شركة فياسا بها فرن أسمنتي وهو غير مدرج في تكنولوجيات  Cementos Avellaneda "13مؤسسة "

  التي وافقت عليها أطراف بروتوكول مونتريال. 23-تدمير الهيدروفلوروكربون

دير م  - 34 روع تص نتج وألنه لم يوجد أي مرفق تدمير آخر معتمد في األرجنتين (أي بفرن دوار) اقترح المش
راء  الثانوي لكي يتم تدميره في فرن دوار 23-الهيدروفلوروكربون يتطلب التدمير خارج الموقع ش في أوروبا. وس

عة  حاويتين أيزو ة ذ) (لكل حاويةدوالر أمريكي  300,000-250,000طن متري ( 9بس س لك ألنه ال توجد مؤس
هريج التبريد من  23-دوالر أمريكي) لنقل الهيدروفلوروكربون 20,000) وكباس (الحاوياتترغب في تأجير هذه  ص

  .حاويات أيزوإلى  العميق

ين لتدمير الهيدروفلوروكربون  - 35 جلين للتدمير في أفران دوارة في  من مرفقين 23-تلقت يونيدو عرض مس
لكغم). وقدرت لدوالر أمريكي  5.59يورو للكغم ( 4.90أوروبا؛ وكان أقلهما من مرفق في الدانمرك تكلفة التدمير فيه 

ت حاويات. وألن للحاويةدوالر أمريكي  17,000االتجاهين بمبلغ  تكلفة النقل في عملة محظور النفايات الخطرة المس
راء  تيرادها بموجب القانون في األرجنتين، فإنه يتعين ش حنة، مما يؤدي في  ةجديدحاوية أيزو اس لنهاية إلى الكل ش

  مليون دوالر أمريكي.  17.4تكلفة قدرها 

تعملة إلى  الحاوياتتكاليف التدمير خارج الموقع كما لو كان من الممكن إعادة  كمرجع، قدمت يونيدو  - 36 المس
اس التالي:  دوالر أمريكي)؛ إنتاج  20,000دوالر أمريكي)؛ كباس ( 600,000(حاويتين أيزو األرجنتين على األس

، مما يؤدي 14ي الخيار الثانيالثانوي مثلما يرد ف 23-وتوليد منتج الهيدروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
____________________ 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69تمت مناقشة هذا الخيار في الوثيقة  13
ة ، مع نسب2029-2025ري سنويا للفترة طن مت 300,1و  2024-2020طن متري سنويا للفترة  000,2البالغ  22-.إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  14

  في المائة. 3.24توليد منتج ثانوي تبلغ 
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حنة من حاملتين  30إلى   100,620دوالر أمريكي) والحرق في المرفق في الدانمرك ( 135,000(لحاويات أيزو ش
اريح لالمتثال البيئي ( د والتحقق (دوالر أمريكي في العام) 3,000دوالر أمريكي)؛ وتص دوالر  8,400؛ والرص

ا  داره ة مق الي ة إجم ا يؤدي إلى تكلف ام) مم ل  8.92دوالر أمريكي ( 4,770,000أمريكي في الع دوالر أمريكي لك
تيراد  23-كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون حاويات أيزو تم تدميره). وبتقديم هذا الخيار، أكدت يونيدو على أن اس

راء  موحا به في البلد؛ وأن ش تعملة لم يكن مس يف اويات أيزو حالمس وف يض حنة س مليون دوالر  17.4جديدة لكل ش
  من ذلك.أكثر أمريكي للتكلفة اإلجمالية؛ وبالتالي اقترحت عدم دراسة هذا الخيار 

  المراجعة التقنية

تخدمة في المراجعات التقنية   - 37 تقل نفس المنهجية المس ار المس تش تخدم المس من أجل تقدير تكاليف اإلغالق، اس
ابقة ل بة الس نع بالنس قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون والهيدروكلوروفلوروكربون والتي تبدأ بتجميع بيانات المص

مالي تقديري؛ تكاليف المواد الخام؛ تكاليف الطاقة/الخدمات؛  تثمار رأس ر التكلفة التالية: قدرة إنتاج تمثيلية؛ اس لعناص
غيل؛ تكاليف الع نع وتكاليف ائتمانات المنتج الثانوي؛ تكاليف التش رة للمص يانة والمواد؛ وتكاليف غير مباش مالة للص

بة للطن المتري من الهيدروكلوروفلوروكربون ر بالنس هام كل عنص تخدم إس الذي تم إنتاجه لتحديد  22-إدارية. ويس
ريبة المنطبقة. وبعد ذلك درس المس بة الض تخدام القدرة ونس ي، بعد أن أخذ في االعتبار اس ار هامش الربح الهامش تش

  المستقل المؤشرات االقتصادية الكلية وقدر فترة حياة المصنع المتبقية من أجل تحديد العوائد المفقودة.

عر   - 38 افية الحالية للعوائد المفقودة. وفي أغلب الحاالت يكون س اب القيمة الص م لحس بة خص مطلوب تحديد نس
م. إال يةفائدة البنك المعيار بة الخص عر الفائدة المعيارية للفترة هي البديل المعقول لنس في  2018-2016 أن س

ط قدره  35.5و  19.9األرجنتين تراوح ما بين  م هذه  26.2في المائة بمتوس بة الخص في المائة. ويمكن أن تكون نس
ط تكلفة رأس المال  تقل في نهج متوس ار المس تش نع، وبالتالي نظر المس تخدم في غلق مص يس ا وأنه س وص عالية خص

  في المائة. 17.7يكون أكثر إنصافا مما أدى إلى نسبة خصم  المرجح لكي

تخدمة في بلدان أخرى:   - 39 تقل المنهجية التقليدية المس ار المس تش تخدم المس لتحديد التعويض عن اإلغالق، اس
اس تعويض العمال وفقا للقوانين واللوائح المطبقة في البلد المعني، والقيمة الص افية وهي أن التعويض يقوم على أس

تقبلي  روع واإلنتاج المس ابقة للمش نوات الثالث الس ط هامش تكلفة اإلنتاج للس اس متوس الحالية للعائد المفقود على أس
  المتوقع.

  النتائج

قديم للغاية وقدرته اإلنتاجية منخفضة حسب المعايير الدولية.  22-إن مصنع فياسا للهيدروكلوروفلوروكربون  - 40
-(أي تكلفة إنتاج فياسا لكيلوغرام واحد من الهيدروكلوروفلوروكربون 2018-2016للفترة  ومتوسط تكلفة اإلنتاج فيه

عر المتاح به الهيدروكلوروفلوروكربون22 عف الس با إلى ض ل تقري يا؛ كما أن اإلنتاج يتناقص  22-) وص دول
ت2018طن متري عام  1,192إلى  2017طن متري عام  1,823انخفض من  إذ مر ذلك خالل ، ومن المتوقع أن يس

األعوام الخمسة القادمة والمصنع ما زال مربحا في األساس ألنه يعمل في سوق منعزلة، مما يتيح للشركة أن تفرض 
عرا أعلى  ه في األرجنتين  2.8س ا تتمكن من فرض ركة فياس عر الذي كانت ش عر الدولي، وقد انخفض الس مرة من الس

بة طفيفة منذ عام  ركة من بيع الهيدروكلوروفلوروكربون. ومع افتراض أن ال2016بنس عر الذي تتمكن الش به  22-س
، فإن حياة المصنع المنتجة المتبقية قد تصل إلى أربع سنوات؛ وإلى أقل 2018لن يستمر في االنخفاض عن سعر عام 

  من ذلك إذا ما انخفضت األسعار المحلية أكثر من ذلك.

ب األرجنتين، فإن العمبموجب القوانين واللوائح المعمول بها في ا  - 41 لون على تعويض حس ولين يحص ل المفص
ا ومرتباتهم،  ركة فياس نوات خدمة الموظفين في ش اس س ة. وعلى أس س اها العامل في المؤس نوات العمل التي أمض س

، فإن تعويضات 2020سيتم إغالقه أول كانون الثاني/يناير  22-ومع افتراض أن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
  دوالر أمريكي. 1,189,083ال ستبلغ العم
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ا للفترة   - 42 ركة فياس افية الحالية لقيمة ش ري 2023-2020تبلغ القيمة الص بة الدخل والعائد المفقود بعد ض
  دوالر أمريكي. 5,056,353 اإلغالقدوالر أمريكي. وبالتالي يكون إجمالي التعويض عن  3,867,270

  تعليقات األمانة

  في شركة فياسا 22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون إغالقالخيار األول: 

  تأخذ األمانة علما بما يلي:  - 43

ا دائما أقل من 2013منذ عام   (أ)   ركة فياس تغلت ش عام  في المائة من قدرتها اإلنتاجية؛ وفي 50، اس
  في المائة من قدرتها؛ 24استغلت أقل من  2018

؛ وفي في المائة من حصة اإلنتاج الخاصة بها 67أقل من ، استغلت شركة فياسا دائما 2013من عام   (ب)  
  في المائة تقريبا من حصتها؛ 32استغلت  2018عام 

نة؛ وفي عام ي 283لمدة  22-، عمل خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون2014في عام   (ج)   وما في الس
ن عدد أيام تقلة أساسا عيوما في السنة. وكانت التكاليف الثابتة مثل العمالة مس 150عمل لمدة  2018

بيل المثال، يمكن لخطوط الهيدروكلوروفلوروكربون تغالل القدرة. وعلى س غيل ودرجة اس  22-التش
سبة  340أن تعمل ألكثر من  5في بلدان أخرى من بلدان المادة  سنة وبن لمائة من في ا 100يوما في ال

  قدرة الخط أو بأعلى منها.

ية   (د)   تمر التكلفة الهامش وف تس ا لإلنتاج في الزيادة مع انخفاض اإلنتاج ذلك ألس ركة فياس ن التكاليف لش
  الثابتة ال تتغير؛

ياسا أعلى من سعر السوق الدولي. وهو حوالي ثالثة من شركة ف 22-سعر الهيدروكلوروفلوروكربون  (هـ)  
تقل أعلى  ار المس تش تيراد في البرازيل وكما الحظ المس عر االس عاف س عر 2.8أض د عن مرة من الس

  ميناء الدخول في الواليات المتحدة؛

في االنخفاض في األرجنتين بسبب استمرار تنفيذ  22-يستمر الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون  (و)  
افة إلى تحويل قطاع  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلض

  ؛410A-R15 تصنيع تكييف الهواء في البلد إلى غاز

بة  2018في عام   (ز)   تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين بنس  في 26انخفض اس
ا نصيب 2017المائة مقارنة باستهالك عام  ئة من في الما 98. وكان لتخفيض اإلنتاج في شركة فياس

  ذلك االنخفاض؛ و

والتكلفة الهامشية لإلنتاج التي حسبتها  22-على أساس سعر السوق الدولية للهيدروكلوروفلوروكربون  (ح)  
ن تدر أرباحا أيونيدو والمستشار الفني المستقل على مستويات اإلنتاج الحالية، فإن شركة فياسا يمكنها 

تيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ة  إنه بدال من إنتاجه إال 22-أعلى باس س وفقا للحكومة فإن أي مؤس
  ركة فياسا.ة استيراد وبالتالي فإن هذا الخيار غير قائم بالنسبة لشتستطيع أن تبدل اإلنتاج بحص ال

ا   - 44 ركة فياس وف يتوقف في ش تقلة، قدرت األمانة أن اإلنتاج س وفقا للتقييم الذي وفرته المراجعة التقنية المس
عر الفائدة المعيارية  2024 بحلول أول كانون الثاني/يناير تخدام س نوات . وبدال من اس  26.2(أي  2018-2016للس

تخدام  اف اس روعات أخرى في قطاع اإلنتاج، رأت األمانة أنه من اإلنص في المائة) مثلما حدث في حاالت غلق مش
عر الفائدة المعيارية المرجح (أي  ط س افية ذفي المائة) ال 17.7متوس تقل لتحديد القيمة الص ار المس تش ي اقترحه المس

____________________ 
15  UNEP/OzL.Pro/ExCom/61/28  61/34والمقرر.  
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تخدام تكلفة  الحالية لخيارات الرقابة. تقل (أي  اإلغالقتبعا لذلك، اقترحت األمانة اس ار المس تش كما حددها المس
وف تغلق بحلول عام  5,056,353 ا س ركة فياس دوالر أمريكي). لم توافق حكومة األرجنتين على التقييم القائل بأن ش

المقترح. وكما شرح في الجزء في المائة وال مستوى التعويض  17.7، كما لم توافق على استخدام نسبة خصم 2024
ات المتعلق برقابة انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون ياس ائل الس الثانوي، ترى األمانة أن األمر  23-الخاص بمس

  يتطلب توجيها من اللجنة التنفيذية لتحديد التكاليف اإلضافية للمشروع.

  الحرقالخيار الثاني: إعادة تشغيل موقد 

روع آلية التنمية النظيفةخالل الفترة التي   - 45 د في إطار مش ل فيها على عدة أرص ا تحص ركة فياس ، 16كانت ش
شركة  ستخدمت ال سلس لموقد الحرق، وكمخزن عندما يتوقف موقد الحرق  صهريج التبريد العميقا شغيل ال كمصد للت

؛ إال أنه يتعين 2004عن العمل. وأوضحت يونيدو أن شركة فياسا سجلت كمولد للنفايات الخطرة ومرفق معالجة عام 
ة، فإن األمانة لم  س ابق للمؤس جيل الس غيل موقد الحرق. ونظرا لنجاح التس جل من جديد إذا ما أعادت تش عليها أن تس

  تنظر في االحتمالين ب و ج من الخيار الثاني.

مريكي، دوالر أ 100,000والمقدر بمبلغ  صهريج التبريد العميقفيما يتعلق بضرورة بناء مبنى يحتوي على   - 46
روع آل دة معتمدة لتخفيض االنبعاثات في إطار مش ا تحقق أرص ركة فياس ية التنمية وهذا لم يكن مطلوبا عندما كانت ش

وم رقم  دور المرس حت يونيدو أنه منذ ص ركة كمولد للنفايات الخ 2006عام  2092النظيفة، أوض جيل الش طرة وتس
روري إي2004ومرفق معالجة عام  هريججاد المبنى الحتواء ، كان من الض ركة . إال أن األمانة الحظت أن االص لش

وم رقم  دار المرس دة فقط بعد إص ال عن ذلك ينبغي لمو2092حققت هذه األرص جلين دي النفايات الخطرة المل. فض س
لها عام تسجي رسوم التسجيل السنوية؛ وليس واضحا إذا ما كانت الشركة قد فعلت ذلك بعد يسددواومرافق المعالجة أن 

2004.  

ت في إط  - 47 ار كل خيار. الحظت األمانة بالتقدير الخيارات التي قدمتها يونيدو واالحتماالت المتعددة التي درس
ة ظلت ثالثة تقديرات  فة خاص ر التي طلبتها اللجنة التنفيذية لم يتم إدراجها. وبص تقلة لتكاليف مإال أن بعض العناص س

غيل موقد الحرق في المو س .))1( (ج) 82/85قع (المقرر إعادة تش اليا ن توفران حيأخري تينوحددت يونيدو مؤس
رية ولن ؛ إال أن م23-تكنولوجيا حرق الهيدروفلوروكربون تخدم تكنولوجيا ومعدات حص ا يس ركة فياس وقد حرق ش

شغيل  شغيلية الضرورية إلعادة ت قد الحرق. موتتمكن المؤسسات األخرى من توفير ضمانات األمانة التكنولوجية والت
يك تكون عبارة عن عطاءات لموقد حرق جديد تماما، وس ات س س عار المقدمة من تلك المؤس لك ذون وبالتالي فإن األس

  أكثر تكلفة من خيار التجديد.

ستقلة؛ وأن التقديرات التي وفرتها موثقة   - 48 ضافية م ضمان تقديرات إ ترى األمانة أن يونيدو بذلت أقصى جهد ل
لمشاغل التي أعربت عنها بالنسبة لضرورة وجود ضمانات أمن تكنولوجية وتشغيلية. وإذا ذكرت بأنه جيدا وقوية؛ وا

تقل تكاليف تجديد موق 17في االجتماع الثاني والثمانين ار المس تش ا والمس ركة فياس  897,840الحرق بمبلغ  دقدرت ش
  دوالر أمريكي، درست األمانة التعديالت الطفيفة التالية على المقترح:

خة إعادة تدوير حمض   (أ)   ، فلوريد الهيدروجينبعض المعدات الواردة في عرض التجديد (مثل مض
الح األنابيب ومواد الترميم) ي مامات يدوية وتجهيزات، وإص وائل وص خة إعادة تدوير الس مكن ومض

نوا يكون هناك احتياج لقطع الغيار لفترة أربع س ال عن ذلك س عر منخفض. فض راؤها محليا بس ت ش
بة  نوات. تبعا لذلك قدرت األمانة التكلفة بنس ر س ة المقدمة في المائة من التكلف 95فقط بدال من عش

  دوالر أمريكي)؛ 871,111(وهي 

سبوعين في الموقع لمشرف فني من مجموعة   (ب)   شغيل وبدء العمل أ شمل التركيب والت ومهندس  SGLي

____________________ 
ن مكافئ ثاني أكسيد طن متري م 7,306,549مجموع األرصدة المعتمدة لتخفيض االنبعاثات التي حققتها شركة فياسا في إطار آلية التنمية النظيفة كان  16

  .مريكيمليون دوالر أ 36.5دوالرات أمريكية للطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يمثل هذا دخال يقدر بحوالي  5الكربون. وبسعر 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69.  
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بة العمل اليومي راف. ونظرا لالختالف الكبير في نس موح بها بموجب قواعد إش ة المقترحة وتلك المس
ا، تم إن األمم المتحدة (أعلى بحوالي ثالث درجات) و فر بدرجة رجال األعمال كان مدرجا أيض الس

  في المائة؛ 14تعديل هذه التكاليف بنسبة 

شراء   ج)(   شراء الزيوليت لمولد األكسجين بامتصاص الضغط المتأرجح أو غاز األكسجين، ولكن  يمكن 
غيل  اباتها لتكاليف التش جين في حس عر غاز األكس روريا. وألن األمانة أدرجت س االثنين ليس ض

  ؛ال تعتبر إضافيةطن متري من الزيوليت  1.8اإلضافية فإن 

ل منفس يإن الجهاز االختيار  (د)   مل  لغس عر التجديد يش افيا ذلك ألن س الغاز بالتترافلوروإيثيلين ليس إض
  بالفعل جهاز غسل منفس الغاز النهائي (مبطن بالمطاط)؛

ركة وتكلفة بناء مبنى   (هـ)   افية في الش هريج التبريد العميقتخفيض تكاليف بناء إض دوالر  51,300 لص
  دوالر أمريكي على التوالي؛ و 50,000أمريكي و 

ار   (و)   جيل مش اس أن تكلفة هذا التس جيل لمرة واحدة كمولد للنفايات الخطرة ومرفق معالجة على أس التس
  دوالر أمريكي). 235إليها في التقييم القانوني (

  .التكاليف اإلضافية المنقحة لتجديد موقد الحرق 8يعرض الجدول   - 49

  . التكاليف الرأسمالية اإلضافية لتجديد موقد الحرق8الجدول 

 األمانة (دوالر أمريكي)المقترح (دوالر أمريكي) الوصف
  تكلفة رأسمالية

 SGL  916,959 871,111تجديد موقد حرق 

 0 18,810 إضافة جهاز غسل منفس الغاز النهائي

 30,000 30,000 التسليم في ميناء بونيس آيرس وفياسا

 64,467 75,240  واإلشراف على التشغيل SGLتركيب موقد 

 51,300 102,600 أبنية منشأة فياسا

 101,688 114,361 %) 10الطوارئ (

 0 55,800 زيوليت لمولد األكسجين

 50,000 100,000 مبنى الحتواء صهريج التخزين بالتبريد العميق

 1,168,566 1,413,770 إجمالي التكلفة الرأسمالية

   تكاليف أخرى

 0 210,000 مكافأة نهاية الخدمة لموظفي موقد الحرق

 0 200,000 الرصد والتحقق

  235   ومرفق تشغيلالتسجيل كمولد للنفايات الخطرة 

 235 410,000 إجمالي التكاليف األخرى

 1,168,801 1,823,770 مجموع التكاليف

نات (أي   - 50 يا له الب حت  عام أتي كل  بة ل بالنس نة أن  عات فلوريد 2013-2008الحظت األما فإن دخل مبي  (
غيل موقد كانت  50الهيدروجين  راؤه لتش جين الذي تم ش أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي، والكهرباء والمياه واألكس

لفلوريد الهيدروجين  2019ا من سعر عام تقريب 20الحرق. إال أن فياسا قدمت وثائق تثبت انخفاضا بعنصر يصل إلى 
عر فلوريد الهيدروجين 50 نوات القادمة مما يؤدي بالتالي إلى  50. وعلى حين أنه من الممكن لس أن يرتفع في الس

عار. وقد ترغب اللجنة  اس أحدث البيانات بدال من توقعات األس افية على أس وفورات، فقد تم تحديد التكاليف اإلض
غيل موقد حرق بدرجة كبيرة  5تأخذ علما بأنه في بلدان أخرى من بلدان المادة  التنفيذية في أن يمكن خفض تكاليف تش

  الهيدروجين.فلوريد بمبيعات 
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  أقامت األمانة تقييمها لتكاليف التشغيل اإلضافية على ما يلي:  - 51

ري طن مت 2,000لغ حددت يونيدو تكاليف التشغيل اإلضافية الخاصة بها على أساس إنتاج سنوي يب  (أ)  
تهالك واإلنتاج . ومع مال2024-2020لفترة ل 22-من الهيدروكلوروفلوروكربون حظة اتجاهات االس

دول  ا يبين الج ة 1في األرجنتين (كم الغ اج الب ة ل 2,000) تكون تنبؤات اإلنت عالي ية. طن متري  ا لغ
ا للمقرر الوارد في الفقرة  ة  32ووفق ، ترى UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20(ب) من الوثيق

رة ( روع مباش بق إعداد المش نوات الثالث التي تس ط الس نوي 1,586األمانة أن متوس ا) طن متري س
توى اإلنتاج للفترة  ب لمس اس مناس . ومن المفترض أن يتوقف اإلنتاج في أول 2023-2020يعتبر أس

  وفقا لنتائج المراجعة التقنية؛ 2024كانون الثاني/يناير 

اقا مع مقت  (ب)   بة توليد منتج ثانوي تبلغ اتس منتج ليد في المائة ينتج عنها تو 3.24رح يونيدو، فإن نس
  طن متري سنويا؛  51.4ثانوي بكمية  23-الهيدروفلوروكربون

نوية من منتج الهيدروفلوروكربون  (ج)   اس الكميات الس ي تم توليدها وقدرة موقد تالثانوي ال 23-على أس
نويا)، فإن 613الحرق ( غيله لمدة  طن متري س م. تبعا يوما في العا 31موقد الحرق ينبغي أن يتم تش

يان غيل والنتروجين والص ة والتكاليف لذلك فإن إجمالي التكاليف الثابتة لموقد الحرق (مثل عمالة التش
  اإلدارية) تم تقديرها على شهرين من التكاليف السنوية التي اقترحتها يونيدو؛ 

اب تكاليف المواد   (د)    50الخام والخدمات كما يلي: للغاز الطبيعي والكهرباء وفلوريد الهيدروجين تم حس
واالستهالك المطبع على أساس القيم الواردة في تقارير المراجعة المقدمة في إطار مشروع آلية البيئة 

عر عام 18النظيفة عر عام للمواد الخام كما قدمته يونيدو؛  2018، وس تهالك المطبع وس  2018واالس
  ه واألكسجين كما قدمته يونيدو؛ للميا

د الحكومة لتدمير الهيدروفلوروكربون   (هـ)   دوالر أمريكي  4,167البالغة  23-التكاليف المتعلقة برص
نويا تكون المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2022حتى عام  2020لعام  19س ، وعند ذلك الحين س

  ؛ و2023دوالر أمريكي لعام  10,000المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد اكتملت، و 

 3,960ني (لد للنفايات الخطرة ومرفق معالجة، كما ورد في التقييم القانوورسوم التسجيل السنوية كم  (و)  
  دوالر أمريكي سنويا).

  تكاليف التشغيل اإلضافية المنقحة. 9يقدم الجدول   - 52

  أمريكي). تكاليف تشغيل موقد الحرق بعد تجديده (دوالر 9الجدول 

 2023 2022 2021 2020 الوصف
 66,840 66,840 66,840 66,840 تكاليف متغيرة*

 10,000 4,167 4,167 4,167 رصد من الحكومة
 3,960 3,960 3,960 3,960 رسوم التسجيل السنوية

 80,800 74,967 74,967 74,967 تكاليف التشغيل اإلضافية

مل التكاليف المتغيرة تكلفة الغاز  يانة و* تش جين والعمالة والنتروجين والص انع الطبيعي والمياه والكهرباء وغاز األكس روفات المص مص
  في المائة. 50اإلدارية والدخل من مبيعات فلوريد الهيدروجين 

مّنت يونيدو األرباح المفقودة المتعلقة بتدابير الرقابة لألعوام   - 53 تكاليف تجديد في تقييمها ل 2030و  2025ض
بة لخيار التدمير خارج الموقعموقد ال ا بالنس وف  حرق. ولم تدرج األمانة هذه التكاليف ولم تفعل ذلك أيض (الموص

  المزدوجة. 22-أدناه) ذلك ألن هذه األرباح المفقودة حاليا غير مؤهلة في مصانع إنتاج الهيدروكلورفلوروكربون

____________________ 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48انظر الوثيقة  18
  ./OzL.Pro/ExCom/82/69UNEPمن الوثيقة  28الفقرة  19
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بة لل  - 54 اء اللجنة التنفيذية عن آراء مختلفة بالنس غيل موقد أعرب أعض فترة التي ينبغي خاللها توفير تمويل لتش
ة المتعلقة 23-حرق الهيدروفلوروكربون ياس ائل الس بة لمس رح في الجزء الثاني من هذه الوثيقة بالنس . وكما يتم الش

يدروفلوركربون ثات منتج اله عا بة انب هذا  23-برقا أن  هات بش ية في توفير توجي يذ قد ترغب اللجنة التنف ثانوي،  ال
افية قد تبلغ المو غيل اإلض نوات من تكاليف التش دد، فإن أربع س وع. وكمرجعية في هذا الص دوالر  1,474,501ض

  .10أمريكي مع شرائح تمويل سنوية كما حدد الجدول 

افية لمدة أربع 10الجدول  غيل اإلض غيل موقد الحرق على فرض أنه قد تم توفير تكاليف التش . التمويل لتجديد وتش
  سنوات

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 السنة
 1,474,501  80,800  74,967  74,967 74,967 1,168,801 التمويل (دوالر أمريكي)

تعداد لتوفير المرونة لألرجنتين إذا ما قرر البلد أن يختار اإلغالق   - 55 اء اللجنة التنفيذية عن اس أعرب أعض
بيل لالمتثال بالتزام توى  23-الهيدروفلوروكربونات منتج كس اس أن مس الثانوي بموجب تعديل كيغالي، على أس

رائح متعددة،  نوات بش ب أكثر النهج جدوى في التكاليف. تبعا لذلك وكبديل التفاق متعدد الس يتم تحديده حس التمويل س
اس تفهم أن خط إنتاج الهيدر ريحة تمويل واحدة (أي مقابل دفعة واحدة) على أس ة ش -وكلوروفلوروكربونيمكن دراس

وف يتوقف عن اإلنتاج بحلول أول كانون الثاني/يناير  22 ا س أة فياس يتم تفكيكه وأن المعدات  2020في منش وأنه س
األساسية سيتم تدميرها وسيتم توثيق ذلك وفقا للخطوط التوجيهية للتحقق من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون. وسيحدد 

نوات التي ينبغي  مثل هذا المبلغ في دفعة واحدة رائح أعاله، وفقا لعدد الس افية الحالية للش اس القيمة الص على أس
  .11إدراجها كما تحدد اللجنة التنفيذية وكما يبين الجدول 

. "مبلغ في دفعة واحدة" لتجديد وتشغيل موقد الحرق تبعا لعدد السنوات التي وفرت لها تكاليف التشغيل 11الجدول 
  اإلضافية

القيمة الصافية الحالية (دوالر أمريكي)كاليف التشغيل اإلضافيةعدد سنوات ت
1 1,222,907 
2 1,268,872 
3 1,307,921 
4 1,343,677 

نوية قدرها   - 56 منّت يونيدو تكلفة س روع في  20,000ض تقل كجزء من تكاليف المش دوالر أمريكي للتحقق المس
بار تلك التكاليف كجزء من  ية في قطاع اإلنتاج، ينبغي اعت ة الحال قا للممارس مقترحها. إال أن األمانة تعتبر أنه وف

  تكاليف دعم الوكالة.

عدد من التكاليف المقترحة، لم يتم  بالرغم من المناقشات البناءة مع يونيدو، والتي أدت إلى تضييق الفارق بين  - 57
شأن  شرحه فيما بعد في الجزء أدناه ب شغيل موقد الحرق. وكما يتم  شأن التكلفة اإلجمالية لتجديد وت التوصل إلى اتفاق ب

ة المتعلقة برقابة انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون ياس ائل الس الثانوي، ترى األمانة أن األمر يحتاج إلى  23-مس
  من اللجنة التنفيذية لتحديد التكاليف اإلضافية المؤهلة لخيار إعادة تشغيل موقد الحرق.توجيهات 

  الخيار الثالث: التدمير خارج الموقع

إن التدمير خارج الموقع ليس بالبديل العملي إال إذا أمكن إعادة استيراد حاويات الشحن المتوافقة مع إيزو إلى   - 58
ست  البلد. وأوضحت يونيدو أن نوعية تيرادها إلى داخل البالد لي حاويات النفايات الخطرة التي يمكن أن تمنع إعادة اس

. ناقشت األمانة مع يونيدو 23-بسبب أنها مستعملة بل الحتمال احتوائها حتى على آثار بسيطة من الهيدروفلوروكربون
تقلة ق ادرة عن مرفق التدمير في الدانمرك أو أي هيئة مس هادة ص تيراد الحاويات إذا ما كانت ش مح بإعادة اس د تس

تحدد التزامات كل "يسمح للهيئة بأن  2092المستعملة. فضال عن ذلك أو بدال من ذلك ومع مالحظة أن المرسوم رقم 
الفئات المذكورة، مع إمكانية تعديل الطابع العام لكمية االلتزامات التي ينبغي الوفاء بها عندما يكون األمر معقوال من 

نيف"الناحية  بة للتص ألت األمانة إذا ما كانت حكومة التقنية ويأخذ في اعتباره حالة المخاطر البيئية األكبر بالنس ، س
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األرجنتين قد تمنح استثناء للسماح بإعادة استيراد الحاويات إلى األرجنتين، مع مالحظة أن مثل هذا االستثناء يمكن أن 
  التي قد تدخل إلى البلد. 23-كميات الضئيلة من الهيدروفلوروكربونليوفر ميزة بيئية قد تجّب المخاطر المتعلقة با

لطتها أن تختبر إذا م  - 59 لحة الجمارك قد يكون من س ارت يونيدو إلى أن مص ا كان وفيما يتعلق باألخير، اش
رف النظر  ،23-بالحاويات آثار للهيدروفلوروكربون يمعبص هادة أم ال، مما قد يؤدي إلى مخاطر جس ة ن وجود ش

مان أنها ممتثلة اللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال؛ وأن مرفق التد بة لقدرة الحكومة على ض مير قد يكون بالنس
حا هادة. وعند االنتهاء من إعداد هذه الوثيقة، لم يكن واض دار الش ل حاويات أيزو دون إص إذا ما كانت  قادرا على غس

  وبأي ثمن إن كان ذلك جائزا. هناك هيئة مستقلة تستطيع أن توفر تلك الشهادة

حت يونيدو أن المرونة الممنوحة من المفهوم أنها تتطلب توفي  - 60 بة لهذا األمر األخير، أوض ر رقابة أكبر وبالنس
وم ال يمكن ا ة أن المرونة الممنوحة بموجب المرس فة خاص تغاللها وليس أقل، وأن هدف القانون له ما يبرره. وبص س

  النفايات الخطرة. كما أن نطاق التشريع ال يغطي تغير المناخ. لتحقيق هدف غير إدارة 

أن ارتفاع التكاليف المذكورة لإلحراق (  - 61 احا بش  2.45دوالر أمريكي/كغم) عن مبلغ  5.59طلبت األمانة إيض
بلدان في . وأكدت يونيدو أن بعض ال20دوالر أمريكي/كغم في األفران الدوارة في أوروبا والتي ذكرتها يونيدو من قبل

تيراد النفايات الخطرة بغرض التدمير؛ وأن مرافق تدمير النفايات الخطرة في  مح باس أوروبا (مثل بولندا) لم تعد تس
تعداد لتقديم عطاء لتدمير  ير إيجاد مرفق على اس أوروبا يبدو أنها تعمل بكامل طاقاتها أو تقريبا وبالتالي ليس من اليس

  تين.من األرجن 23-الهيدروفلوروكربون

أن التدمير خارج الموقع، أجرت األمانة تقييما لتكا  - 62 ليف ذلك الخيار، وألن اللجنة التنفيذية قد طلبت مقترحا بش
  والحظت ما يلي:

  ؛مستعملة إلى البلدالحاويات أيزو السماح بعودة تعتمد استدامة التدمير خارج الموقع على   (أ)  

ح إذا ما كانت هناك   (ب)   هادة تثبت أنه ليس هناكمن غير الواض دار ش تقلة قادرة على إص أي  هيئة مس
هادة ما زالت غير معروفة حتى امتبقي في  23-هيدروفلوروكربون لحاوية؛ وتكاليف مثل تلك الش

  اآلن وستكون إضافية على التكاليف األولية التي قامت األمانة بحسابها أدناه؛

هادة، فإن هناك خطر أن  (ج)   لى تحتجز الحاوية أيزو في الجمارك عند عودتها إ وحتى بوجود هذه الش
ها لتقييم إذا ما كانت الحا ة ب ية خاص لطة الجمارك أن تقوم بعمل وية األرجنتين، ذلك ألن من س

  و  23-تحتوي حتى على أقل آثار من الهيدروفلوروكربون ال

ول على إذن من الدانم  (د)   وأي بلد عبور يتم رك كطرف في اتفاقية بازل، يتعين على األرجنتين الحص
دروفلوروكربون حن الهي ات  23-ش اي حن نف دان موانئ العبور والتي يتم ش ل بل ه (مث من خالل

  .21من خاللها، إن وجدت، قبل أن تصل النفايات إلى الدانمرك) 23-الهيدروفلوروكربون

قدمتها يونيدو، باستثناء تعديل تبعا لذلك، حسبت األمانة تكلفة التدمير خارج الموقع على أساس التكاليف التي   - 63
اري إلى االجتماع الثاني  460,000تكلفة الحاويات إيزو ( تش عر قدمه الخبير االس دوالر أمريكي بناء على س

توى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 600,000، بدال من 22والثمانين اس نفس مس  22-دوالر أمريكي)، وعلى أس
يد منتج الهيدروفلوروكربون غيل موقد الحرق (أي ا 23-وتول ثانوي كما اقترحت األمانة في إطار خيار إعادة تش ل

ا للفترة  1,586 نوي د  2020-2023طن متري/س ة ذوبع ب ك يتم اإلغالق؛ بنس د منتج  3.24ل ة من تولي ائ في الم
  .12الثانوي) كما يبين الجدول  23-الهيدروفلوروكربون

____________________ 
20 21UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/.  
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69.  
22 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69.  
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  (دوالر أمريكي)ألربع سنوات . تكاليف التدمير خارج الموقع شاملة تكاليف التشغيل اإلضافية 12الجدول 

 2023 2022 2021 2020 2019 الوصف
 283,682283,682 283,682283,682 اإلحراق

 102,000102,000 102,000102,000 الشحن
 3,0003,000 3,0003,000 التكاليف القانونية والتفتيش للتصاريح

 8,4008,400 8,4008,400 الرصد
  480,000 حاويات أيزو وكباسات

 397,082397,082 480,000397,082397,082 مجموع الشريحة السنوية

-إذا ما رغبت اللجنة التنفيذية في النظر في دفع مبلغ دفعة واحدة على أساس أن خط إنتاج الهيدروفلوروكربون  - 64
وف يتوقف عن اإلنتاج في أول كانون الثاني/يناير  22 ا س أة فياس يتم تفكيكه وتدمير المعدات  2020في منش وأنه س

ية وتوثيق ذلك،  اس رائاألس افية الحالية للش يتم إدراجها، ترد فإن القيمة الص نوات التي س ب عدد الس ح أعاله، على حس
  .13في الجدول 

حسب عدد سنوات تكاليف خارج الموقع  23-. "مبلغ يدفع في دفعة واحدة" لتدمير الهيدروفلوروكربون13الجدول 
  التشغيل اإلضافية

القيمة الصافية الحالية (دوالر أمريكي)عدد سنوات تكاليف التشغيل اإلضافية
1 817,339 
2 1,103,925 
3 1,347,392 
4 1,554,228 

  أهمية:ذات التالية  المالحظاتترى األمانة أن   - 65

القيمة الصافية الحالية ألربع سنوات من التدمير خارج الموقع أعلى من القيمة الصافية الحالية لتجديد   (أ)  
  وتشغيل موقد الحرق؛

في غياب إعفاء من حكومة األرجنتين لضمان أن الحاويات أيزو المستعملة يمكن إعادة استيرادها إلى   (ب)  
داخل البالد، فإن خيار التدمير خارج الموقع قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة ويمكن أن تكون غير مقبولة 

  خاصة بخيار إعادة تشغيل موقد الحرق؛ و 

ة ا  (ج)   ف ل ك ط ت وس ت م ذ ب ؤخ ي ان س ا ك ة إذا م ق ي وث ي ال ا وردت ف م ا ك ي أوروب راق ف إلح
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21   في المائة  20والتي قدمتها يونيدو، سيكون هناك تخفيض بنسبة

نوية للفترة  رائح الس افية الحالية ما بين 2020-2023في الش في  14و  8، وانخفاض في القيمة الص
  المائة حسب عدد السنوات المدرجة.

د الحكومة لتدمير الهيدروفلوروكربونب علما حكومة األرجنتين أخذت  - 66 -مقترح إدراج التكاليف المتعلقة برص
هوا في الطلب واقترحت  23 روع والتي لم يتم إدراجها س توى تمويل غير محدد لوحدة إدارة المش أن يتم إدراج مس

روع إغالق إنتاج ا أنه خالل مش لي. كما الحظت حكومة األرجنتين أيض الكلوروفلوروكربون في األرجنتين، تم  األص
في المائة لوحدة إدارة المشروع؛ وأن النسبة المناسبة التي ينبغي تطبيقها للوحدة قد تتوقف على خيار  6.2تطبيق نسبة 

المشروع المختار (أي تجديد موقد الحرق أو التدمير خارج الموقع أو اإلغالق) والموافقة على مدته ومستوى التمويل؛ 
  هذا الموضوع ينبغي إدراجه خالل المناقشات في اجتماع اللجنة التنفيذية. وإن
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د من   - 67 ة بالرص جانب في تقييمها لتجديد موقد الحرق والتدمير خارج الموقع، أدرجت األمانة التكاليف الخاص
بة لخ روع بالنس مل وحدة إدارة المش ات فإن تقييم األمانة لم يش ابق الممارس يار اإلغالق. وفي حالة الحكومة؛ ووفقا لس

توى التعويض المتفق  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية فإن مس
توى معين من التمويل لوحده إدارة  تخدام مس روع؛ إال أنه أعطى للبلد المرونة الس مل وحدة إدارة المش عليه لم يش

  المشروع الخاصة به.

  الثانوي 23-مسائل السياسات المتعلقة بالتحكم في انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون  الثاني. الجزء

، أن تدرس كل خيارات مقترح المشروح بما في ذلك البيانات الموجودة من جملة أمورقررت اللجنة التنفيذية،   - 68
طة المتعلقة بالتزامات (ج) وأن تناقش  82/85في المقترحات التي قدمتها يونيدو وفقا للمقرر  معايير تمويل األنش

ادة  دان الم ال لألطراف من بل ا المقرر 5االمتث دده درس تطبيق اإلجراءات التي ح ل  82/85؛ وأن ت ايير تموي ومع
ادة  دان الم ال لألطراف من بل ات االمتث التزام ة ب ة المتعلق ط ة 5األنش اب ا يتعلق برق اق، فيم دث اتف ا ح ، إذا م

  (د) و (ز)). 82/85(المقرر  5في أطراف أخرى من بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربون

  تبعا لذلك، تطرح األمانة مسائل السياسات التالية وترغب الحصول بشأنها على توجيهات اللجنة التنفيذية:  - 69

دروكلوروفلوروكربون اج الهي ة إنت وق وربحي ب في الس دد الطل د يح ة ق اج المتوقع  22-ألي درج اإلنت
  في المستقبل 22-وكلوروفلوروكربونللهيدر

اتساقا مع تقييم الخبير االستشاري المستقل، ترى األمانة أن منشأة فياسا سوف تغلق اإلنتاج بحلول أول كانون   - 70
سوق في  2024الثاني/يناير  ستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلنتاج في البلد، والطلب في ال نظرا التجاه ا

سا  22-على الهيدروكلوروفلوروكربون األرجنتين سا مقابل سعره عند االستيراد، وتكلفة اإلنتاج في فيا وسعره في فيا
بالنسبة للمنافسين الدوليين وأن تكلفة اإلنتاج في فياسا سوف تتزايد مع انخفاض اإلنتاج المستمر حتى يصل إلى مرحلة 

وف  2018ف: فهي على العكس تعتبر أنه بالمقارنة بعام لن يكون فيها مربحا. ولدى حكومة األرجنتين تقييم مختل س
ا من الهيدروكلوروفلوروكربون بة  22-يرتفع إنتاج فياس وأنه يمكن اإلبقاء  2020في المائة على األقل عام  69بنس

بة  2024على هذا اإلنتاج حتى عام  تمر بنس تويات إنتاج عام  10وبعد ذلك يس وذلك ما  2018في المائة أعلى من مس
  .2029و  2025بين عامي 

تدر فياسا ربحا ألنها تستطيع أن تفرض سعرا يصل على األقل إلى ضعف السعر في السوق الدولية. ويمكن   - 71
  . 5في بلدان أخرى من بلدان المادة  22-تطبيق حالة مماثلة على خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  األمانة بشأن:قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توجه   - 72

وق وربحية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  (أ)   اإلنتاج المتوقع  22-ألي درجة قد يحدد الطلب في الس
  في المستقبل؛ و 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

وق المحلية مقابل  22-ألي درجة قد تعتمد ربحية خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  (ب)   عر الس على س
  السوق الدولية.

  المستخدم لتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية 22-اس إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونأس

ابقة 2018نظرا لألزمة المالية في األرجنتين عام   - 73 نوات الثالث الس ط الس تخدام متوس ، اقترحت األمانة اس
روع، وفقا للمقرر الوارد في الفقرة  رة إلعداد المش  UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20(ب) من الوثيقة  32مباش

تنفدة لألوزن وبالتالي ال ينبغي تطبيقه على حالة  تهالك المواد المس ارت يونيدو إلى أن هذا المقرر ينطبق على اس وأش
  فياسا.
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بة إلى ما إذا كان المقرر الوارد في الفقرة   - 74 (ب) من الوثيقة  32قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن توجه بالنس
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20  اس إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونينبغي تخدم كأس لتحديد تكاليف  22-أن يس

  التشغيل اإلضافية أو إذا ما كان ينبغي استخدام وسيلة أخرى.

  الثانوي 23-الفترة التي يتم خاللها توفير تمويل التحكم في انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون

اء اللجنة التنفيذية  - 75 افية.  أعرب أعض غيل إض بة للفترة التي ينبغي فيها توفير تكاليف تش عن آراء مختلفة بالنس
تمرت عملية تدمير الهيدروفلوروكربون اء أنه ينبغي توفير هذه التكاليف طالما اس ، على 23-واقترح بعض األعض

  حين اقترح اآلخرون فترة أكثر تحديدا.

افية الغرض منها التحفيز على العمل المبكر،   - 76 غيل اإلض اء اللجنة التنفيذية أن تكاليف التش اقترح بعض أعض
بح التكاليف العادية للعمل. وكان  وأن الحاجة لمثل هذا الحافز يمكن أن تتغير ذلك ألن تكلفة اتخاذ تدابير رقابة قد تص

اء اآلخرين في اللجنة التنفيذية قد اقترح من تكاليف بعض األعض وا أن تكاليف التدمير ينبغي أال يتم اعتبارها ض
التشغيل اإلضافية بل تكاليف متكررة. وعلى عكس تكاليف التشغيل اإلضافية والتي من المتوقع أن تنخفض بانخفاض 

عة للرقابة التي  يتم إدخالها وبارتفاع تكلفة المواد الخاض هذه التكاليف  ، فإن كثير منتتم إزالتهاتكلفة البدائل التي س
بة لها. ونظرا ألن  تمر بالنس وف تتغير مع مرور الوقت وبالتالي فإن التمويل ينبغي أن يس المتكررة ال يتوقع أنها س
التكاليف المتكررة تعتبر مفهوما جديدا فقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تدرس إذا ما كانت تريد إعداد خطوط توجيهية 

  الثانوي. 23-رقابة منتج الهيدروفلوروكربون جديدة لتطبيقها على مشروعات

افية و/أو التكاليف  تقديمقد ترغب اللجنة التنفيذية في   - 77 غيل اإلض أن مدة تكاليف التش توجيهات لألمانة بش
  الثانوي. 23-المتكررة التي توفر لمشروعات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون

  مستوى تكاليف دعم الوكالة

روع عن 67/15وفقا للمقرر   - 78 روعات التي تزيد فيها تكاليف المش دوالر أمريكي قد  250,000، فإن المش
 6.5ال تتخطى رسوم الوكالة نسبة فلمشروعات قطاع اإلنتاج أما بالنسبة في المائة  7تحصل على رسوم وكالة قدرها 

ر نت مش كا ما  حا إذا  لة على حدة. وليس واض اس كل حا ئة ويتم تحديدها على أس ما بة منتج في ال وعات رقا
في المائة  6.5الثانوي تعتبر مشروعات داخلة في قطاع اإلنتاج (أي تكاليف دعم تصل حتى  23-الهيدروفلوروكربون

  ).في المائة 7بنسبة  ويتم تحديدها على أساس كل حالة منفردة) أو مشروعات استثمارية (أي تكاليف الدعم

بة منتج  - 79 روعات رقا نه في مش نة أ تاج  23-الهيدروفلوروكربون ترى األما ها إن تمر في ثانوي والتي يس ال
الثانوي الذي ينبغي فرض الرقابة  23-وبالتالي يستمر توليد منتج الهيدروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

تقل ينبغي أن  ال عن ذلك فإن تكاليف التحقق المس روع. فض تمر دعم الوكالة للمش من عليه، فإنه من المتوقع أن يس تض
بة منتج  قا روعات ر بار مش ب اعت ناس حاالت يكون من الم لك ال ثل ت لك وفي م لذ عا  لة. تب كا كاليف دعم الو في ت

  في المائة. 7الثانوي مشروع استثماري مؤهل للحصول على تكاليف دعم بنسبة  23-الهيدروفلوروكربون

أة إنتاج ال  - 80 روعات التي يكون فيها إغالق منش هو اإلجراء  22-هيدروكلوروفلوروكربونفي المقابل، فإن المش
الثانوي فإن تكاليف دعم الوكالة لقطاع اإلنتاج هي التي  23-المتبع لالمتثال بالتزامات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون

كل  روعات وطالبت بمعاملة البلدان بش كل انتقائي عند قبول المش ينبغي تطبيقها. وأكدت يونيدو على أنها ال تعمل بش
اوٍ  روع؛ وأن يونيدو تقوم على عدد من متس تهالك/اإلنتاج في البلد وقيمة المش توى االس رف النظر عن مس  بص

روعات في البلدان ات  تهالك منخفض حيث ال تغطي تكاليف الدعم كافة تكاليف يونيدو بالكامل؛ وأن المش حجم اس
ال يونيدو ترى أن مجموع أعمالها أهم عند تحديد تكاليف الدعم بدال من الع روع على حدة. فض اس كل مش مل على أس

روعات قطاع اإلنتاج تأخذ دائما في االعتبار األرباح المفقودة وأنه في هذه الحاالت  عن ذلك أكدت يونيدو على أن مش
ح بعد إذا ما كانت  انع المزدوجة حيث إنه ليس من الواض بة للمص من المفهوم أن يتم تطبيق تكلفة دعم أقل. وبالنس

  في المائة قد تكون مناسبة. 7فقودة مؤهلة، ترى يونيدو أن نسبة األرباح الم
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ب من تكاليف دعم الوكالة   - 81 توى المناس بة للمس قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تدرس توجيهات بالنس
روعات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون يتم إدراج 5الثانوي في بلدان المادة  23-لمش تكاليف ، بما في ذلك إذا كان س

تختلف ما بين تدمير  روع، وإذا ما كانت تكاليف دعم الوكالة س تقل في تلك التكاليف أو في تكاليف المش التحقق المس
  .22-الثانوي وإغالق منشآت إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-(داخل أو خارج الموقع) منتج الهيدروفلوروكربون

  التوصية

  أن:قد ترغب اللجنة التنفيذية في   - 82

ية المتعلقة بتكنولوجيات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون  (أ)   الثانوي  23-تأخذ علما بالجوانب الرئيس
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44) الوارد في الوثيقة 82/85(المقرر 

ثال   (ب)   ها من االمت قديمها إلى حكومة األرجنتين لتمكين ية ترغب في ت مال ية أو  اعدة تقن تدرس أي مس
التزام دروفلوروكربونب ة منتج الهي اب ال،  23-ات رق الي لبروتوكول مونتري ل كيغ دي انوي في تع الث

  ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44وعلى ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 

تدرس إذا ما كانت ترغب في توفير توجيهات للسياسات المتعلقة بالمسائل التالية الخاصة بمشروعات   (ج)  
  :الثانوي 23-روفلوروكربونرقابة منتج الهيد

لإلنتاج المتوقع  22-درجة تحديد الطلب في السوق وربحية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  )1(  
  في المستقبل؛ 22-للهيدروكلوروفلوروكربون

  كأساس لتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية؛ 22-استخدام إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  )2(  

  الثانوي؛ و  23-الفترة التي يتم فيها توفير تمويل للتحكم في انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون  )3(  

  المستوى المناسب لتكاليف دعم الوكالة.  )4(  

     

  

  


