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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو سسادالاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/فمبرون 6إلى  2 من  ،مونتريال

 20211 آذار /مارس  12إلى  8 مؤجل: من
 

 إضافة

 

 إبالغ محددةالتي لديها متطلبات  المشروعاتتقارير عن 
 

 
لية للجنة التنفيذية على إنشاء عم، ووافقت اتأجيل االجتماع الخامس والثمانين، تم 19-كوفيد بسبب جائحة -1

ن ذلك على أذية ك. ووافقت اللجنة التنفياتعور في بعض التقارير ومقترحات المشرالموافقة فيما بين الدورات للنظ

يمكن  ة إلى أنه، مشيرنال االجتماع الخامس والثمانيأعمبقية من جدول المتاالجتماع السادس والثمانين سيتناول البنود 

شروعات ير عن الملتقار، بما في ذلك القة ببنود جدول األعمال المتكررةتقديم وثائق االجتماع الخامس والثمانين المتع

 عن اقاريرتلوثيقة ا تشمل هذه، الجتماع السادس والثمانين. لذلك، إلى امعينة إلعداد التقاريرمتطلبات  تستلزمالتي 

لى إ ةفرديضفة بللنظر فيها  التي قدمت، بالصين المتعلقة معينة إلعداد التقاريرمتطلبات  تستلزمالتي مشروعات 

، نفيذيةللجنة التليه اعلذي وافقت تأجيلها إلى االجتماع السادس والثمانين على النحو اتم االجتماع الخامس والثمانين و

 لمقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين.والتقارير ا

 

 تنقسم الوثيقة إلى األجزاء السبعة التالية: -2

 الفقرات عنوان الوثيقة الجزء

 27 - 3 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األول

 14 - 3 الستةلمحة عامة عن المرحلة األولى تشمل ملخص لحالة تنفيذ خطط القطاعات  

 15 توصيةال 

 26 - 16 تقرير مرحلي عن المرحلة األولى من خطة قطاع تكييف هواء الغرف  

 27 توصيةال 

                                                 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب    1
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 الفقرات عنوان الوثيقة الجزء

   

 51 - 28 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثاني

 30 - 28 لمحة عامة عن االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية 

 لمواداتعديالت المرحلة القانية المقررة في االجتماع الرابع والثمانين، بما في ذلك كميات  

 والتمويل المرتبط بها التي تمت إزالتهاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

31 – 32 

 42 -33 (2026-2021لمحة عامة عن خطط العمل المعدلة لخطط القطاعات للمرحلة الثانية ) 

 45 - 43  يةوكربونخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورمسودة االتفاق المعدل للمرحلة الثانية من  

 50 - 46 تعليقات األمانة 

 51 التوصية 

   

نية وكربوخطط القطاعات المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور الثالث

 للصين

52 - 250 

 100 - 54 قطاع التبريد التجاري والصناعي المعدلة الممددة خطة 

 87 - 54 وصف خطة القطاع 

 99 - 88 تعليقات األمانة 

 100 التوصية 

 138 - 101 دةالمعدلة الممدصناعات تكييف هواء الغرف والمضخات الحرارية لسخانات المياه  خطة قطاع 

 120 - 101 وصف خطة القطاع 

 137 - 121 األمانةتعليقات  

 138 التوصية 

 157 - 139 يابان(ا والخدمة التبريد المعدلة الممددة والبرنامج الوطني للتمكين )اليونيب والماني خطة قطاع 

 152 - 139 وصف خطة القطاع 

 156 - 153 تعليقات األمانة 

 157 التوصية 

 186 - 158 (رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط المعدلة الممددة )اليونيدو وألمانيا خطة قطاع 

 181 - 158 وصف خطة القطاع 

 185 - 182 تعليقات األمانة 

 186 التوصية 

 227 - 187 )البنك الدولي( المعدلة الممددة رغوة البولي يوريثان خطة قطاع 

 218 - 187 وصف خطة القطاع 

 226 - 219 تعليقات األمانة 

 227 التوصية 

 250 - 228 المذيبات المعدلة )اليوئنديبي( خطة قطاع 

 246 - 228 وصف خطة القطاع 

 249 - 247 تعليقات األمانة 

 250 التوصية 

   

 254 - 251 )هـ( 83/41تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر  الرابع

   

اج إلى إنت د تؤديالسياساتية أو السوقية التي ق وأالتنفيذية  وأدراسة لتحديد الظروف التنظيمية  الخامس

 )د(( 83/41)المقرر  12 -الهيدروفلوروكربون و 11-للهيدروفلوروكربونقانونيين واستخدام غير 

255 - 256 

   

عامل وريثان ووالهالون ورغوة البولي ي الهيدروفلوروكربونإنتاج قطاعات تقارير المراجعة المالية ل السادس

 التصنيع الثاني وخدمة التبريد المذيبات

257 - 264 

 258 - 257 ليست بواسطة األمانة 

 263 - 262  تعليقات األمانة 

 264  التوصية 

   

 273 - 265 خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل السابع

 271 -269 تقرير مرحلي 

 272  تعليقات األمانة 

 273  التوصية 
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 ونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربالمرحلة األولى من خطة إدارة           الجزء األول 
 

 الستة اتملخص لحالة تنفيذ خطط القطاع المرحلة األولى بما في ذلك عنعامة  نظرة

 

 المواد إزالة، على المرحلة والستين، من حيث المبدأذية في اجتماعها الرابع وافقت اللجنة التنفي -3

ستثناء تكاليف ي )بامليون دوالر أمريك 265مبلغ الب 2015إلى  2011للصين للفترة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

في هواء تكييف ال، والتبريد و، ورغوة البولي يوريثانالمسحوبة بالضغط البولسترينرغوة ب، المرتبط دعم الوكالة(

خطة ، وتمكينلل الوطني برنامجالالتبريد و وقطاع خدمة الغرفهواء تكييف  اتالصناعي والتجار، وصناعالمجالين 

 5,000,000إلى  ، بحد أقصى للتمويل يصلقطاع المذيبات في يمكن النظره أن أيضاالتنسيق الوطنية. وقررت اللجنة 

قة على خطة قطاع الموافوب(. 64/49الخامس والستين )المقرر  ، في االجتماعأمريكي )باستثناء تكاليف الدعم( دوالر

ن خطة إدارة إزالة م، بلغ التمويل اإلجمالي للمرحلة األولى (65/36ع الخامس والستين )المقرر المذيبات في االجتما

 دوالر أمريكي. 270,000,000المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

لسابع الجتماع افي ا منه كومة الصين واللجنة التنفيذية عدة مرات وتم االنتهاءبين ح المبرم تم تحديث االتفاق -4

غيير في تأجري ، وفي الصين له لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس الجديد  وهو يبن، والستين

 (.67/20. )المقرر ةتكاليف دعم الوكال وتحديد، ت المتعاونةمسؤولية الوكاال

بروتوكول ي فالمحددة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على استهالك هداف الرقابة أل االمتثاللضمان  -5

 لى النحوع، الستة اتالك لكل من خطط القطاع، تم تحديد أهداف االستهفي الصين 2015و  2013لعامي مونتريال 

 .1مبين في الجدول ال

الستهالك افي قطاعات  ةالمستهدف اإلزالة وكمية الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد حدود استهالك  -1الجدول 

 للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 الوطني /القطاعمستوى 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(   2015 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(  2013

لالستهالك الحد األقصى 

 المسموح به

الحد األقصى لالستهالك  كمية اإلزالة

 المسموح به

 كمية اإلزالة

 غير متاح n/a 16,979 18,865 الوطني

 خطط القطاعات

 254 2,286 338 2,540 رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط

 942 4,450 673 5,392 رغوة البولي يوريثان

 240 2,163 224 2,403 الصناعي والتجاري التبريد وتكيف الهواء

 411 3,698 176 4,109 تكييف هواء الغرف

 39 455 30 494 المذيبات

 n/a 61 n/a 0 الخدمة

 n/a 1,502 n/a 1,886 المجموع

 

المواد  إزالة تمت الموافقة على جميع الشرائح المرتبطة بالخطط القطاعية للمرحلة األولى من خطة إدارة -6

 .2الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في الجدول 
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للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الشرائح لكل خطة قطاع اعتمادات -2الجدول 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 خطة القطاع

 اجتماع اللجنة التنفيذية

الرابع 

 والستين

الخامس 

 والستين

الثامن 

 والستين

التاسع 

 والستين

الحادي 

 والسبعين

الثاني 

 والسبعين

الثالث 

 والسبعين

الرابع 

 والسبعين

الخامس 

 والسبعين

رغوة البولسترين 

 المسحوبة بالضغط

 الخامسة  الرابعة   الثالثة الثانية    األولى

 الخامسة  الرابعة   الثالثة   الثانية   األولى رغوة البولي يوريثان

 التبريد وتكيف الهواء

 الصناعي والتجاري

 الخامسة  الرابعة   الثالثة   الثانية   األولى

 الخامسة  الرابعة   الثالثة   الثانية   األولى تكييف هواء الغرف

 الخامسة    الثانية   األولى  األولى المذيبات

 الخامسة الرابعة  الثالثة   الثانية   األولى الخدمة

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك 

 

من  7ة بموجب الماد 2019لعام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أبلغت حكومة الصين عن استهالك  -7

 .3مبين في الجدول علة النحو البروتوكول مونتريال 

 

 (7( )المادة 2019إلى  2015في الصين )المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  -3الجدول 
 نقطة البداية 2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربونية ةالماد

 طن متري

 209,006 *173,656 178,658 172,970 168,687 153,971 * 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 507 958 991 990 943 900 123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 140 38 5 (6) 67 (46) 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 53,502 38,449 38,057 40,039 39,144 38,584 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 22,624 6,500 5,367 10,253 9,471 11,616 ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 225ca/cb 15 38 38 38 0.57 17 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 285,796 219,600 223,105 224,284 218,350 205,040 المجموع

 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 11,495 9,551 9,826 9,513 9,278 8,468 * 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 10 19 20 20 19 18 123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 3 0.83 0.12 (0.13) 1 (1) 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,885 4,229 4,186 4,404 4,306 4,244 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,471 422 349 666 616 755 ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 225ca/cb 1 1 1 1 0.017 1 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 18,865 14,223 14,382 14,604 14,221 13,485 المجموع

 .2019 لعامالبرنامج القطري طن متري بموجب تقرير  662,،173أبلغت حكومة الصين عن استهالك * 

، في الصين تهيمن عليه ثالث موادالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك مازال  -8

التي ب، 142 -الهيدروكلوروفلوروكربون و ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون و  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

المواد  كاستهالكان واستنفاد األوزون(. من قدرات  من استهالك البلد )بالطنفي المائة  99,9تمثل مجتمعة 

لى الرغم من . وع2018أقل بشكل طفيف مما كان عليه في عام  2019اإلجمالي في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

نية من خطة رحلة الثاة للم، تواصل الصين امتثالها لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذيالتقلبات االقتصادية

 ( .2015إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )كان آخر هدف استهالك في المرحلة األولى هو  إدارة
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المواد استهالك  4. ويعرض الجدول 2019أبلغت حكومة الصين عن بيانات البرنامج القطري لعام  -9

المنصوص عليها في  يدل على االمتثال لحدود استهالك قطاع التصنيع الذيلكل قطاع  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 2اتفاقها مع اللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 2019لكل قطاع في الصين في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  4الجدول 

ةالماد  

رغوة 

البولسترين 

المسحوبة 

 بالضغط

رغوة البولي 

 يوريثان

تكييف 

 الهواء

التبريد 

وتكيف 

 الهواء

 المجموع اإليروسول الخدمة المذيبات

 173,662 1,656 58,006  50,000 36,000  28,000  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 38,449 660  3,500   34,289  123 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 6,500  910   90  5,500 124 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 958  405   553   ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 38  38      ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 225ca/cb     1   1 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 219,605 2,316 59,357 3,501 50,000 36,643 34,289 33,500 المجموع )طن متري(

 14,223 164 3,258 385 2,750 1,997 3,772 1,898 المجموع

 15,048 **غير متاح *غير متاح 395 2,876 2,042 3,775 2,032  ***المسموح به

 * لم يتم تحديد هدف االستهالك السنوي لقطاع خدمة التبريد.

 ** قطاع األيروسول ليس جزًءا من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 .المسموح به الستهالكل*** الحد األقصى 

 

ات في كل قطاع من القطاعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واصلت حكومة الصين رصد استهالك  -10

تلفة بما صادر مخمالبيانات من  مركز التعاون البيئي األجنبي يجمع، كل عام تستحق فيه شريحة تمويل فيوالمختلفة. 

 نميتم التحقق و المستفيدة وتقرير التحقق من قطاع اإلنتاج ونظام الترخيص والجمعيات الصناعية. الشركاتفي ذلك 

ف الهواء وتكيي ، مثل قطاع التبريدلبعض القطاعات والمواد فقط الشركاتالبيانات من خالل االستهالك الفعلي في 

شركات للقطاعات التي بها عدد كبير من الو. 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونو )بمؤسسات مستهلكة محدودة( 

 لبوليورغوة ا المسحوبة بالضغطسترين ، قطاعات رغوة البولالصغيرة والمتوسطة الحجم ) على سبيل المثال

 خيص وحصصستهالك من خالل النظام الوطني لترتتم مراقبة االو، الخدمة(و والتبريد وتكييف الهواء يوريثان

مواد الي في تتحكم حصص اإلنتاج المحلو .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةهالك واردات وصادرات وإنتاج واست

طة. كما المتوسالمباعة في السوق المحلية واالستهالك الالحق في الشركات الصغيرة والهيدروكلوروفلوروكربونية 

 طن 100 عنربونية المواد الهيدروكلوروفلوروك  يتم إصدار الحصص للشركات التي يزيد استهالكها السنوي من

ري أن يكون طن مت 100ال يُطلب من الشركات التي يقل استهالكها عن و؛ ي لكل قطاع من القطاعات المختلفةمتر

 لها حصة ولكن يتم مراقبتها من قبل مكاتب البيئة والبيئة المحلية.

عزيز تمن أجل ة المحليمكاتب البيئة والبيئة مع  مركز التعاون البيئي األجنبيتعاون ي، باإلضافة إلى ذلك -11

لتصنيع رافق ا، بما في ذلك حظر مالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالسياسات التي يمكن أن تدعم خفض استهالك 

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالجديدة القائمة على 

 في الصينالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التحقق من 

 

و  2019لعامي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيجري البنك الدولي تحققًا مستقالً من إنتاج واستهالك  -12

روكلوروفلوروكربونية في عام المواد الهيدإنتاج في الصين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  2020

                                                 
 .من االتفاق لفأ -2 التذييلفي   5-3-1و  4-3-1و 3-3-1و  2-3-1و  1-3-1 الصفوف   2
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كان استهالك و .19-المتعلقة بجائحة كوفيدالصين رفع قيود السفر المفروضة على كل من البنك الدولي و فور 2021

لقطاع  حكومة الصين ضمن الحدود التي حددها االتفاقلكل قطاع الذي قدمته المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 االستهالك.

 

 3المحرز التقدمعامة عن نظرة 

 

ة المواد خطة إدارة إزالعامة عن اإلنجازات الرئيسية في تنفيذ المرحلة األولى من اللمحة التشمل  -13

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:

 

يم تم تقدومن الناحية التشغيلية  : اكتملت خطة القطاعالمسحوبة بالضغط ستريناوي البولقطاع رغ (أ)

ه/ ياً في يونيع الشرائح ماليجمإنجاز تم وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثاني والثمانين. 

 ؛2019 جزيران

، (2019 نه/ حزيرالية )يونيمن الناحية التشغي : اكتملت خطة القطاعالبولي يوريثان ةرغوقطاع و (ب)

الجتماع ال في اأرصدة األمو وأعيدت، في االجتماع الرابع والثمانين وتم تقديم تقرير إنجاز المشروع

 ؛الرابع والثمانين

، وتم (2019 ولكانون األ /من الناحية التشغيلية )ديسمبر : اكتملت خطة القطاعتكييف الهواء قطاعو  )ج( 

 نجازاإلند ع التمويل، وستُعاد أرصدة لمشروع في االجتماع الخامس والثمانينتقديم تقرير إنجاز ا

 ؛المالي

لك تسعة ذ، بما في تميع المساعدة التقنية والتحويال: تم االنتهاء من جقطاع التبريد وتكييف الهواءو   )د( 

 إزالةالضواغط( مع و R-410Aو  R-290من خطوط التبريد وتكييف الهواء ) خطاوعشرون 

 10,488,1)منها  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  10,813,7 قدرها إجمالي البالغ

 ألولاكانون  /ديسمبر 31تمديد حتى المطلوب والمملوكة محليًا(.  بالشركاتطن متري مرتبطة 

، وما يرتبط  R-290التبريد وتكييف الهواء القائمة على المادة  للسماح باستمرار بيع معدات 2021

 الجتماعتكاليف التشغيل اإلضافية )يرد أدناه تقرير مرحلي مفصل مقدم إلى ا مصروفاتبذلك من 

 ؛(السادس والثمانين

وتم تقديم  ،(2017 كانون األول /من الناحية التشغيلية )ديسمبر اكتملت خطة القطاعقطاع المذيبات: و  )هـ( 

  أرصدة؛ أي تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الحادي والثمانين، ولم يتم اإلبالغ عن

تم و ،(2018 ألولكانون ا /)ديسمبرمن الناحية التشغيلية  ت خطة القطاعياكتمل قطاع خدمة التبريد:و    )و( 

 رصدة.أ أي ، ولم يتم اإلبالغ عناز المشروع إلى االجتماع الرابع والثمانينتقديم تقرير إنج

 صرف األموال والفوائد المتراكمة في إطار المرحلتين األولى والثانية

ِّمت معلومات عن الفوائد المتراكمة حتى نهاية عام 69/24بناًء على المقرر  -14 من خالل تقرير  2019، قُد 

للمرحلة األولى والمرحلة الثانية من الخطط القطاعية لخطة إدارة إزالة المواد  مراجعة عن المبالغ المدفوعة

، على 2020أيلول  /سبتمبر 8الذي قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

                                                 
التبريد وتكييف الهواء التجاري و ورغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغطسترين ير مرحلي عن خطط قطاع رغوة البوللم يتم تضمين تقر  3

 ، حيث تم االنتهاء بالفعل من المرحلة األولى لهذه القطاعات.والمذيبات والخدمات والصناعي
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"البيان المالي لمنحة المشروع  أشار تقرير المراجعة أيًضا إلى أنو. 5مبين في الجدول ال على النحوالنحو التالي: 

لقواعد بروتوكول  يمتثالنوصرف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلتان األولى والثانية( 

مركز التعاون البيئي وقدم المواد المستنفدة لألوزون والمعيار المحاسبي للمؤسسة الصينية. ب المتعلقةمونتريال 

 /يناير 1بشكل عادل ومنصف من جميع النواحي المادية من المعروض المشروع  ومصروفات بيان منحة األجنبي

 ".2019 كانون األول /ديسمبر 31إلى  كانون الثاني

 

 2019المعلومات المقدمة عن الفوائد المتراكمة في عام  -5الجدول 

 خطة القطاع
2019الفوائد المتراكمة في عام   

  المجموع الثانيةالمرحلة  المرحلة األولى

 5,665 3,995 1,670 (نيا)اليونيدو / ألما رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط

 3,879 628 3,251 )البنك الدولي( رغوة البولي يوريثان

 86,874 45,418 41,456 الصناعي والتجاري )اليونيدو( التبريد وتكيف الهواء

 26,213 2,128 24,085 اليونيدو()الغرف هواء وتكيف 

 891 891 0 )اليوئنديبي( المذيبات

 7,472 6,726 746 )اليونيب / اليابان( الخدمة

 130,993 59,786 71,207  المجموع

 

 توصيةال

 

 31تى حة الصين الفائدة المتراكمة على حكوم بموازنةأمين الخزانة  مطالبةقد ترغب اللجنة التنفيذية في  -15

لى مرحلتين األوفي إطار ال اتالتي تم تحويلها سابقًا لتنفيذ خطط القطاعمن األموال  2019 كانون األول /ديسمبر

، على (3)ب( ) 77/49و  69/24للمقررين  ، وفقًاإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالثانية من خطة إدارة 

 النحو التالي:

التي ا أمريكيًا دوالرً  5,665 بقيمةمطالبة أمين الخزانة بموازنة التحويالت المستقبلية إلى اليونيدو  (أ)

ال التي تم من األمو 2019 كانون األول /ديسمبر 31تمثل الفائدة المستحقة على حكومة الصين حتى 

 ن األولىالمرحلتيفي إطار المسحوبة بالضغط سترين بقًا لتنفيذ خطة قطاع رغوة البولتحويلها مس

ً إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالثانية من خطة إدارة   77/49و  69/24للمقررين  ، وفقا

 ؛(3)ب( )

 والًرا أمريكيًاد 3,879 بقيمةالتحويالت المستقبلية إلى البنك الدولي  بموازنةأمين الخزانة  ومطالبة (ب)

ألموال من ا 2019 كانون األول /ديسمبر 31تى الفائدة المستحقة على حكومة الصين ح التي تمثل

ن الثانية موألولى البولي يوريثان في إطار المرحلتين ا ةويلها مسبقًا لتنفيذ خطة قطاع رغوالتي تم تح

 ؛(3ب( )) 77/49و  69/24المقررين  ، بموجبربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك

 قيمةبإلنمائي االتحويالت المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة  بموازنةمطالبة أمين الخزانة و   )ج( 

كانون  /مبرديس 31حكومة الصين حتى على الفائدة المتراكمة  التي تمثل دوالًرا أمريكيًا 86,874

ي إطار فالتجاري من األموال التي تم تحويلها سابقًا لتنفيذ خطة قطاع التبريد الصناعي و 2019 األول

لمقررين ل فقًاحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمر

 ؛(3)ب( ) 77/49و  69/24



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 

 

 

8 

التي  الًرا أمريكيًا ود 26,213 بقيمةالتحويالت المستقبلية إلى اليونيدو  بموازنةمطالبة أمين الخزانة و   )د( 

ال التي تم من األمو 2019 كانون األول /ديسمبر 31تى الفائدة المستحقة على حكومة الصين ح تمثل

ن خطة مثانية تحويلها مسبقًا لتنفيذ خطة قطاع تكييف الهواء للغرف في إطار المرحلتين األولى وال

 ؛(3))ب(  77/49و  69/24، وفقًا للمقررين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 7،472 مةبقيلبيئة لالتحويالت المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة  بموازنةمطالبة أمين الخزانة و  )هـ( 

 2019 ن األولكانو /ديسمبر 31الفائدة المستحقة على حكومة الصين حتى التي تمثل  دوالًرا أمريكيًا

ار إطفي  كينللتم يمن األموال التي تم تحويلها سابقًا لتنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد والبرنامج الوطن

ً للمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلتين األولى والثانية  مقررين فقا

 (؛ 3)ب( ) 77/49و  69/24

 891 قيمةبإلنمائي التحويالت المستقبلية إلى برنامج األمم المتحدة ا بموازنةمطالبة أمين الخزانة و  )و( 

من  2019 لكانون األو / 31المستحقة على حكومة الصين حتى الفائدة التي تمثل دوالًرا أمريكيًا 

زالة إطة إدارة ة من خاألموال التي تم تحويلها سابقًا لتنفيذ خطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثاني

 (.3)ب( ) 77/49و  69/24وفقاً للمقررين ، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )اليونيدو( خطة قطاع تكييف هواء الغرف لى منتقرير مرحلي عن المرحلة األو

 

إطار  غرف فيلاحلياً عن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء ، قدمت اليونيدو تقريراً مرنيابة عن حكومة الصين -16

 (.1د( )) 68/  84لمقرر ل وفقا، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة 

مة على القائوخطوط الضواغط الثالثة  24عددها ولغرف اتكييف هواء وط جميع خطلالكامل تحويل التم  -17

 (غرفلاتكييف هواء  خطً  15)  R-290لمادةالقبول الوطني ل وإنجاز 22 -مادة التبريد الهيدروكلوروفلوروكربون

 على النحواغط( وض)ثالثة خطوط  R-290 المادة( ولغرفاتكييف هواء  طوطخ)ثمانية   R-410Aوالمادة

من ت إزالته ي تمذال 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن  طن متري 10,813,7من أصل و. 1المعروض في الجدول 

ً  طن متري 325,6، كان خالل تحويل تلك الخطوط مويلها من وتم ت 5لمادة مملوكة لغير بلدان ا بشركاتمرتبطا

طن متري من  240 إزالة  تإلى ذلك، تم متعدد األطراف. باإلضافةالمصادر خارج الصندوق 

ميديا الذي تمت الموافقة عليه في االجتماع شركة لمشروع اإليضاحي في امن خالل  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 الحادي والستين.

 في الصينلغرف اتكييف هواء التقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع  -1الجدول 

 القبول الوطني المحولة المجموع نوع الخطوط

استهالك 

 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 )طن متري(

 R-290 18 18 18 7,827.3 بالمادة لغرفاتكييف هواء 

 R-410A 8 8 8 2,986.4 بالمادة لغرفاتكييف هواء 

 R-290  3 3 3 n/aالمادة  ضواغط 

 10,813.7 29 29 29 المجموع

 

-Rقائمة على المادة وحدة منفصلة  R 290 183,970، تم تصنيع ما مجموعه 2019 آب /أغسطس حتى -18

 آب /أغسطس 31و  2019 أيلول /سبتمبر 1بين و 4في المصنع.الغلق محكمة  R-290وحدة  009,473و   290 

                                                 
وحدة تكييف هواء  000,550منفصلة و ال R-290وحدة تكييف هواء الغرف بالمادة  163,178تصنيع  تم اإلبالغ عنفي االجتماع الرابع والثمانين،    4

رف الثالث الذي تم إجراؤه تم تحديث هذه األرقام بعد التحقق من الطو. 2019 آب /في المصنع حتى أغسطس محكمة الغلق R-290الغرف بالمادة 

 .السادس والثمانينلالجتماع 
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الغلق محكمة  1,000,000وأكثر من   R-290قائمة على المادة وحدة منفصلة  100,000حوالي ، تم تصنيع 2020

دوالًرا أمريكيًا  145,374,3تم صرف ما مجموعه والتحقق من الطرف الثالث لهذه المبيعات. وجاري  5،في المصنع

المشروع لتغطية تكاليف الموظفين والسفر واالجتماعات والتكاليف ورصد في إطار المرحلة األولى لوحدة تنفيذ 

 المشروع.ورصد المشتركة عبر القطاعات لتشغيل وحدة إدارة 

 مستوى صرف األموال

 

، صرفت اليونيدو دوالر أمريكي المعتمد 75,000,000مبلغ ال، من 2020 أيلول /سبتمبر حتى -19

 044,077,64للمستفيدين  6مركز التعاون البيئي الخارجي، وصرف بالمائة( 81دوالًرا أمريكًيا ) 761,727,60

 2موضح في الجدول على النحو ال، بالمائة( 85دوالًرا أمريكيًا )

 الغرف هواءتكييف الصرف )بالدوالر األمريكي( حسب الشريحة في قطاع  -2الجدول 
 الوصف

 الشريحة الرابعة الشريحة الثالثة الشريحة الثانية الشريحة األولى
الشريحة 

 الخامسة
 المجموع

 75,000,000 11,250,000 9,625,000 8,495,000 9,200,000 36,430,000 *التمويل

 60,727,617 3,352,500 8,662,500 7,608,900 8,316,800 32,786,917 صرفته اليونيدو

صرفه مركز التعاون البيئي 

 الخارجي
33,259,197   7,005,129  8,069,073  9,545,113  6,198,929  64,077,440**  

 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة

في  يةلتشغيل اإلضافلدفعات تكاليف االخاصة  مواردهب البيئي الخارجيمركز التعاون  مصروفاتأعلى من تلك الخاصة باليونيدو بسبب مصروفات ** 

 .2020عام 

 

 الغرف هواءطة المتبقية في خطة قطاع تكييف األنش

 

 تكييف هواء  ، كانت مبيعات معداتومع ذلك 7.الفنيةالتحويل وأنشطة المساعدة  اتعوأنجزت جميع مشر -20

تكييف على تصنيع وتسويق معدات  تي أثرت، ال19-جائحة كوفيدبسبب أقل من المتوقع   R-290 الغرف بالمادة

التحقق بشكل مستقل من المبيعات التي تمت من كن حتى اآلن تم، لم ي؛ عالوة على ذلكR-290 الغرف بالمادة هواء

 /ديسمبر 31المرحلة األولى حتى إنجاز ، تقترح الصين تمديد تاريخ . وبناًء على ذلك2019 أيلول /سبتمبر 1بعد 

تكاليف التشغيل ودفع  R-290 الغرف بالمادة  معدات تكييف هواء، للسماح بزيادة مبيعات 2021 كانون األول

 لشركات المستفيدة.ل المصاحبة اإلضافية

 تعليقات األمانة

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك 

 

طن  50,000 2019في عام الغرف  تكييف هواءفي قطاع  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونبلغ استهالك  -21

في المذكور ، وهو أقل من الحد األقصى لالستهالك المسموح به استنفاد األوزون( من قدرات طن 2,750متري )

 عام ، فإن هذا االستهالك أعلى من حصة(؛ ومع ذلك3ين واللجنة التنفيذية )الجدول بين حكومة الص المبرم االتفاق

                                                 
لن و. فقط األخرى 5المادة  وبلدانإلى الصين  منفصلةال R-290تكييف هواء الغرف بالمادة بناًء على بيع أجهزة تكاليف التشغيل اإلضافية يتم توفير س  5

ة لنوافذ وأجهزامن نوع لتكييف اوأجهزة  المتنقلة، مثل أجهزة التكييف المصنعفي  محكمة الغلقعلى بيع الوحدات بناًء تكاليف التشغيل اإلضافية  سداديتم 

 بالفعل في السوق. الموجودة ،إزالة الرطوبة
الخاصة  بموارده مصروفات مركز التعاون البيئي الخارجي نظرا ألناليونيدو  مصروفاتأعلى من  مصروفات مركز التعاون البيئي الخارجي  6

 دو.من اليوني المصروفاتلطلب مزيد من  البيئي الخارجيمركز التعاون خطط ي؛ و2020في عام تكاليف التشغيل اإلضافية لمدفوعات 
في إطار المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد  R-290تكييف هواء الغرف بالمادة سيتم تنفيذ أنشطة مساعدة تقنية إضافية لتسهيل إدخال تكنولوجيا   7

 وتكييف الهواء.
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 الغرف هواءتكييف ستهالك شركات تصنيع أنظمة نظرا الرات استنفاد األوزون من قد طن 2,692 وقدرها 2019

الستهالك  ونظراحصة.  يستلزم صدورالذي ال ، 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونسنة من  /طن متري 100قل من األ

حتملة لعدم االمتثال المخاطر المستقبلية الم في االجتماع الحادي والثمانين، ،الحظت األمانةالشركات الصغيرة، تلك 

 تستلزم صدور، أو تقليل مستوى استهالك الشركات التي ال واقترحت تخصيص حصة أقل من الهدف ،لهدف القطاع

تم إصدار حصة والمسموح به لتلك السنة. لالستهالك أقل من الحد األقصى  2019 لسنة تم تحديد حصةو 8حصة.

 (.ن قدرات استنفاذ األوزونم طن 1937طن متري ) 35,215 وقدرهاللقطاع  2020

 الغرف هواءتكييف لقطاع  المحددة واألهداف 22 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك  -3الجدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 الغرف قطاع تكييف هواء

 االستهالك

 50,000.0 52,000.0 55,000.0 55,000.0 54,000.0 طن متري

من قدرات  طن

 2,750.0 2,860.0 3,025.0 3,025.0 2,970.0 استنفاذ األوزون

الحد األقصى لالستهالك 

 المسموح به

 52,291.0 52,291.0 67,231.0 67,231.0 67,231.0 طن متري

من قدرات  طن

 2876.0 2876.0 3,697.7 3,697.7 3,697.7 استنفاذ األوزون

 

 تكاليف التشغيل اإلضافيةتنفيذ مخطط حوافز 

 

، ركات المصنعةيني لألجهزة الكهربائية المنزلية والش، بالتشاور مع االتحاد الص2019 أيلول /في سبتمبر -22

وحدات ل السدادم على النحو التالي: سيت تكاليف التشغيل اإلضافيةمخطط حوافز  عدل مركز التعاون البيئي الخارجي

الطاقة  استخدام كفاءةلقًا وف 2019 آب /أغسطس 31المصنعة قبل   R-290بالمادة المنفصلةالغرف هواء تكييف 

لثالث اع ارح في االجتم، بما يتماشى مع المخطط المقتخدمة )العاكس أو السرعة الثابتة(ونوع الضواغط المست

 1لمصنعة بين االوحدات  ستتلقى ، مع تناقص الدعم بمرور الوقت )أي(4موضح في الجدول ال على النحووالثمانين، )

 آب /أغسطس 31و  آذار /مارس 1؛ وبين في المائة 50دعًما بنسبة  2020 شباط /يرفبرا 29و  2019 أيلول /سبتمبر

 في المائة(. 12,5بنسبة  2020 أيلول /سبتمبر 1؛ وبعد في المائة 25بنسبة  2020

 

 حدة(و /*نمينبيرياالجتماع الرابع والثمانين )المتفق عليه في  تكاليف التشغيل اإلضافيةمخطط حوافز  -4الجدول 

 الوحدات المنفصلة
 المعايير

 الثابتةالسرعة  العاكس

     المبيعات المحلية

 500 600 1كفاءة استخدام الطافة درجة 

 300 360 2كفاءة استخدام الطافة درجة 

 150 200 3كفاءة استخدام الطافة درجة 

 300 360 5تصدير إلى بلدان المادة 

 0 0 5تصدير إلى بلدان غير بلدان المادة 

 يوان* رينمينبي = 

 

 تكييف هواء  معدات  وتوقف إنتاج وتسويق 19-كوفيد جائحة ت، اندلعع والثمانينعقب االجتماع الراب -23

تكييف لتكنولوجيا ، واجه استيعاب السوق ا النكماش االقتصاد العالمي، نظرً . عالوة على ذلك  R-290 الغرف بالمادة

تكاليف التشغيل ، اقترحت الصين تعديل مخطط حوافز وفقًا لذلكوزايدة. تحديات مت  R-290  الغرف بالمادة هواء

 R-290 الغرف بالمادة تكييف هواءوحدات ل تكاليف التشغيل اإلضافيةمن  في المائة 25بحيث يتم توفير  اإلضافية

وما  2021 أيلول /سبتمبر 1للوحدات المباعة في  في المائة 12,5، و 2021 آب /أغسطس 31المباعة حتى المنفصلة 

 .5موضح في الجدول على النحو ال، بعده

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  108-105الفقرات    8
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 )يوان / وحدة( المعدل تكاليف التشغيل اإلضافيةمخطط حوافز   -5الجدول 

 الوحدات المنفصلة
 2021سبتمبر/ أيلول  1بعد  2021أغسطس/ آب  21حتى 

 السرعة الثابتة العاكس السرعة الثابتة العاكس

 محليا

 62.50 75 125 150 1درجة كفاءة استخدام الطافة 

 37.50 45 75 90 2كفاءة استخدام الطافة درجة 

 18.75 25 38 50 3كفاءة استخدام الطافة درجة 

 37.50 45 75 90 5تصدير إلى بلدان المادة 

 0.00 0 0 0 5تصدير إلى بلدان غير بلدان المادة 

 

حد يلن و؛ ضورأسبقية الحالخدمة بفي استخدام مبدأ  المعدل تكاليف التشغيل اإلضافية حوافزسيستمر نظام  -24

 فالغر اءهوتقديمه فقط عند بيع أجهزة تكييف ؛ وسيستمر ألي مصنع فردي تكاليف التشغيل اإلضافيةمن مقدار 

عند بيع  التشغيل اإلضافية لتكاليف السدادلن يتم واألخرى.  5المادة  وبلدانإلى الصين  المنفصلة R-290 بالمادة

زالة أجهزة إو وأجهزة التكييف من نوع النوافذ المتنقلةالمصنع، مثل أجهزة التكييف محكمة الغلق في وحدات ال

ة ار المرحلقط في إطف تكاليف التشغيل اإلضافيةاألمانة أنه سيتم توفير  وذكرتبالفعل في السوق.  الموجودةالرطوبة، 

، سيتم تطبيق مثلحلة األولى )المرالتي تم بيعها قبل االنتهاء من  R-290 بالمادة الغرف تكييف هواءاألولى لوحدات 

 (.2021 كانون األول /ديسمبر 31و  2021 أيلول /سبتمبر 1األعمدة اليمنى بين 

 ل اإلضافيةتكاليف التشغي، قدمت اليونيدو معلومات عن تأثير مخطط حوافز (2)د( ) 84/68لمقرر ل وفقا -25

جميع تم بيع  و. لمنفصلةا R-290 الغرف بالمادة هواءستيعاب السوق لوحدات تكييف لى اع تكاليف التشغيل اإلضافية

كانت و؛ محليًا 2019 آب /بحلول أغسطس 183,970 وعددها المنفصلة R-290 الغرف بالمادة وحدات تكييف هواء

ن مالطاقة م ستخداا؛ وحوالي ثلثي المبيعات كانت للوحدات ذات كفاءة السرعة الثابتة ذات وحداتلالمبيعات ل غالبية

 .6موضح في الجدول ال على النحو، 2الدرجة 

الطاقة المباعة بحلول  حسب فئةالمنفصلة  R-290 الغرف بالمادة لوحدات تكييف هواءالنسبة المئوية  -6الجدول 

 2019 آب /أغسطس 31

 الوحدات المنفصلة
 المعيار

 السرعة الثابتة العاكس

     المبيعات المحلية

 27 0 1كفاءة استخدام الطافة درجة 

 65 6 2كفاءة استخدام الطافة درجة 

 2 0 3كفاءة استخدام الطافة درجة 

 0 0 5وبلدان غير بلدان المادة  5تصدير إلى بلدان المادة 

 

 خاتمة

 

صرف مركز التعاون البيئي الخارجي تم االنتهاء من جميع عمليات التحويل وأنشطة المساعدة التقنية. ويبلغ  -26

من األهداف  في القطاع أقل 22 -الهيدروكلوروفلوروكربون زال استهالكمافي المائة، و 81مستفيدين النهائيين لل

االتحاد الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الصين وعلى ومع اللجنة التنفيذية.  المبرم المحددة في االتفاق

تصنيع  مازال، )اليونيدو( ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةوالمصنعون الصيني لألجهزة الكهربائية المنزلية 

في دود حم توغل يدل علىمما  9،على الخطوط المحولة منخفًضا للغاية R-290 تكييف هواء الغرف بالمادة معدات

، تدعم سوق للتكنولوجيا. وبناًء على ذلكإلى الحد من تحديث ال 19-كوفيدجائحة  تأدو؛ ألسواق المحلية والعالميةا

 المعدلة تكاليف التشغيل اإلضافيةحوافز وخطة  2021 كانون األول /ديسمبر 31األمانة تمديد المرحلة األولى حتى 

                                                 
 31و  2019 أيلول /سبتمبر 1، بلغ استخدام السعة بين ماليين وحدة/ سنة. وبناًء عليه 7حوالي  17 وعددهاالتصنيعية للخطوط المحولة  السعةتبلغ    9

 في المائة. 1حوالي  2020 آب /أغسطس
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المخططة ، بما في ذلك تلك الزمةإلضافية والمتواصلة ستكون الجهود ا ، مع مالحظة أنالتي اقترحتها حكومة الصين

خرى . وتشير األمانة إلى أن جميع القطاعات األفي السوق بنجاح لتكنولوجياا، من أجل إدخال في إطار المرحلة الثانية

المالي لتلك  اإلنجاز ، وأن أي أرصدة متبقية من تلك القطاعات ستعاد بما يتماشى معفي المرحلة األولى قد اكتملت

 ، بغض النظر عن تمديد المرحلة األولى لقطاع التبريد وتكييف الهواء.القطاعات

 توصيةال

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي: -27

 

طة لى من خبالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف للمرحلة األوعلما اإلحاطة  (أ)

 وافزحمخطط  ر، بما في ذلك التقدم المحرز في تأثيالهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد إدارة 

 R-290 الغرف بالمادة هواءأن استيعاب السوق لوحدات تكييف بش التشغيل اإلضافية فيلاتك

 ،84/68لمقرر وفقا لاليونيدو  قدمتهالذي المنفصلة في الصين، 

، لغرفتكييف هواء الخطة قطاع اإلضافية  ف التشغيليلاتكمخطط حوافز اإلحاطة علما بتعديل و (ب)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1على النحو المبين في الوثيقة 

ة ارة إزالللمرحلة األولى من خطة إدتكييف هواء الغرف الموافقة على تمديد تنفيذ خطة قطاع و  )ج( 

الحظة أن ممع  ااستثنائي، 2021 كانون األول /ديسمبر 31فلوروكربونية حتى المواد الهيدروكلورو

 ، وعلىR-290 المادةبالغرف  تكييف هواءعلى تصنيع وتسويق معدات  تأثر 19-كوفيدجائحة 

إطار  أي أرصدة متبقية من قطاعات أخرى في ستُعاده ، وأنأنه لن يُطلب أي تمديد آخرأساس 

 المالي لتلك القطاعات؛  اإلنجازبما يتماشى مع  إنجازهاالمرحلة األولى تم 

 بالشريحة لمرتبطمطالبة حكومة الصين واليونيدو بتقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج العمل او    )د( 

ز تقرير إنجاو، المشروع إنجازمن خالل  اسنويالغرف  تكييف هواءالنهائية من خطة قطاع 

انون ك /ديسمبر 31أي أرصدة متبقية بحلول  وإعادة، 2022حزيران ه/ يوني 30المشروع بحلول 

 .2022 األول

 

 المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية :الثانيالجزء 

 الشاملة للمرحلة الثانية االستراتيجيةعلى نظرة 

 

ة نية من خطالثا على المرحلة ، بين اجتماعيها السادس والسبعين والسابع والسبعين،وافقت اللجنة التنفيذية -28

سع ااعها التاجتم في ووافقت ،ين مع خطط القطاعات المرتبطة بهاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للص

 . ونيةوفلوروكربوكلور، على اتفاقها مع الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروالتسعين

 دفة للفترة مناإلزالة المسته وكميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةحدود استهالك  1الجدول   يبيِّن -29

 .المرتبطة بخطط القطاعات الستة للمرحلة الثانية 2026إلى  2016
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 لة المواددارة إزا. حدود استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلزالة للمرحلة الثانية من خطة إ1الجدول 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية )طن من قدرات استنفاد األوزون(
 الحد األقصى لالستهالك المسموح به  

 2026 2025 2024-2023 2022 2021-2020 2019-2018 2017-2016 خطة القطاع

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر **772.0 11 048.1 15 978.9 16 الوطنية

 البوليسترين المسحوبة

 بالضغط

2 286.0 2 032.0 1 397.0 1 397.0 762.0 165.0 0.0 

 0.0 330.0 078.4 1 965.7 2 965.7 2 774.5 3 449.6 4 البوليوريثان

التبريد وتكييف الهواء 

 الصناعي والتجاري

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر **609.9 1 042.4 2 162.5 2

تصنيع معدات تبريد 

الغرف  وتكييف هواء

وسخانات مياه 

 المضخات الحرارية

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر **259.7 2 876.0 2 697.7 3

 0.0 55.0 148.3 321.2 321.2 395.4 455.2 المذيبات

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر الخدمة والتمكين

 قطاع اإلزالة

التخفيض من خط  المجموع 2026 2025 2023 2020 2018 خطة القطاع

 األساس )%(

البوليسترين المسحوبة 

 بالضغط

254.0 635.0 635.0 597.0 165.0 
2 286 

 2026في  100

 2026في  100 449.6 4 330.0 748.4 887.3 1 808.8 675.1 البوليوريثان

التبريد وتكييف الهواء 

 الصناعي والتجاري

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 432.5 120.1
552.6 

 2026في  33

تصنيع معدات تبريد 

وتكييف هواء الغرف 

وسخانات مياه 

 المضخات الحرارية

 2020في  45 438 1 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 616.3 821.7

 2026في  100 455.2 55.0 93.3 172.9 74.2 59.8 المذيبات

 غير متوفر 734.0 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 734.0   الخدمة والتمكين

  915.4 9 550.0 438.7 1 695.2 2 300.8 3 930.7 1 المجموع

م المرحلة الثالثة من ، سيتم تحديده خالل تقدي2026إلى  2021فقط؛ للفترة من  2020** هذا هو الحد األقصى الوطني المسموح به لالستهالك لعام 

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونيةخطة إدارة 

 

ط يع الخطية لجمعلى الشرائح الثان ، في اجتماعيها الثمانين والحادي والثمانين،وافقت اللجنة التنفيذية -30

عن  ابةوبالني، نلثمانيالثاني والثمانين والثالث واوريثان. في االجتماعين البولي اويالقطاعية باستثناء خطة قطاع رغ

الثة من شرائح الثبات للالبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلاليوئنديبي واليونيب واليونيدو و، قدم حكومة الصين

هواء والتبريد وتكييف الدوالر أمريكي(  8 000 000) المسحوبة بالضغطالبوليسترين  خطط قطاعات رغاوي

التبريد  دوالر أمريكي( وقطاع خدمة 5 549 492يبات )والمذ دوالر أمريكي( 12 000 000الصناعي والتجاري )

وريثان بوليالخطة قطاع رغاوي ؛ وللشريحة الثانية من دوالر أمريكي( 3 850 000الوطني ) نيالتمكيبرنامج الو

 أن شرائحتفاصيل المداوالت بش وترد، ئ النظر في هذه الطلبات فيما بعددوالر أمريكي(. وأرج 10 600 000)

 .والقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في المرفق األول لهذه الوثيقة ههذ التمويل

اد المو، بما في ذلك كميات جتماع الرابع والثمانينفي اال المقررة على المرحلة الثانيةالتعديالت 

 والتمويل المرتبط بها إزالتهاالمقرر الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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لة للمرح اتالخاصة بخطط القطاع شرائح التمويل، وبعد النظر في طلبات في االجتماع الرابع والثمانين -31

لصلة نيابة اذات  نفذةوالم الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها الوكاالت الثنائية

 ( :84/69، قررت اللجنة التنفيذية )المقرر عن حكومة الصين

 :الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي ما يتعلق بالمرحلة  (أ)

 

جتماع ي االفالطلب من الحكومات الثنائية والمنفذة ذات الصلة أن تقدم، بالنيابة عن حكومة الصين،  (1)

 غاويلخطط قطاعات رغاوي البوليوريثان ور 2020الخامس والثماين، طلبات شرائح التمويل لعام 

لثانية امرحلة بة بالضغط والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري والمذيبات للالمسحوالبوليسترين 

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

 

ة ، لالتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنلف المنقح، "األهداف والتمويل"أ-2موافقة على التذييل ال (2)

في  ليهافق عالموالتنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

رابع ماع التقرير االجتلالثاني والعشرون  المرفق، على النحو الوارد في االجتماع التاسع والسبعين

ه بالحد األقصى المنقح المسموح  إلظهار، (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75الوثيقة والثمانين )

المنقح في  وإجمالي التمويل 1.2في الصف  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةجمالي االستهالك من إل

 والدعم؛تمويل القطاع تكاليف و 3.3و  3.2و  3.1الصفوف 

 

 الموعد  ، فيذات الصلة، أن تقدمت الثنائية والتنفيذية ، من خالل الوكاالمن حكومة الصينالطلب  (3)

ومات المعل، خطة عمل منقحة تشمل األنشطة وع قبل االجتماع السادس والثمانينيتجاوز ثمانية أسابي

مرحلة ال 2026تمديد حتى عام ل المتربطة بها شرائح التمويلوذات الصلة بشأن التكنولوجيا المختارة 

 التجاريوتكييف الهواء الصناعي ووالتبريد  لغرفا هواءالثانية من قطاعات خدمات تبريد وتكييف 

لصناعي اوالتكييف والتبريد هواء الغرف تبريد وتكييف يني الوطني، ولخطط قطاعي والبرنامج التمك

 ونيةلوروكربللمواد الهيدروكلوروفمستويات االستهالك القطاعي ل، الحد األقصى المسموح به والتجاري

 ؛4. 1.3و  1.3.1على النحو الموصوف في الصفين 

 

في  دم ،، أن تقئية والتنفيذية ذات الصلة، من خالل الوكاالت الثنان حكومة الصينكذلك، الطلب م (4)

 بشأن:لف أ-2، أرقام للتنقيحات المحتملة على التذييل السادي والثمانيناالجتماع 

 

المواد استهالك إلجمالي الذي يحدد الحد األقصى المسموح به  2-1الصف  (أ)

لومات الواردة في الفقرة الفرعية المع إلظهار 2026-2021 الفترة في الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛( أعاله3)أ( )

 

 ورغاوي البوليوريثان المسحوبة بالضغطالبوليسترين  شرائح تمويل خطط قطاعات رغاوي (ب)

ومن  2.3.2إلى  2.3.1ومن  2.2.4إلى  2.2.1 من ي الصفوفف 2026-2021للفترة  والمذيبات

 على التوالي؛ و 2.6.2إلى  2.6.1

 

الفرعية  ةالمعلومات الواردة في الفقر إلظهار 4.6.3إلى  4.1.1المرتبطة بالصفوف من األطنان  (ج)

 ؛( أعاله3)أ( )

 

لحالي القرار ا إلظهاركذلك من حكومة الصين تحديث المعلومات بشأن التنقيحات الضرورية الطلب  (5)

فق المواوالمذيبات  ورغاوي البوليوريثان المسحوبة بالضغطرغاوي البوليسترين  اتلخطط قطاع

 عليها؛
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دوالر  120 000تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائدا 1 000 000الموافقة على مبلغ  (6)

ف المنقح أل-2 لالتذيي، بما يتمشى مع برنامج التمكيني الوطنيال، لقطاع خدمة التبريد ولليونيبأمريكي 

 ؛( أعاله2المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ( )

 

لمواد ة إزالة اة إداربوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة من خطالطلب من اليوئنديبي  (7)

 مسودة ،مانينفي االجتماع السادس والث، نيابة عن حكومة الصين ، أن يقدم الهيدروكلوروفلوروكربونية

ع ي االجتماف ليهاالموافق عفقط النتائج ذات الصلة  يظهرنقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية اتفاق م

طة العمل المنقحة وخ، ( أعاله4( و )أ( )3فرعيتين )أ( )الرابع والثمانين أو تلك ذات الصلة بالفقرتين ال

 رنامجوالتجاري الب وتكييف الهواء الصناعيوالتبريد  هواء الغرفتبريد وتكييف مة لقطاعات خد

 في االجتماع السادس والثمانين؛ و همن المقرر أيضا تقديمالوطني  يالتمكين

 

ا ا منقحً احً نين اقتر، في االجتماع السادس والثمانيابة عن حكومة الصينبال، أن يقدم من البنك الدوليالطلب   (ب)

 د.للبلالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج  إزالةللمرحلة الثانية من خطة إدارة 

 

خاصة لبات ال، أعادت الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة تقديم الطاالجتماع الخامس والثمانينفي  -32

 لصناعياالمسحوبة بالضغط والتبريد وتكييف الهواء رغاوي البوليسترين  خطط قطاعات بالشرائح الثالثة من

لمقرر اعتماد اقبل ، التي تم تقديمها ثانية من خطة قطاع رغاوي البوليوريثانحة ال، وللشريالمذيباتو والتجاري

 لخططحة ، قدمت الوكاالت خطط عمل منقالسادس والثمانين، ولكن تم تأجيلها. بعد ذلك، في االجتماع 84/69

لمقرر صر ايع عناتتناول جم لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةقطاعات ا

 ات الصلةذ، واألنشطة 2026إلى  2021من  ، بما في ذلك أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية84/69

ة واللجنين ة الصبين حكوم وشرائح التمويل المرتبطة بها ومسودة اتفاق منقحمعلومات عن التكنولوجيا المختارة الو

 التنفيذية. 

 

 (2026-2021للمرحلة الثانية ) القطاعاتالمنقحة لخطط  نظرة عامة على خطط العمل

 

نيابة عن بالية، الوكالة المنفذة الرئيس بوصفه، اليوئنديبي، قدم 84/69لنظر في جميع عناصر المقرر ند اع -33

ية من الثان المرتبطة بالمرحلة الست اتعن التعديل الذي تم إجراؤه على خطط القطاعلمحة عامة  ،حكومة الصين

داد أثناء إع مكتسبةالمع األخذ في االعتبار المعرفة والخبرة وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

ت ن الوكاالدعم مب اتخطط القطاع بتنقيح، قامت حكومة الصين يةوتنفيذ المرحلة األولى )المكتملة( والمرحلة الثان

تعاونة في ما كوكالة النمس ، بما في ذلك حكومةلمساعدة في إطار المرحلة الثانيةذات الصلة التي تقدم ا نفذةوالمالثنائية 

 .2مبين في الجدول على النحو ال، تبريد وتكييف الهواءقطاع 

 ة المواد. الوكاالت المشاركة في إعداد خطط العمل المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزال2الجدول 

 هيدروكلوروفلوروكربونيةال
 الوكاالت الثنائية والمنفذة الوكالة المسؤولة عن اإلعداد القطاعات

 اليوئنديبي مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة الشاملة

التبريد وتكييف الهواء 

 الصناعي والتجاري

ريد لتبوالبيئة، رابطة امكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا 

 (CRAA) وتكييف الهواء الصناعي في الصين

 اليوئنديبي

تصنيع معدات تبريد 

وتكييف هواء الغرف 

وسخانات مياه المضخات 

 الحرارية

هزة رابطة األجوالبيئة، مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا 

 (CHEAAن )الكهربائية المنزلية في الصي

 اليونيدو، النمسا، إيطاليا

لتبريد مكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة، رابطة ا الخدمة

رابطة األجهزة الكهربائية المنزلية ، (CRAA) وتكييف الهواء الصناعي في الصين

 اليونيب، ألمانيا، اليابان
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 (CHEAAن )في الصي

رغاوي البوليسترين 

 المسحوبة بالضغط

نج جامعة بيجيمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة، 

 للتكنولوجيا الكيميائية

 اليونيدو، ألمانيا

، نججامعة بيجيمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة،  رغاوي البوليوريثان

 (CPPIAرابطة صناعة معالجة البالستيك في الصين )

 الدولي البنك

نج جامعة بيجيمكتب التعاون االقتصادي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة،  المذيبات

 للتكنولوجيا الكيميائية

 اليوئنديبي

 التعديالت على كميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر إزالتها

 

 ة:وكربونيالمواد الهيدروكلوروفلورطبِّقت حكومة الصين المبادئ التالية في ما يتعلق بأهداف إزالة  -34

ف ت أهدابالنسبة لخطط قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والبوليوريثان والمذيبات، بقي (أ)

 اإلزالة كما تمت الموافقة عليها في األصل؛

 

هداف د أم تمديبالنسبة لقطاعي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتبريد وتكييف هواء الغرف، ت  (ب)

ل والوضع إلى الجدول الزمني المنصوص عليه في بروتوكول مونتريابالنظر  2026إلى  2022اإلزالة من 

 ؛ والمحدد لكل قطاع

 

ليها في عنصوص ددة م، ال توجد أهداف استهالك محتبريد والبرنامج التمكيني الوطنيبالنسبة لقطاع خدمة ال (ج)

ع الحفاظ ، مونيةخدمة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب؛ وبالتالي، سيعتمد االستهالك على الطلب على االتفاق

 .على المرونة بشرط تحقيق أهداف االمتثال الوطنية الشاملة

 

ي استهالك فملخص للتغييرات على االستهالك المؤهل المتبقي بسبب التخفيضات اإلضافية  3الجدول يبين  -35

لصناعي الهواء ا تكييفالتبريد و يفي خطط قطاع 2026و  2021بين عامي  وروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكل

 :وقطاع خدمة التبريد والبرنامج التمكيني والتجاري وتبريد وتكييف هواء الغرف

 زالةإطة إدارة خاإلضافية المقرر إزالتها في المرحلة الثانية من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 3الجدول 

 )طن من قدراتس استنفاد األوزون(* المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الفرق المنقحة األصلية المادة

 572.66 2 631.46 6 878.80 3 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5.24 7.94 2.70 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.86 0.86 0.00 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 187.18 4 187.18 4 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 81.85 727.87 646.02 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 1.13 1.13 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ونية.الهيدروكلوروفلوروكرب* إجمالي اإلزالة التي سيتم تحقيقها بموجب المرحلة المنقحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
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 (2026-2021المقترحة لكل قطاع ) والنهجتخصيص األموال 

، تم تعديل تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 84/69نتيجة للمقرر  -36

 890أ إلى من حيث المبد دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه 500 100 000 مبلغ الهيدروكلوروفلوروكربونية من

مريكي أ ردوال 102 419 890، تمت الموافقة على . قبل االجتماع الخامس والثمانيندوالر أمريكي 247 419

 اويئح رغدوالر أمريكي لشرا 27 000 000، وتمت الموافقة على مبلغ إضافي قدره الست اتلشرائح خطط القطاع

ي فمذيبات الو الصناعي والتجاري وتبريد وتكييف الهواءيوريثان البول ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

ر أمريكي. وبناًء دوال 129 419 90حتى اآلن  عليه الموافقاالجتماع الخامس والثمانين، وبذلك بلغ إجمالي التمويل 

 .دوالر أمريكي 118 000 000يبلغ  2026و  2021، فإن الرصيد المتاح لألنشطة بين عامي عليه

 

لكل  االعتبار الوضع المحدد ، أخذت الحكومة فياتالقطاع ن أجل تخصيص الرصيد المتاح بين خططم -37

ط مدة في خطة المعت، وفعالية التكلفستتم إزالتهاالتي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك كميات قطاع

 ا.اجهتهتتم موونضج التكنولوجيا البديلة والتحديات التي  السابقة والتقدم المحرز في التنفيذ اتالقطاع

 

سياسات تعلقة بتطوير الفي المائة من التمويل المتاح لألنشطة الم 10تخصص الحكومة ما يقرب من س -38

د طاعي. ويروالق وبناء القدرات على المستويين الوطني ومراجعتها والتنسيق القطاعي والتبادل والتعاون الدوليين

ذه ث من همنقحة واردة في الجزء الثالوصف األنشطة المدرجة في كل قطاع بمزيد من التفصيل في كل خطة عمل 

 .الوثيقة

 

يالء تم إ، في حالة خطط قطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتبريد وتكييف هواء الغرف -39

. 2026 و 2021 المقرر تحقيقها بين عامي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالعتبار الواجب لإلزالة اإلضافية 

لخطط تمويل ، وشرائح الالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةموجز التعديالت في أهداف استهالك  4ويبين الجدول 

 قطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتبريد وتكييف هواء الغرف.

ف ييبريد وتكالت. أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح التمويل المعدلة لقطاعي 4الجدول 

 الهواء الصناعي والتجاري وتبريد وتكييف هواء الغرف

 
 خطة قطاع تبريد وتكييف هواء الغرف خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري السنة

الحد األقصى لالستهالك 

 المسموح به

الحد األقصى لالستهالك  التمويل )د.أ.(

 المسموح به

 التمويل )د.أ.(

 المنقح األصلي المنقح األصلي المنقح األصلي المنقح األصلي

2016 2 162.50 2 162.50 13 368 

756 

13 368 

756 

3 697.70 3 697.70 15 562 

981 

15 562 

981 

2017 2 162.50 2 162.50 20 000 

000 

20 000 

000 

3 697.70 3 697.70 16 000 

000 

16 000 

000 

2018 2 042.40 2 042.40 12 000 

000 

0 2 876.00 2 876.00 18 000 

000 

0 

2019 2 042.40 2 042.40 16 000 

000 

0 2 876.00 2 876.00 14 000 

000 

0 

2020 1 609.90 1 609.90 16 000 

000 

2 095 775 2 259.70 2 259.70 14 000 

000 

0 

2021 1 609.90 1 609.90 11 776 

041 

9 000 000 2 259.70 2 259.70 11 581 

816 

4 500 000 

2022 * 1 609.90 * 0 * 2 259.70 * 0 

2023 * 1 369.62 * 8 000 000 * 1 614.10 * 7 000 000 

2024 * 1 369.62 * 0 * 1 614.10 * 0 
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 خطة قطاع تبريد وتكييف هواء الغرف خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري السنة

الحد األقصى لالستهالك 

 المسموح به

الحد األقصى لالستهالك  التمويل )د.أ.(

 المسموح به

 التمويل )د.أ.(

 المنقح األصلي المنقح األصلي المنقح األصلي المنقح األصلي

2025 * 780.91 * 7 559 464 * 1 232.60 * 8 717 105 

2026 * 780.91 * 8 134 246 * 1 232.60 * 8 613 995 

 144 89  المجموع

797 

68 158 

241 

  89 144 

797 

60 394 

081 

 * غير محدد في وقت الموافقة على المرحلة الثانية.

ع ت وقطابالنسبة لخطط قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان والمذيبا -40

 .5 لجدولاخدمة التبريد والبرنامج التمكيني الوطني، تم تعديل مستوى التمويل فقط، على النحو المبين في 

ريثان رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليو. شرائح التمويل المعدلة لقطاعات 5الجدول 

 والمذيبات وقطاع خدمة التبريد
رغاوي البوليسترين المسحوبة  السنة

 بالضغط

 خدمة التبريد المذيبات رغاوي البوليوريثان

 المنقّح األصلي المنقّح األصلي المنقّح األصلي المنقّح األصلي

2016 7 514 867 7 514 867 7 045 027 7 045 027 2 821 937 2 821 937 3 679 132 3 679 132 

2017 9 000 000 9 000 000 10 600 000 0 3 777 190 3 777 190 2 650 000 2 650 000 

2018 8 000 000 0 9 500 000 0 2 959 930 0 3 650 000 0 

2019 9 600 000 0 12 700 000 0 3 229 030 0 3 650 000 1 000 000 

2020 9 600 000 9 890 431 12 700 000 2 067 012 3 601 083 12 946 

782 

3 650 000 0 

2021 15 000 000 5 000 000 20 000 000 4 000 000 7 888 921 2 500 000 3 010 868 2 000 000 

2022 11 400 000 2 000 000 15 700 000 0 7 128 589 1 000 000 0 2 000 000 

2023 11 300 000 3 000 000 15 600 000 5 000 000 3 664 360 2 000 000 0 2 000 000 

2024 9 800 000 1 000 000 10 500 000 1 000 000 5 481 592 0 0 3 000 000 

2025 9 600 000 4 000 000 13 100 000 5 000 000 2 707 880 523 431 0 1 200 000 

2026 11 971 763 3 534 654 14 026 183 4 200 000 4 002 054 0 0 2 517 105 

 786 112 المجموع

630 

44 939 

952 

141 471 

210 

28 312 

039 

47 262 

566 

25 569 

340 

20 290 

000 

20 046 

237 

د إزالة المواموجًزا إلجمالي تخصيص التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة  6يعرض الجدول  -41

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

)دوالر  وكربونيةتخصيص التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورل . موجز6الجدول 

 أمريكي(
الموافق عليه من حيث  خطة القطاع

 المبدأ

التمويل الموافق عليه 

(2016-2020)* 

الخطة المنقحة 

(2021-2026) 

الموافقة المعدلة من 

 حيث المبدأ

التبريد وتكييف الهواء الصناعي 

 والتجاري

89 144 797 35 464 531 32 693 710 68 158 241 

تصنيع معدات تبريد وتكييف هواء الغرف 

 وسخانات مياه المضخات الحرارية

89 144 797 31 562 981 28 831 100 60 394 081 

 237 046 20 105 717 12 132 329 7 000 290 20 خدمة التبريد

 952 939 44 654 534 18 298 405 26 630 786 112 رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

 039 312 28 000 200 19 039 112 9 210 471 141 رغاوي البوليوريثان

 340 569 25 431 023 6 909 545 19 566 262 47 المذيبات

 890 419 247 000 000 118 890 419 129 000 100 500 المجموع

 27 000 000غ تمكينية، ومبلدوالر أمريكي موافق عليه في االجتماع الرابع والثمانين لقطاع خدمة التبريد واألنشطة ال 1 000 000* بما في ذلك مبلغ 

 ين المسحوبةلبوليستراالصناعي والتجاري ورغاوي دوالر أمريكي موافق عليه في االجتماع الخامس والثمانين لخطط قطاعات التبريد وتكييف الهواء 

 بالضغط والبوليوريثان.
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وكربونية وفلورللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور اتنظرة عامة على أولويات خطط القطاع

 2026إلى  2021للفترة من 

 

 :2026إلى  2021للفترة من  ألولويات كل خطة قطاع موجزيرد أدناه  -42

لقطاعات ابير من بالنظر إلى التمويل المحدود والعدد الك: قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (أ)

ة مشاريع لمنقحا ة، ستمول خطة القطاع الموسعت المعقدة والتكنولوجيات البديلةالفرعية ذات أنواع المنتجا

 لعالمي فياحترار تحويل خط اإلنتاج األولى إلى التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث اال

مكيفات حرارة( وومبردات المياه )مضخات الوحدات التجميد والتبريد والتكثيف لالقطاعات الفرعية األربعة 

تاج في ط اإلنة. سيتم التركيز على تعزيز تحويل خطويارمضخات الحرالوسخانات المياه ب الهواء األحادية

ئيسي في عنصر رالشركات الصغيرة والمتوسطة الختبار جدوى وإمكانية تطبيق التقنيات البديلة المختارة. ك

 .لضواغطا، تم إعطاء األولوية لتحويل خطوط تصنيع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاريمعدات 

ات ذات السياسوومراجعة المعايير  يًضا أبحاث التكنولوجيا البديلةلموسعة المنقحة أوتشمل خطة القطاع ا

 دوالر أمريكي( )اليوئنديبي(؛ 32 693 710)وأنشطة الدعاية والتدريب  الصلة

 

ت تحويال بالنظر إلى: قطاع تصنيع معدات تبريد وتكييف هواء الغرف وسخانات مياه المضخات الحرارية  (ب)

اد الموالتي اكتملت في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  R-290خط إنتاج 

من  ليهماعموافق ال، فضالً عن تلك التي يتم تحويلها بموجب الشريحتين األوليين الهيدروكلوروفلوروكربونية

هواء كييف التبريد وتالمعدات  استيعابالمرحلة الثانية، تركز خطة القطاع الموسعة المنقحة على تعزيز 

السياسات ذات الصلة ومراجعة المعايير و البديلة التكنولوجيا وأبحاث في السوق R-290لقائمة على ا

بقية ئح المتالشرا بموجبسيتم تحويل عدد محدود من خطوط التصنيع اإلضافية ووأنشطة الدعاية والتدريب. 

 دوالر 28 831 100) ، حكومة النمسا()اليونيدو تكاليف التشغيل اإلضافية، وسيتم توفير R-290إلى 

 أمريكي(؛

 

ة القطاع تركز خطساستنادًا إلى األنشطة التي تم تنفيذها خالل المرحلتين األولى والثانية، : قطاع الخدمة (ج)

وبناء  ةت الصلة السياسات والمعايير ذاومراجع ز قطاع الخدمة ومتطلبات التأهيلالموسعة المنقحة على رم

طاع قتحويل طط خوالتنسيق مع  لفنيينلوالدعاية والتدريب والجمارك  والبيئةلمكاتب اإليكولوجيا القدرات 

 717 105) ليابان(حكومتا ألمانيا وااليونيب ولتلبية متطلبات االمتثال طويلة األجل ) التصنيع ذات الصلة 

 دوالر أمريكي(. 12

 

 لمشاريعجب تخفيض عدد ا، يبناًء على التمويل المحدود قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط: (د)

لمساعدة التقنية شركة. سيتم تعزيز الدعم ألنشطة ا 11االستثمارية في خطة القطاع المنقحة بشكل كبير إلى 

وصياغة  لبديلةامثل الدعاية والتدريب واإلشراف واإلدارة والبحث عن االستفادة المثلى من التكنولوجيات 

 دوالر أمريكي(؛ 18 534 654) ومة ألمانيا(، حكيح السياسات والمعايير )اليونيدووتنق

 

تحويل ، سيركز المشروع على احتياجات البالنظر إلى التمويل المحدود: قطاع رغاوي البوليوريثان (ه)

كات ل الشروتوفير المزيد من التمويل لدعم تحوي مزيز دور بيوت النظوتع للشركات الصغيرة والمتوسطة

رة ف واإلداالتدريب واإلشرامثل الدعاية و التقنيةة المساعدة سيتم تعزيز أنشطوالصغيرة والمتوسطة. 

 لدولي(االبنك )ث حول االستفادة المثلى من التقنيات البديلة وصياغة ومراجعة السياسات والمعايير والبح

 دوالر أمريكي(؛ 19 200 000)
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 ت األنظف،المذيباوتنوع المتطلبات والعملية الخاصة ب لنظر إلى تعقيد القطاعات الفرعيةبا: قطاع المذيبات (و)

شاريع متم تنفيذ ، سييةخالل المرحلتين األولى والثان بناًء على المشاريع االستثمارية التي تم تنفيذها بالفعل

معايير اسات والالسي، من بين أمور أخرى، مراجعة التقنيةأنشطة المساعدة سيتم تعزيز استثمارية محدودة، و

 (.دوالر أمريكي 6 023 431) (اليوئنديبيواإلشراف واإلدارة ) الصلة والدعاية والتدريب ذات
 

 لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمسودة االتفاق المنقح ل

املة من ة الثانية الشرحلالوكالة المنفذة الرئيسية للم اليوئنديبي بوصفه، قدم (7)أ( ) 84/69تماشياً مع المقرر  -43

 اموافق عليهاللصلة فقط النتائج ذات ا يظهراتفاق منقح  مسودةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 :، وتحديداً في االجتماع الرابع والثمانين

صنيع تو اريالصناعي والتجالتبريد وتكييف الهواء للمرحلة الثانية من قطاعات  2026التمديد حتى عام  (أ)

 قطاعاتطط ، وبالنسبة لخوالبرنامج التمكيني الوطني التبريدخدمة و وتكييف هواء الغرفتبريد معدات 

ألقصى والحد ا والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتكييف هواء الغرفتبريد معدات  تصنيع

 1.3.1فوف كما هو موضح في الص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمسموح به من االستهالك القطاعي 

 ؛أ-8 التذييل وتنقيحاتأ ، -2 التذييلمن  1.3.4و 

 

 لـ:ألف -2 التذييلأرقام للتنقيحات المحتملة على   (ب)

 

 ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونياستهالك إلجمالي الذي يحدد الحد األقصى المسموح به  2-1الصف  (1)

 ؛أعاله رعية )أ(اردة في الفقرة الفوالمعلومات ال إلظهار 2026-2021 الفترة في

 

 ذيباتوالم ورغاوي البوليوريثان المسحوبة بالضغطالبوليسترين  شرائح تمويل خطط قطاعات رغاوي (2)

إلى  2.6.1ومن  2.3.2لى إ 2.3.1ومن  2.2.4إلى  2.2.1 من ي الصفوفف 2026-2021للفترة 

 ؛ وعلى التوالي 2.6.2

 

فرعية )أ( ال ةالمعلومات الواردة في الفقر إلظهار 4.6.3إلى  4.1.1المرتبطة بالصفوف من األطنان  (3)

 ؛ و( أعاله3)

 

وإزالة المواد لف بما يتماشى مع المستوى المنقح للتمويل أ-7منقح في التذييل  غرامةبند  (ج)

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

والي، من مشروع ، على الت(4))أ(  7)ج( و  5تغييرات على الفقرتين  اليوئنديبي، اقترح إلى ذلك باإلضافة  -44

 :االتفاق المنقح

في المائة على  10توضيح أن العينة العشوائية لخطوط التصنيع التي سيتم التحقق منها في سنة معينة تمثل ل (أ)

د متعد ندوقفي خطوط التصنيع المحولة بمساعدة مالية من الص ت إزالتهاألقل من االستهالك الذي تم

 ؛األطراف في هذا القطاع في تلك السنة

 

 ، أولموافق عليهاافي المائة من التكلفة اإلجمالية للشريحة األخيرة  20غيير تعريف التغيير الرئيسي من ت  (ب)

 ا.عليه األخيرة الموافقشريحة الفي المائة من  30، إلى مليون دوالر أمريكي، أيهما أقل 2.5
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 .المنقح في المرفق الثاني بهذه الوثيقةيرد مشروع االتفاق  -45

 

 تعليقات األمانة

 

، للصين لوروفلوروكربونيةالهيدروك المرحلة الثانية المنقحة من خطة إدارة إزالة المواد مراجعةلتسهيل  -46

المواد  ةارة إزالطة إدخالمنقحة للمرحلة الثانية من  اتجزء الثالث من الوثيقة الحالية خطط القطاعجمعت األمانة في ال

رض عيتم  الوكالة الرئيسية المنفذة لكل خطة. كما قبل الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة بشكل منفصل من

 .في الجزء الثالث من قبل األمانة على كل خطة قطاعالتعليقات المحددة 

 

الصناعي لهواء االتبريد وتكييف قطاعات خطط (، طلبت اللجنة التنفيذية تمديد 3)أ( ) 84/69بموجب المقرر  -47

)كما تمت  2021من عام  يالتمكينالبرنامج خدمة التبريد وو وتكييف هواء الغرفتبريد تصنيع معدات و والتجاري

"خطط عمل  ـبهذه  األمانة إلى خطط القطاعات الثالث، تشير . وعلى هذا األساس2026صالً( إلى الموافقة عليه أ

ثان يوري البو ورغاوي المسحوبة بالضغطالبوليسترين  رغاوي إلى خطط قطاعاتموسعة منقحة" بينما تشير 

 ."خطط العمل المنقحة" )حيث تم تعديل مستويات التمويل فقط( بـوالمذيبات 

 

 يلي: مالًما بعاألمانة  تحيط، ن حكومة الصين واللجنة التنفيذيةيتعلق بمشروع االتفاق المنقح بيفي ما  -48

رائح الثانية في المائة من الش 7.0إلى  6.5المنقح تعديل تكلفة دعم الوكالة من يتضمن مشروع االتفاق  (أ)

أ -2التذييل المنقح  ا في، والتي لم يتم تحديثه)أ( 81/45، تمشيا مع المقرر لليوئنديبي واليونيدو الموافق عليها

 ؛في االجتماع الرابع والثمانين الموافق عليه من االتفاق

 

حيث  من عليها الموافقالمجاميع المعدلة  إلظهاروحكومة ألمانيا  لليونيبالوكالة  تم تعديل تكاليف دعم  (ب)

 ؛ والمبدأ

 

 من قدراترام جدوالر أمريكي لكل كيلو 40.32 دعنالغرامة  باحتساب اليوئنديبي، قام ألف-7في التذييل  (ج)

المواد وزون من استنفاد األ من قدراتطنًا  11556.44 كمية الـ ، بما في ذلك باإلضافة إلىاستنفاد األوزون

استنفاد  راتمن قدطن  716.50، في إطار المرحلة الثانية إزالتهاتم تالتي س الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لثانية منامرحلة بموجب االتفاق السابق. وفقًا للصيغة المحددة في نموذج االتفاق لل تمت إزالتها األوزون

الر فلوروكربونية )أي ضعف فعالية تكلفة المشروع بالدوخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

دوالر  42.82بند الغرامة عند  باحتساب، قامت األمانة استنفاد األوزون( من قدراتكجم /األمريكي

لمرحلة افي إطار  اكمية األطنان التي ستتم إزالتهعلى حصريًا استنفاد األوزون بناًء  من قدراتكجم أمريكي/

 .الثانية

 

 تمت الموافقة التيفقط النتائج ذات الصلة  يظهر( إلى تقديم مشروع اتفاق منقح 7)أ( ) 84/69مقرر دعا ال -49

ع وط التصنيخط لتحوي عمليات المنقحة زيادة كبيرة في اتجتماع الرابع والثمانين. تتضمن خطط القطاعفي اال عليها

ج( يتسق مع ) 5رة أن التغيير المقترح على الفق، تعتبر األمانة صيص التمويل لها. وبناًء على ذلكالتي لم يتم تخ

م صنيع التي ت( ونية اللجنة التنفيذية للتحقق بشكل مستقل من عينة عشوائية من خطوط الت7)أ( ) 84/69المقرر 

 .تحويلها بمساعدة الصندوق متعدد األطراف

 

عن طريق  اتخطط القطاع ن في مزيد من المرونة في تنفيذرغبة حكومة الصيعلًما ب األمانة في حين تحيط -50

أكبر بتمويل أقل من الصندوق متعدد األطراف، فإن األمانة لم  إزالة، وأن الصين تحقق تغيير تعريف تغيير رئيسي

، وبالتالي ال في االجتماع الرابع والثمانين الموافق عليهايعكس النتائج  (4))أ(  7عتبر أن التغيير المقترح في الفقرة ت

، إلى أنها تعتبر طلب المرونة اليوئنديبي، من خالل (. وأشارت حكومة الصين7)أ( ) 84/69يتماشى مع المقرر 
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ما إذا كان ينبغي إدراج هذا التغيير الذي  . قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في84/69اإلضافية متماشياً مع المقرر 

 اليوئنديبي. اقترحه

 التوصية

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -51

 :حاطة علما بما يلياإل     (أ)

 

دات يع معخطط العمل الموسعة المنقحة لقطاعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتصن (1)

امج تبريد هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية وقطاعات خدمة التبريد والبرن

طاعات المنقحة لق( وخطط العمل 3)أ()84/69التمكيني الوطني المقدمة بما يتماشى مع المقرر 

مع  تماشىرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ورغاوي البوليوريثان والمذيبات المقدمة بما ي

 (؛ و4)أ()84/69المقرر 

 

ت ة التي تمالصل مسودة االتفاق المنقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية إلظهار فقط النتائج ذات (2)

 (؛6( و)4( و)3))أ(84/69مانين أو تلك ذات الصلة بالمقرر الموافقة عليها في االجتماع الرابع والث

 

 

في الفقرة  ليهاع األخيرة الموافقشريحة الفي المائة من  30التغيير إلى ما إذا كان ينبغي تغيير تعريف   (ب)

 ( من مسودة االتفاق المنقح؛ و4)أ()7

 

دارة إة من خطة الثاني التنفيذية لتنفيذ المرحلةالموافقة على مسودة االتفاق المنقح بين حكومة الصين واللجنة  (ج)

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
 

 

الخطط القطاعية المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  القسم الثالث:

 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

 خلفية

 ين، لالجتماع، قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة، نيابة عن حكومة الص84/69عناصر المقرر لدى معالجة  -52

اد زالة الموإدارة إالسادس والثمانين خطط عمل معدلة للقطاعات الستة التالية المدرجة في المرحلة الثانية من خطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 

  الممددةوالمعدلة )اليوئنديبي(خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري 

  مضخاتبخطة القطاع الممددة والمعدلة لتصنيع أجهزة تكييف الهواء وسخانات المياه العاملة 

 الحرارة )اليونيدو والنمسا وإيطاليا(

 ليابان(يا واخطة قطاع خدمة التبريد الممددة والمعدلة وبرنامج التمكين الوطني )اليونيب وألمان 

 ألمانيا(اليونيدو و) المعدلة بوليستريناوي الخطة قطاع رغ 

  البنك الدولي( المعدلة البوليوريثانخطة قطاع رغاوي( 

 )خطة قطاع المذيبات المعدلة )اليوئنديبي 
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ويتضمن كل قطاع من هذه القطاعات وصفا ألهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون واألموال  .53

ات المختارة والتكاليف اإلضافية. وترد تعليقات األمانة المخصصة له، ووصفا لمكونات الخطة، والتكنولوجي

 وتوصيتها عن كل خطة من خطط هذه القطاعات.

 خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري الممددة والمعدلة )اليوئنديبي(

 

 وصف خطة القطاع
 

 خلفية
 

ووفق على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع لتبريد الصناعي  .54

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  89,144,797والتجاري للصين خالل االجتماع السابع والسبعين بمبلغ إجمالي قدره 

مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق خفض بنسبة طن بقدرات استنفاد األوزون من ال 480.50دعم الوكالة إلزالة 

 على أساس الفهم بمايلي: 2013في المائة من الحد األقصى المسموح به لالستهالك في القطاع لعام  33

 ؛32-طن متري في القطاع الفرعي لتكييف الهواء المفرد الى الهيدروفلوروكربون 3,150أنه يتعين تحويل كمية قصوى تبلغ  (أ)

لدى حكومة الصين المرونة في القطاع الفرعي لتكييف الهواء المفرد للتحول الى البدائل أن يكون  (ب)

مادامت التكاليف  32-التي تنخفض فيها القدرة على االحترار العالمي عن الهيدروفلوروكربون

 والكمية التي ستزال ستظل دون تغيير؛

-لحرارة الى الهيدروفلوروكربونأن لدى حكومة الصين المرونة لتحويل سخانات المياه بمضخات ا (ج)

على أساس الفهم بأن عمليات تحويل تكييف الهواء المفرد وسخانات المياه بمضخات الحرارة  32

 متريا؛ طنا 3,150معا لن يتجاوز كمية  32-الى الهيدروفلوروكربون

د في قطاع التبري 22-الهيدروكلوروفلوروكربونفي المائة على األقل من مجموع إزالة  20أن  (د)

الصناعي والتجاري سوف تأتي من تحويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم )أي تلك التي 

 طنا متريا أو أقل(؛ 50تستهلك 

سيكون لحكومة الصين بالنسبة للقطاعات األخرى غير قطاع تكييف الهواء المفرد، المرونة  (ه)

 8لالختيار من بين التكنولوجيات الست المنخفضة القدرة على االحترار العالمي المحددة في الجدول 

، وأن تبذل 32-، باستثناء الهيدروفلوروكربونUNEP/OzL.Pro/ExCom/76/25من الوثيقة 

في المائة من الكمية المحددة لكل  30هدها لضمان أن تظل الكمية المتبقية في حدود قصارى ج

تكنولوجيا في ذلك الجدول دون أي تكاليف إضافية للصندوق المتعدد األطراف، وأن أي انحراف 

 عن هذا النطاق سيظل يبلغ للجنة التنفيذية للنظر.

طن  480.50طنا متريا ) 8,822عي والتجاري إزالة وتقترح المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصنا .55

طن متري منها الى بدائل منخفضة القدرة  6,500بقدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون سيحول 

 طنا متريا من خالل أنشطة المساعدات التقنية. 2,322على االحترار العالمي مع إزالة الكمية المتبقية البالغة 

خالل االجتماع الثمانين على الشريحة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري وخطة وقد ووفق  .56

 .2018-2017التنفيذ المقابلة للفترة 
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ألف من االتفاق فيما بين -2وخالل االجتماع الرابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على التذييل المعدل  .57

ضمن لة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتبين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرح
التغيير في مستوى التمويل لقطاع التبريد الصناعي والتجاري وتكاليف الدعم المرتبطة بها الواردة في  جملة أمور

جتماع الخامس والثمانين وطلبت من الوكالة المنفذة أن تقدم، نيابة عن حكومة الصين، لال 2-1-2و 1-1-2العمودين 

لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  2020طلبات شريحة التمويل لعام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

أمور بين ، وفي نفس االجتماع، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة .58
ذات الصلة أن تقدم خطة عل معدلة تتضمن األنشطة المعنية ومعلومات عن التكنولوجيا المختارة وشرائح  أخرى

المرحلة الثانية من قطاع  التبريد الصناعي والتجاري ومستويات  2026التمويل ذات الصلة لكي تمدد حتى عام 

 (.84/69ن )المقرر االستهالك القطاعي المسموح بها من الهيدروكلوروفلوروكربو

ووافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها الخامس والثمانين على الشريحة الثالثة من خطة قطاع التبريد  .59

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي لدعم التنفيذ المستمر  2,095,775الصناعي والتجاري بمبلغ قدره 

 لشريحتين األولى والثانية.لمشروعات التحويل التي بدأت خالل ا

، قدمت اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين لالجتماع السادس والثمانين مرحلة ثانية 84/69ووفقا للمقرر  .60

معدلة لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري يتضمن األنشطة ذات الصلة ومعلومات عن التكنولوجيا المختارة 

  2026.10حتى وشرائح التمويل المرتبطة بها لتمديدها 

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري 

انتهت المرحلة األولى من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري للصين من الناحية العملية، وقدم تقرير  .61

 انتهاء المشروع لالجتماع الخامس والثمانين 

 التبريد الصناعي والتجاريحالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع 

أبرمت  11استنادا الى التقرير المرحلي المفصل عن تنفيذ المرحلة الثانية المقدم لالجتماع الخامس والثمانين، .62

طن بقدرات استنفاد األوزون من  140.66طنا متريا ) 2,557.42خطا )إلزالة  18العقود لتحويل خطوط تصنيع 

العمل من تحويل أربعة خطوط. دعم يتم التحقق بعد من أحدث تقدم حصل  (. وانتهى22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 .19-منذ االجتماع الخامس والثمانين نتيجة للقيود التي فرضها وباء كوفيد

 استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد الصناعي والتجاري

  

فاد األوزون من المواد طن بقدرات استن 1,996.91أبلغت حكومة الصين عن استهالك قدره  .63

في المائة عن  2.2وهو مايقل بنسبة  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري في 

 .1االستهالك األقصى المسموح به للقطاع على النحو المبين في الجدول 

                                                 
 بيئة في الصين لليوئنديبي.المرسلة من وزارة االيكولوجيا وال 2020سبتمبر/ أيلول  7بحسب الرسالة المؤرخة في   10
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21.من الوثيقة  61-55الفقرة  .11
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 والتجاري: استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد الصناعي 1الجدول 
 

 خط األساس *2019 2018 2017 2016 2015 المواد

 n/a 2,042.40 2,042.40 2,162.50 2,162.50 2,162.50 )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( **الهدف 

 باألطنان المترية

 43,467.50 36,000.00 36,000.00 37,500.00 37,500.00 35,700.00 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 392.50 553.00 553.00 644.00 654.70 585.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 65.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 43,925.00 36,643.00 36,643.00 38,234.00 38,254.70 36,385.00 المجموع )باألطنان المترية(

 باألطنان بقدرات استنفاد األوزون

 2,390.71 1,980.00 1,980.00 2,062.50 2,062.50 1,963.50 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 7.85 11.06 11.06 12.88 13.09 11.70 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 4.23 5.85 5.85 5.85 6.50 6.50 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,402.79 1,996.91 1,996.91 2,081.23 2,082.09 1,981.70 (بقدرات استنفاد األوزونالمجموع )باألطنان 
 مبلغ مقترح المشروع.  *

 لف من االتفاق مع اللجنة التنفيذية.أ-2من التذييل  1-3-1الهدف المبين في العمود   **

 

وقد أدى تنفيذ األنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والسيما تحويل قدرات  .64

وتطبيق عمليات الرقابة على الواردات والصادرات الى منع  22-التصنيع التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون

طن  1,996.91بلغ استهالك هذه المادة  2019الزيادة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ففي عام 

 في المائة من خط أساس قطاع التبريد الصناعي والتجاري. 83بقدرات استنفاد األوزون تشكل 

 المرحلة الثانية الممددة المعدلة من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري

 استراتيجية اإلزالة

الى  2021سوف تنفذ المرحلة الثانية الممددة والمعدلة من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري من الى  .65

طن بقدرات استنفاد األوزون( من استهالك  828.99طنا متريا ) 15,225.28لخفض  2026

ي والتجاري في في المائة من خط أساس قطاع التبريد الصناع 67.5الهيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق خفض بنسبة 

، وسيتحقق الخفض من خالل تحويل خطوط التصنيع، وتحقيق أنشطة المساعدات التقنية والتدابير السياساتية. 2025

 والخفض كنسبة من خط األساس. 2026الى  2020أهداف االستهالك من  2ويبين الجدول 

بريد في قطاع الت 2026الى  2020: الحد األقصى ألهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون من 2الجدول 

 الصناعي والتجاري )باألطنان المترية(

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 المواد

الخفض 

)بالطن 

 المتري(

-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 

28,997.73 28,997.73 28,997.73 24,666.27 24,666.27 14,066.45 14,066.45 14,931.28 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

123 

540.00 540.00 540.00 470.00 470.00 288.00 288.00 252.00 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب142

65.00 65.00 65.00 55.00 55.00 23.00 23.00 42.00 

 15,225.28 14,377.45 14,377.45 25,191.27 25,191.27 29,602.73 29,602.73 29,602.73 المجموع )باألطنان المترية(

باألطنان بقدرات استنفاد 

 األوزون

1,609.90 1,609.90 1,609.90 1,369.62 1,369.62 780.91 780.91 828.99 

الخفض كنسبة من خط 

 األساس
33.0 33.0 33.0 43.0 43.0 67.5 67.5 34.5 
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 الهيدروكلوروفلوروكربونوسوف تراعي المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري إزالة  .66

وخفض الهيدروفلوروكربون في نفس الوقت لتحقيق التوافق وتعظيم المنافع التي تعود على المستهلكين. وسوف 

بير التنظيمية واألنشطة الرامية الى تجرى األنشطة المقررة لتحويل خطوط التصنيع والمساعدات التقنية والتدا

الترويج العتماد السوق للتكنولوجيات البديلة بطريقة منسقة ومتوازنة لتحقيق التأثير األمثل على مختلف األنشطة 

وسوف يقيم تحويل خطوط التصنيع بالتركيز على تحويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إمكانية وسالمة 

رة، والتغلب على العقبات واكتساب الخبرات في التحويل حتى يمكن للمنشئات األخرى في التكنولوجيات المختا

الهيدروكلوروفلوروكربون بمعرفتهم. وسيجري إدراج التعميم الجنساني في جميع خطوات القطاع التحويل بدائل 

 عملية التنفيذ.

صنيع المكثفات باعتبارها عنصر دفع وسوف تولي المرحلة الثانية الممددة المعدلة األولوية لتحويل خطوط ت .67

رئيسي لتحويل تبريد مياه المباني الذي يشكل أكبر قطاع فرعي من الناحية واالستهالك في قطاع التبريد الصناعي 

والتجاري. كما ستولي األولوية لتمويل خطوط التصنيع في أربعة قطاعات فرعية )الفريزر والتخزين المبرد ووحدات 

اه المباني، وتكييف الهواء الفردي، وسخانات المياه بمضخات الحرارة( بالنظر الى أنها القطاعات التكثيف وتبريد مي

الفرعية الرئيسية من ناحية االستهالك، والتي تنطوي على عدد كبير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ن استهالك وتنطوي على اتجاه سريع النمو في استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، غير أ

الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تكييف هواء العربات صغير للغاية، وتمت إزالة معظم استهالك 

الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتفرق. وستجري معالجة االستهالك المتبقي في هذين 

 القطاعين الفرعيين من خالل التدابير التنظيمية.

طنا متريا من خالل تخويل خطوط  1,980طن متري ستتم إزالة  15,225.28مجموع البالغ ومن بين ال .68

طن متري من خالل تحويل  13,245.28التصنيع الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، وإزالة 

 ئات المملوكة لألجانب.المكثفات والتدابير السياساتية والتنظيمية. وأنشطة المساعدات التقنية وخفض المنش

 2026الى  2021األنشطة المقررة للمرحلة الثانية المعدل للفترة من 

من المقرر تنفيذ األنشطة التالية في المرحلة الثانية المعدلة في قطاع التبريد الصناعي والتجاري خالل الفترة  .69

 .2026الى  2021من 

 اإلطار السياساتي والتنظيمي

سيجري وقع التدابير السياساتية والتنظيمية وتنفيذها لضمان االمتثال وتوفير الحوافز إلزالة المواد  .70

ية وتطبيق البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ولضمان عدم تضرر صناعة الهيدروكلوروفلوروكربون

 اساتية المقررة مايلي:التبريد الصناعي والتجاري من أنشطة اإلزالة. وتتضمن التدابير السي

تعديل قواعد إدارة المواد المستنفدة لألوزون لدعم اإلزالة المستمرة للهيدروكلوروفلوروكربون  (أ)

 وخفض الهيدروكلوروفلوروكربون؛

إنفاذ نظام التراخيص والحصص للرقابة على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون ومبيعاته  (ب)

حلية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا واستخداماته والتدرج في خفض اإلمدادات الم

ألهداف الرقابة لتوفير بيئة ممكنة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد الصناعي 

 والتجاري؛

تحديث قائمة البدائل الرئيسية الموصي بها إلدراج البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي  (ج)

 يدروكلوروفلوروكربونية؛المعدة حديثا للمواد اله
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وضع حوافز سياساتية للترويج لتطبيق غازات التبريد الخالية من المواد المستنفدة لألوزون  (د)

 والمنخفضة القدرة على االحترار العالمي؛

وضع وتحديث قائمة المنتجات الصديقة للبيئة للتوسيم األخضر وتحديث كتالوجات المشتريات  (ه)

 الحكومية للترويج العتمادها؛

في القطاعات الفرعية التي تتوافر لها  الهيدروكلوروفلوروكربونيةحظر استخدام المواد  (و)

 التكنولوجيات البديلة المتقدمة استنادا الى عمليات تقييم التأثيرات االقتصادية االجتماعية والبيئية؛

لوروكربونية تشجيع وتدعيم البحوث والتطوير والتطبيق للتكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروف (ز)

من خالل إدراج هذه التكنولوجيات في قاعة التكنولوجيات الصديقة للبيئة ولسياسات تكنولوجيا 

 الصناعة الوطنية.

 تحويل خطوط التصنيع

خطا من خطوط  31سيجري في إطار المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري، تحويل  .71

طنا متريا، وسيجري من بين هذه  1,980درة على االحترار العالمي إلزالة التصنيع للتكنولوجيات المنخفضة الق

في المائة( الى  69طن متري ) 1,400و  32-في المائة( الى الهيدروفلوروكربون 31طنا متريا ) 580الكمية تحويل 

ن هذه الكمية البالغة في المائة م 30التكنولوجيات المختارة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي. وسيجري إزالة 

 اإلزالة والتكنولوجيات البديلة. 3طنا متريا بواسطة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويتضمن الجدول  1,980

 : إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتكنولوجيات البديلة في مختلف القطاعات الفرعية )بالطن المتري(3الجدول 

 القطاع الفرعي
-الهيدروفلوروكر

 32-ونب
 األمونيا

األمونيا وثاني أكسيد 

الكربون 

 فانلوالهيدروفلوروأو

ثاني أكسيد 

 الكربون و

R-290 

 ثاني أكسيد الكربون

-والهيدرفلوروكربون

134a ثاني أكسيد و

 الكربون

-والهيدرفلوروكربون

32 

 المجموع

الفريزر والتبريد 

 ووحدات التكثيف

المنشئات 

الصصغيرة 

 والتوسطة

    370 370 

1,040 

 670   590 80  حجم كبير

تبريد مياه المباني 

 )مضخات الحرارة(

المنشئات الصغيرة 

 والتوسطة

110     110 

440 

 330   330    حجم كبير

سخانات المياه 

 بمضخات الحرارة

النشئات الصغيرة 

 والمتوسطة

50   30  80 

80 

        حجم كبير

التبريد وتكييف 

 الهواء

الصغيرة النشات 

 والتوسطة

100     100 

420 

 320     320  حجم كبير

 المجموع

المنشئات الصغيرة 

 والمتوسطة

260 0 0 30 370 660 

 1,320  0 920 80 320 حجم كبير

 1,980 370 30 920 80 580 المجموع

، 1234ze(Z)-الهيدروفلوروأورفان، 1234ze(E)-الهيدروفلوروأورفان 1234yf-الهيدروفلوروأورفان وخالئطه بما في ذلك الهيدروفلوروأورفان  *

 لك المتضمنة هذه المواد.وما الى ذR-515A و R-513A، فضال عن 1336mzz(Z)-لهيدروفلوروأورفان، 1233zd(E)-الهيدروكلوروفلوروأورفان
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تحويل خطوط التصنيع والتكنولوجيات البديلة وعالوة على ذلك سيجري تحويل خطين  4ويتضمن الجدول  .72

 .2023الى  20221خالل الفترة من  R-513Aمن خطوط المكثفات الى 

 : تحويل خطوط التصنيع والتكنولوجيات البديلة في القطاعات الفرعية4الجدول 

 األمونيا 32-الهيدروفلوروكربون القطاع الفرعي

األمونيا وثاني أكسيد 
الكربون 

 والهيدروفلوروأولفان

ثاني أكسيد 
-R الكربون و

290 

 ثاني أكسيد الكربون
-والهيدرفلوروكربون

134a ثاني أكسيد و
 الكربون

 32-والهيدرفلوروكربون

 المجموع

الفريزر والتبريد ووحدات 
 التكثيف

 1 5  9 15 

تبريد مياه المباني )مضخات 
 الحرارة(

3  5   8 

سخانات المياه بمضخات 
 الحرارة

1   1  2 

 6     6 التبريد وتكييف الهواء

 31 9 1 10 1 10 المجموع

 

 أنشطة المساعدات التقنية

 

 سوف تنفذ األنشطة التالة في مجاالت البحوث واالختبار والتقييم: .73

البدائل غير المواد المستنفدة مسح وتقييم لمختلف القطاعات الفرعية والتطبيقات عن حالة تنفيذ  (أ)

لألوزون وإعداد حاالت حظر على استيراد وتصنيع المعدات والمكونات المعتمدة على 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 و وR-513A و 1234ze(E)-اختبار وتقييم البدائل المحتملة بما في ذلك الهيدروفلوروأورفان (ب)

R-515Aلخالئط المعتمدة على الهيدروفلوروأولفان في وغير ذل من المواد الهيدروفلوروأولفان وا

 وحدات الزخرفة؛

للتغلب على محدودية  32-البحوث عن تحقيق حجم الشحنة المثلى من وحدات الهيدروفلوروكربون (ج)

 معايير السالمة في حجم الشحنة للترويج للتطبيق األوسع؛

التدابير الخاصة بمراقبة  البحوث في وضع قواعد للسالمة وتدابر السالمة في عملية التصنيع وفي (د)

 المخاطر في نقل وتركيب واستخدام المعدات المشحونة بغازات التبريد القابلة لالشتعال؛

وغيرها( لتحقيق معايير  R-513Aالبحوث بشأن النهوض بأداء التكنولوجيات البديلة )بما في ذلك  (ه)

ات ال تستطيع أن تحقق المعايير المنتج بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة بالنظر الى أن هذه المنتج

 في الوقت الحاضر؛

والمواد  32-والهيدروفلوروكربون R-290تقييم مخاطر غازات التبريد القابلة لالشتعال ) (و)

الهيدروفلوروأولفان وخالئط الهيدروفلوروأولفان( واختبار خصائص االحتراق بعد التسرب وتقييم 

المفردة وأجهزة تكييف الهواء المتعددة القطع تكييف الهواء في أجهزة  R-290مخاطر استخدام 

ومضخات الحرارة( وتبريد المباني الصغيرة والمتوسطة الحجم وترشيد التصميم الهيكلي وتدابير 

 السالمة؛
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البحوث بشأن الحواجز التقنية في عملية تطبيق البدائل المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في  (ز)

 الحجم.المنشئات الصغيرة والمتوسطة 

ستتولى المرحلة الثانية كذلك تعديل المعايير التقنية ووضع أربعة معايير جديدة لدعم عملية تطبيق البدائل  .74

المنخفضة القدرة على االحترار العالمي بما في ذلك غازات التبريد القابلة  لالشتعال والسامة وعالية الضغط على 

 .5النحو المبين في الجدول 

 اريالتي ستوضع وتنقح في المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتج : المعايير5الجدول 
 رقم المعيار المعيار

 معيار جديد التبريد وتكييف الهواء أجهزةلسالمة  التقنيةالمواصفات 

 GB/T 10891-1989 متطلبات السالمة في وحدات المناولة في الهواء

 GB/T 19410-2008 مكثفات غازات التبريد اللولبية

 معيار جديد  لحرارةارجات دمكثفات غازات التبريد المحكمة الغلق لمضخات الحرارة هوائية المصدر في البيانات المنخفضة 

 مجموعات الجزء األول -مجموعات تسخين مياه المباني )مضخات الحرارة( باستخدام دورة تكثيف البخار

 ا الصناعة والتجارية وما يماثلهاتسخين مياه المباني )مضخات الحرارة( لتطبيق

GB/T 18430.1-2007 

 GB/T 19409-2013 مضخات تسخين مصادر المياه )المصادر الجوفية(

 GB/T 21362-2008 غاليات المياه بمضخات الحرارة للتطبيقات الصناعية والتجارية ومايماثلها

 معيار جديد سخان الهواء بمضخة حرارة الهواء

 JB/T 10916-2008 الصغيرة والمتوسطة الحجم وتكييف الهواء والمياه الساخنةمجموعات التسخين 

 معيار جديد نظام التبريد للمخازن المبردة الصغيرة والمتوسطة الحجم

 

ستنظم عمليات التدريب وتبادل المعلومات والحلقات الدراسية لدعم التحويل ونشر المعلومات عن أحدث  .75

 البديلة والمعايير بما في ذلك:التطورات في التكنولوجيات 

تدريب الصناع على القضايا التقنية خالل تحويل خطوط التصنيع وصياغة مواد التدريب التي تأخذ  (أ)

 في االعتبار الخبرات المكتبة ونتائج تقييم المشروعات المحولة التي نفذت بالفعل في القطاع؛

 م:توفير الدعم والتدريب للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحج (ب)

عقد دورتين تدريبيتين كل عام عن تحويل خطوط التصنيع بما في ذلك تطور المنتج  (1)

 واختبار المكونات وعمليات التحويل والتدابير الالزمة لمعالجة السالمة؛

الى البدائل لدعم التحول الى التكنولوجيات  إعداد المبادئ التوجيهية التقنية عن التحويل (2)

 الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون؛

تشكيل فريق من الخبراء لتوفير التوجهات التقنية المباشرة بما في ذلك صياغة خطط  (3)

التحويل لتحقيق الشروط النوعية للمنشأة وتوفير الدعم التقني والمشاورات والتوجيه 

 ل؛المباشر خالل عملية التحوي

تجميع المعايير الصناعية المحددة للتكنولوجيات البديلة ووضع دليل للتدريب لتطبيق هذه المعايير  (ج)

 وتنظيم حلقتي دراسيتين للتدريب سنويا بشأن المعايير الصناعية للصناع؛

تنظيم حلقات دراسية دولية مرتان سنويا لتوفير التدريب وتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات عن  (د)

خطوط التصنيع والسياسات الحكومية، ونتائج البحوث عن غازات التبريد باالقتران مع تحويل 

 األنشطة التي تنظمها رابطة التبريد وتكييف الهواء في الصين؛
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المشاركة في الحلقات الدراسية الدولية عن أحدث التطورات في التكنولوجيات البديلة لصناعة  (ه)

 التبريد الصناعي والتجاري.

ت تعميق الوعي التالية وتبادل المعلومات وأنشطة نشر المعلومات للترويج الستخدام ستجري حمال .76

 التكنولوجيات البديلة وتغلغلها في السوق:

معرض سنوي لألوزون وتكنولوجيا المناخ وحلقة دراسية لمائدة مستديرة للصناعة لتوفير منصة  (أ)

نفدة لألوزون والمنخفضة القدرة على وفرصة لعرض التكنولوجيات الصديقة للبيئة الخالية من المست

االحترار العالمي ونشر أحدث السياسات وعمليات التحويل والتكنولوجيات البديلة ونتائج البحوث 

 والتحديث فيما يتعلق بالبدائل؛

نشر المعلومات من خالل مختلف الوسائط اإلعالمية ومواقع الويب للروابط الصناعية لتعميق  (ب)

ية واالتجاهات الدولية ومنافع المنتجات البديلة وتبديد شواغل السالمة لدى الوعي بالسياسات الوطن

 المستخدمين النهائيين فيما يتعلق بالمنتجات التي تستخدم غازات التبريد القابلة لالشتعال؛

بحوث السوق عن المنتجات البديلة إلزالة الحواجز التي تواجه اعتماد السوق للمنتجات التي تستخدم  (ج)

 وتنفيذ أنشطة هادفة للتدريب والتسويق لدعم تغلغل التكنولوجيات البديلة في األسواق؛البدائل 

الترويج للتكنولوجيات البديلة الصديقة للبيئة والخضراء بفضل توفير الدعم والتأمين خالل إطالق  (د)

لق المنتجات والمعارض االفتراضية وفي المواقع الطبيعية وتوجيه المستخدمين النهائيين فيما يتع

 باختيار المنتجات الصديقة للبيئة؛

الترويج للتكنولوجيات البديلة الخضراء بين المهندسين المعماريين وتوجيههم الختيار التكنولوجيات  (ه)

 البديلة الخضراء؛

أنشطة الدعاية لمصنعي المكونات وترويج وتسريع البحوث والتطوير واإلنتاج الكلي من المكونات  (و)

والتزامن في إنتاج المكونات واألجهزة وتعزيز تنافسية المنتجات البديلة لخفض التكاليف بالتدريج، 

 في األسواق

دعم المنشئات في تصدير منتجات التبريد الصناعي والتجاري باستخدام التكنولوجيات البديلة  (ز)

 المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الى أسواق ما وراء البحار.

 إدارة المشروع ورصده

وحدة تنفيذ المشروع ورصده التي أنشئت خالل المرحلة الثانية، جهودها في تنفيذ المشروع سوف تواصل  .77

والتنسيق والرصد واإلبالغ ونظرا النخفاض التمويل، ستبذل الوحدة المزيد من الجهود في وضع وإنفاذ التدابير 

 التنظيمية لضمان االمتثال ألهداف االستهالك.
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كييف الهواء في الصين توفير الدعم التقني لوحدة تنفيذ المشروع ورصده وستواصل رابطة تصنيع التبريد وت .78

في جميع أنشطة اإلزالة الشاملة والتمويل في قطاع التبريد الصناعية والتجاري بما في ذلك توفير المساعدات في 

شطة المساعدات مشروعات التحويل، ورصد التقدم، والتحقق من التقدم في التنفيذ على مستوى المنشأة، وتنسيق أن

التقنية والمساعدة في تتبع توافر الوطنيين لتقييم سالمة التكنولوجيات البديلة وتوفير المشورة للمنشئات في اختبار 

 البدائل وجمع وتجميع بيانات استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون.

 تكلفة المرحلة الثانية المعدلة في خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري

لمرحلة الثانية المعدلة من خطة قطاع التبريد الصناعية والتجاري من أنشطة استثمارية وغير تتألف ا .79

استثمارية. وتتضمن األنشطة االستثمارية تكاليف رأسمالية إضافية وتكاليف تشغيل إضافية. وتتضمن تكاليف األنشطة 

 أنشطة تعميق الوعي.غير االستثمارية إدارة المشروع، والمساعدات التقنية والترويج للسوق و

 تكاليف تحويل خطوط تصنيع المكثفات

تتضمن التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط المكثفات قوالب صب األجزاء وتثبيت األدوات، وأجهزة التقطيع  .80

 وعجالت الطحن المتخذة شكل األسنان وتجميع المكثفات ومعدات النقل ومعدات رصد التسرب.

مليون دوالر أمريكي للخط الواحد في المرحلة األولى.  2لتحويل خط للمكثفات وقد بلغت التكاليف الفعلية  .81

مليون دوالر  2.4بما يصل لمبلغ  مليون دوالر لتحويل خط مكثفات واحد  1.2مبلغ  ونظرا النخفاض التمويلـ طلب

 لخطين من خطوط المكثفات.

 تكلفة تحويل خطوط تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء

كاليف الرأسمالية اإلضافية لتحويل تصنيع األجهزة: تصميم مكيف للمنتج، والنمذجة، وتحويل خط تتضمن الت .82

اإلنتاج )مبادالت الحرارة، وآلة شحن وأجهزة رصد التسرب ومضخات هوائية وتدابير سالمة لخط تجميع المكثفات 

والتدريب على التشغيل والسالمة وغير ذلك( مركز اختبار األداء وتهيئة وتصريح خط اإلنتاج وتجربة اإلنتاج 

وخدمات ما بعد البيع. وتتضمن تكاليف التشغيل اإلضافية للتحويل التكاليف اإلضافية للمواد الخام والمكونات والقطع 

 اإلضافية والمكثفات وخطوط األنابيب وأساليب السالمة الكهربائية بعد تطبيق التكنولوجيات البديلة.

ة على اساس االفتراض بأنه لن يكون هناك تطوير للتكنولوجيا أو زيادة في وقد حسبت التكاليف اإلضافي .83

. وقد استخدمت تكاليف التحويل الفعلية في المرحلة األولى كحد أقصى 2020القدرة واستنادا الى األسعار السائدة في 

ض الحد األقصى للخطوط طنا متريا في حين تم تخفي 20للتكاليف للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقل عن 

 .6طنا متريا على النحو المبين في الجدول  20التي تستهلك أكثر من 

: الحد األقصى للتكاليف المتعلقة بالتحويل خالل المرحلة الثانية المعدلة من خطة قطاع التبريد الصناعي 6الجدول 

 والتجاري )دوالر أمريكي/ كيلوغرام(

 مستوى المنشأة
-الهيدروفلوروكربون

32 
 النشادر

ثاني أكسيد  /النشادر
الكربون 

 والهيدروفلوروأولفان

ثاني أكسيد 
 الكربون و

R-290 

ثاني أكسيد الكربون/ 
-الهيدروفلوروكربون

134a/ 
-والهيدروفلوروكربون

32 

المنشئات التي لديها استهالك 
 طنا متريا سنويا 50يزيد عن 

6.30 6.90 9.40 12.00 8.00 

المنشئات التي يتراوح 
طنا  50و 20استهالكها بين 

 متريا سنويا

9.10 9.97 13.58 17.33 11.56 
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 مستوى المنشأة
-الهيدروفلوروكربون

32 
 النشادر

ثاني أكسيد  /النشادر
الكربون 

 والهيدروفلوروأولفان

ثاني أكسيد 
 الكربون و

R-290 

ثاني أكسيد الكربون/ 
-الهيدروفلوروكربون

134a/ 
-والهيدروفلوروكربون

32 

المنشئات الصغيرة والمتوسطة 
 20الحجم التي تستهلك أقل من 

 طنا متريا سنويا

14.00 15.33 20.89 26.67 17.78 

 

وتكاليف  4و 3ووفقا للحدود القصوى المشار إليها أعاله، جرى حساب كمية اإلزالة المبينة في الجدولين  .84

 .7التحويل التي حسبت لكل قطاع فرعي والتكنولوجيا البديلة على النحو المبين في الجدول 

 : تكاليف تحويل خطوط التصنيع في القطاعات الفرعية )باألف الدوالرات األمريكية(7الجدول 

 القطاع الفرعي
-الهيدروفلوروكربون

32 
 النشادر

ثاني أكسيد  /النشادر
الكربون 

والهيدروفلوروأولفان 
 وخالئطه

ثاني أكسيد 
-R الكربون و

290 

ثاني أكسيد الكربون/ 
-الهيدروفلوروكربون

134a/ 
-والهيدروفلوروكربون
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 المجموع

الفريزر ووحدات تكثيف 

 التبريد

0.0 812.7 7,322.0 0.0 5,396.8 13,531.5 

 6,173.0 0.0 0.0 4,878.0 0.0 1,295.0 تسخين مياه المباني

سخانات المياه بمضخات 

 الحرارة

553.0 0.0 0.0 706.7 0.0 1,259.7 

 3,934.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,934.0 أجهزة التبريد وتكييف الهواء

 24,898.2 5,396.8 706.7 12,200.0 812.7 5,782.0 المجموع

 

 التبريد الصناعي والتجاريالتكاليف اإلجمالية التي طلبت للمرحلة الثانية الممددة المعدلة من خطة قطاع 

 

موجزا لألنشطة وتفاصيل التكاليف الخاصة بالمرحلة الثانية المعدلة من خطة قطاع  8يتضمن الجدول  .85

 التبريد الصناعي والتجاري.

 تجاريناعي والبريد الصلتا. األنشطة وتوزيع التكاليف للمرحلة الثانية الممتدة المنقحة من خطة قطاع 8الجدول 
 التمويل )بالدوالر األمريكي( الوصف

  مشروعات التحويل

 2,400,000 تحويل خطين من خطوط تصنيع المكثفات

 24,898,200 خطا من خطوط تصنيع األجهزة  31تحويل 

 27,298,200 المجموع الفرعي للتحويل

  المساعدات التقنية

 1,093,482 أنشطة البحوث بشأن التكنولوجيات البديلة

 500,000 معايير جديدة وتعديل تلك القائمةوضع أربعة 

 300,000 تعميم تأثيرات السياسات على الحظر

 400,000 حلقات العمل والحلقات الدراسية للتدريب التقني

 400,000 أنشطة تعميق الوعي العام والترويج

 653,874 الوعي التقني لرابطة التبريد وتكييف الهواء في الصين

 180,000 البارزة للتقدم واإلنجازات التحقق من المعالم

 40,000 تشاور الخبراء

 30,000 االجتماعات وحلقات العمل

 3,597,356 المجموع الفرعي للمساعدات التقنية

 1,798,154 إدارة المشروع والرصد والتنسيق واإلبالغ
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 التمويل )بالدوالر األمريكي( الوصف

 32,693,710 المجموع
 

، الذي طلب أن تتضمن خطط اإلزالة أنشطة محددة تنفذها وحدة تنفيذ ورصد 83/61وإعماال للمقرر  .86

دوالرا  1,798,154المشروع والتمويل المتصل بها وترد تفاصيل ميزانية وحدة تنفيذ ورصد المشروع البالغة 

 .9أمريكيا في الجدول 

 : تفاصيل تكاليف وحدة تنفيذ ورصد المشروع9الجدول 
 التكاليف )بالدوالر األمريكي( فاصيلالت

 623,960 موظفو المشروع

 75,522 السفريات الداخلية

 8,990 السفريات الدولية

 66,532 االجتماعات المحلية

 59,339 الخدمات التشاورية

 499,887 موظفو الدعم

 124,073 الحاسوب  واإلنترنت والبريد والهاتف والطباعة

 339,851 والصيانة والمرافقخدمة تشغيل المكتب 

 1,798,154 المجموع

 التمويل المشترك

قدرت تكاليف المرحلة الثانية الممددة المعدلة لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري استنادا الى مردودية  .87

الى ضمان  تكاليف المشروعات المنفذة وتوافر األموال. وستكون التكاليف الفعلية أعلى من التمويل المطلوب. وسعيا

 نجاح وكفاءة تنفيذ خطة القطاع يتعين على المنشئات تدبير تمويل إضافي من جانبها.

 تعليقات األمانة

 

 اإللتزام بتحقيق أهداف االمتثال

 

تتفق أهداف االستهالك المقترحة لقطاع التبريد الصناعي والتجاري مع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال  .88

التحديات التي من بينها ما ينطوي عليه القطاع من تعقيد مع نطاقه الواسع من المنتجات غير  وأبرز التقديم العديد من

المعيارية والفروق الشاسعة في تشكيل خطوط التصنيع، وارتفاع عدد التكنولوجيات السليمة البديلة المنخفضة القدرة 

ي أكدت أن الحكومة قد التزمت لتحقيق أهداف على  االحترار العالمي ومحدودية الموارد المتاحة. غير أن اليوئنديب

 االمتثال الواردة في بروتوكول مونتريال وتلك الواردة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية.

 انتهاء المرحلة األولى من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري

ة في الخطوط المحولة لدى تساؤل عن صرف تكاليف التشغيل اإلضافية وعن اإلنتاج بالتكنولوجيات البديل .89

خالل المرحلة األولى، أوضح اليوئنديبي بأن جميع صرف تكاليف التشغيل اإلضافية تستند الى المنتجات التي صنعت 

التصنيع الخمسة عشرة التي  وبيعت، والتزم بجميع األموال، وصرف جزء من تكاليف التشغيل االضافية لخطوط

محدودة إالِّ أن المنشئات  32-المبيعات من منتجات الهيدروفلوروكربون. وكانت 32-حولت الى الهيدروفلوروكربون

مسألة تتعلق باعتماد السوق للمنتجات المحولة الى التكنولوجيات البديلة تتخذ إجراءات بنشاط لترويج التسويق. وثمة 

 األخرى في المرحلة األولى.

الحظت األمانة أن تقرير انتهاء المشروع قدم لالجتماع الخامس والثمانين وتساءلت عن المستوى التقديري  .90

أكتوبر/  1المالية. وأبلغ اليوئنديبي بأن جميع األموال قد صرفت حتى ’ للتمويل الذي سيعاد لدى االنتهاء من الناحي
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إنتاج وبيع في  19-تزم بها. وقد أعاق انتشار وباء كوفيدباستثناء تكاليف التشغيل اإلضافية المل 2020تشرين أول 

دوالرا  3,731,830الخطوط المحولة  ومازال استئناف اإلنتاج واليع بطيئا. ويبلغ الرصيد الذي يصرف مقدار 

 .2021ديسمبر/ كانون أول  31أمريكيا. وفي حالة انتعاش تكاليف التشغيل اإلضافية بحلول 

 الستدامةاالستراتيجية الجامعة وا

تالحظ األمانة كذلك أن المرحلة الثانية المعدلة لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري يغطي الفترة من  .91

، وتساءلت عن الكيفية التي سيتم بها بين المرحلة الثانية المعدلة باألنشطة التي نفذت بالفعل في 2026الى  2021

ع التبريد الصناعي والتجاري، وأوضح اليوئنديبي أن المرحلة الثانية المرحلة الثانية االصلية الموافق عليها لخطة قطا

طن بقدرات استنفاد األوزون من  480.5األصلية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري تهدف الى خفض 

من خطوط التصنيع بعمليات تحويل وسوف تسفر  18. وحتى اآلن قام 2021الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 

 2020الى  2018للفترة من  طن متري( 2,557.42طن بقدرات استنفاد األوزون ) 140.66خفض مقداره عن 

. ونظرا 22-بقدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون طن 339.83وتمت إزالة الكمية المتبقية البالغة 

ذلك من خالل التدابير السياساتية. وأصدرت فسيتم  2020الى  2018ألنه ال يتوافر أي تمويل جديد يفرج عنه للفترة 

 لتحقيق هدف الرقابة. 2020الحكومة حصص اإلنتاج واالستهالك لعام 

في  11وتم في المرحلة الثانية الممددة والمعدلة، تخصيص المزيد من التمويل ألنشطة المساعدات التقنية ) .92

في المائة(. ويتوقع أن تنشر المساعدات التقنية وأنشطة  7ة )المائة( بالمقارنة بالمبلغ المقرر في المرحلة الثانية األصلي

تعميق الوعي نتائج عمليات التحويل، ودعم المزيد من التوسع والتغلغل في السوق لتكنولوجيات التحويل مما سيؤدي 

ا للتحديات الى قيام المزيد من المنشئات بتحويل خطوط التصنيع فيها بتمويل خاص منها من خالل الدعم التقني. ونظر

 الي تواجه التنفيذ ترى األمانة أن هذا التحول ذا مغزى.

طن متري من  13,245.28وبعد أن الحظت األمانة أنه سيتم من خالل المرحلة الثانية الممددة المعدلة إزالة  .93

االستهالك بفضل المساعدات التقنية والتدابير السياساتية، تساءلت عن النسبة من الكمية التي سيتم تحويلها الى البدائل 

المنخفضة القدرة على االحترار العالمي والكيفية التي سيتم بها إدارة اإلزالة ورصدها. ورد اليوئنديبي بأن اختيار 

دد وفق طلب السوق مما يتعذر من إعطاء نسبة في الوقت الحاضر. وستواصل الحكومة، التكنولوجيات البديلة يتح

خالل التنفيذ، تشجيع المنشئات على اعتماد التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي من خالل 

ستراتيجية الجامعة تستند الى ثالث أنشطة المساعدات التقنية والتدابير السياساتية. وأوضحت اليوئنديبي كذلك بأن اال

استراتيجيات متكاملة وال ينبغي الفصل بينها: إنفاذ السياسات الخاصة بحصص االستهالك وغير ذلك من التدابير 

السياساتية حسب الطلب لدعم عملية اإلزالة، وأنشطة المساعدات التقنية الموجهة نحو تطبيق التكنولوجيا، 

لية وإزالة العقبات أمام زيادة التمويل المشترك من الشركات واإلدارة والرصد بما في ذلك وااليضاحات التقنية والما

تعزيز قدرات اإلدارة والرصد الخاصة بمكاتب البيئة وإصدار المعايير ذات الصلة وإصدار المبادئ التوجيهية عن 

لموصي بها من البدائل الرئيسية إشراف على المواد المستنفدة لألوزون )على أساس تجريبي(، وتنقيح القائمة ا

للهيدروكلوروفلوروكربون، ووضع وتعديل الرسمات الخضراء البيئية العتية، والمنتجات البيئية الخضراء، 

 والتوصيات المتعلقة بالسياسات، وإعداد المبادئ التوجيهية للتحويل لمصلحة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 اختيار التكنولوجيا البديلة

 

جرى تعديل التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي التي اختيرت لعمليات التحويل  .94

والحظت األمانة أن  .R-134aوثاني أكسيد الكربون/ R-513Aالممولة في المرحلة الثانية الممددة المعدلة إلدراج 

كال من هذه التكنولوجيات قد استخدم لتحويل خطوط التصنيع في كل من المرحلة األولى والمرحلة الثانية ولذا فقد 
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-اختبار ثاني أكسيد الكربون/ الهيدروفلوروكربون فإن 12جرى تجميع قدر معين من الخبراء وكما أبلغ في السابق،

134a ر من المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم يفتقر الى القدرات التقنية لمناولة كان يعزى الى حقيقة أن الكثي

وهو األمر الذي سيجري فحصه أيضا للتقليل الى أدنى حد من  32-هيدروفلوروكربون /وثاني أكسيد الكربون األمونيا

لوجيا بالنظر الى أن يعزى الى ضمان أمان وسالمة التكنو R-513Aاآلثار المناخية لهذا الخيار. وكان استخدام 

 كان قابال لالشتعال بصورة معتدلة واليتوافر حاليا في األسواق. 1234yf-الهيدروفلوروأولفان

 القضايا التقنية والتكاليف المتصلة بها

ستشكل التكاليف الرأسمالية اإلضافية بالنسبة للمرحلة الثانية الممددة والمعدلة من خطة قطاع التبريد  .95

في المائة في حين  15في المائة من تكاليف التحويل وتشغل تكاليف التشغيل اإلضافية  85نسبة  الصناعي والتجاري

في المائة في المرحلة الثانية األصلية. وأوضح اليوئنديبي بأن استراتيجية تخصيص التمويل  30الى  70كان المعدل 

جات متعددة وعمليات تحويل معقدة كما يتعين تعتمد على النظر بأن قطاع التبريد الصناعي والتجاري لديه أنواع منت

استخدام الموارد المحدودة في دعم التحويل في المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى يمكن لصناعة التبريد 

الصناعي والتجاري أن يزيل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسهولة. وعلى الرغم من إدراج أن بوسع التبريد 

ري أن يشجع اإلنتاج والمبيعات الى حد ما، فإن لهذا التحفيز حدودا أيضا بالنظر الى أن التبريد الصناعي والتجا

الصناعي والتجاري ال يحصل على مدفوعات إالِّ لسنة واحدة. ويعتمد على إنتاج السنة السابقة وال ينظر الى الزيادة 

تكنولوجيا البديلة عملية طويلة األجل ويعتمد إنتاج في الطلب على المنتجات بمرور الوقت كذلك فإن الترويج السوقي لل

وبيع المعدات بالتكنولوجيا البديلة على قبول المستخدمين النهائيين للتكنولوجيا وهو السبب فيما تقرر أن تقوم 

 المساعدات التقنية والتدابير السياساتية للترويج للتغلغل في السوق.

دوالر أمريكي للكيلوغرام مقارنة بمقدار  2.15مددة والمعدل مقدار وبلغت مردود تكاليف المرحلة الثانية الم .96

في المرحلة الثانية األصلية في حين أن مردودية تكاليف عمليات التحويل الى  دوالر أمريكي للكيلوغرام 10.10

 11.52مقارنة بمقدار أمريكي للكيلوغرام دوالر  12.57التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي مقدار 

أمريكي للكيلوغرام في المرحلة الثانية األصلية، وأوضح اليوئنديبي أن المرحلة الثانية المعدلة تحافظ على نفس دوالر 

طنا  20مردودية تكاليف المرحلة األولى بالنسبة للمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يصل استهالكها عن 

طنا متريا، ويزيد مردود التكاليف في مروعات  20ليف في االستهالك الذي يزيد عن متريا وتنخفض مردودية التكا

التحويل خالل المرحلة الثانية المعدلة بصورة طفيفة عما في المرحلة الثانية األصلية بالنظر الى أنه ستتم إزالة كميات 

 أكبر بواسطة المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 نية لخطة قطاع التبريد الصناعي والتجاريحالة تنفيذ المرحلة الثا

لدى التساؤل عن حالة تشغيل الخطوط األربعة المستكملة، أبلغ اليوئنديبي أن أحد خطوط التصنيع بدأ في  .97

في حين أن  كيلووات( 3,895كيلووات الى  275)قدرات مختلفة من  R-290إنتاج تسخين مياه المباني المعتمد على 

. وسيجري التحقق من الكميات الدقيقة التي أنتجتها 2019لم تستكمل التحويل إالِّ في أواخر  الخطوط الثالثة األخرى

من خالل تحويل الخطوط  22-طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون 670هذه الخطوط، وتمت إزالة ما مجموعه 

( وأبلغ اليوئنديبي كذلك على 32-طن متري الى هيدروفلوروكربون 83.73و R-290طنا متريا الى  590األربعة )

مكثف أمونيا  25أنه بعد أن انتهى المشروع اإليضاحي في سنومان، جرى تمويل أحد خطوط التصنيع، وتم إنتاج 

 وبيعت للمستخدمين النهائيين.

                                                 
1289 to 92 of  513A and paragraph-for R UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37143 to 145 of document  Paragraph 

.134a-/HFC2for CO UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/22 document 
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 تعديل االتفاق

البديلة في قطاع التبريد الصناعي والتجاري  الحظت األمانة أنه قد تم تعديل الشروط الخاصة بالتكنولوجيات .98

ألف من االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. وأوضح اليوئنديبي بأن ذلك يتفق -9من التذييل  2في الفقرة 

تقديم خطة عمل معدلة تتضمن األنشطة ذات الصلة  ضمن جملة أموربالنظر الى اللجنة قد طلبت  84/69والمقرر 

المرحلة الثانية من قطاع  2026التكنولوجيا المختارة وشرائح التمويل المتعلقة بها لكي تمدد حتى  ومعلومات عن

ألف نتيجة للخفض الكبير في مستوى تمويل خطة القطاع -8التبريد الصناعي والتجاري. ويتعين تعديل المرفق 

 .2026-2021وكميات اإلزالة اإلضافية التي يتعين أن تتحقق خالل الفترة 

 التأثير على المناخ

خطا من خطوط التصنيع الى تكنولوجيات مختلفة منخفضة القدرة على االحترار العالمي  31سيؤدي تحويل  .99

مليون طن مما يعادل ثاني أكسيد الكربون سنويا. وعالوة على ذلك، تقترح  2.86الى تجنب انبعاثات في الجو لنحو 

طن متري في منشئات التبريد الصناعي والتجاري دون مساعدة من  13,245.28المرحلة الثانية المعدلة إزالة 

الصندوق. وعلى الرغم من أن التكنولوجيات المختارة لإلزالة بواسطة المنشئات التي ال تحصل على تمويل ليست 

جيات معروفة، في الوقت الحاضر، كان من المقرر تنفيذ المساعدات التقنية وأنشطة تعميق الوعي للترويج للتكنولو

المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في عمليات التحويل هذه ويتوقع أن تخفض التأثيرات على المناخ بأقصى حد 

 ممكن.

 التوصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .100

أن توافق على خطة العمل المعدلة لتمديد المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء  (أ)

والمستويات القصوى لالستهالك القطاعي المسموح به من المواد  2026لتجاري حتى الصناعي وا

الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1؛ 

أن تحاط علما بأن حكوة الصين قد اتفقت على مايلي خالل المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد  (ب)

 والتجاري:الصناعي 

أطنان مترية في القطاع الفرعي لتكييف  1,463أنه يمكن تحويل كمية بحد أقصى قدره  (1)

 ؛32-الهواء المفرد الى الهيدروفلوروكربون

 أنه سيكون لدى الصين المرونة للتحويل الى البدائل المنخفضة القدرة على االحترار (2)

ية التي ستزال ستظل بنفس مادامت التكاليف والكم 32-العالمي عن الهيدروفلوروكربون

 مستواها؛

سيكون لدى الصين المرونة لتحويل خطوط سخانات مياه المباني من مضخات الحرارة  (3)

على أساس الفهم بأن القطاعات الفرعية  32-الصناعية والتجارية الى الهيدروفلوروكربون

الت ألجهزة تكييف الهواء المفردة وتسخن مياه المباني )مضخات الحرارة( والتحوي

 طنا متريا؛ 1,463لن تتجاوز مجتمعة  32-الصناعية والتجارية الى الهيدروفلوروكربون
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خالل  22-في المائة من مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوركربون 30أن يكون ما اليقل عن  (4)

الممولة من الصندوق المتعدد األطراف في قطاع التبريد الصناعي  2026-2021الفترة 

ويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم )أي تلك التي تستهلك والتجاري ستكون من تح

 طنا متريا أو أقل من ذلك(؛ 50

سيكون للصين المرونة، في القطاعات غير تلك المتعلقة بالقطاع الفرعي لتكييف الهواء  (5)

المفرد، ألن تختار من بين التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي المحددة 

 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1من الفقرة من الوثيقة  3ل في الجدو

وستبذل أقصى جهودها لضمان أن تظل الكمية المتبقية  32-الهيدروفلوروكربونباستثناء 

في المائة من الكمية المحددة لكل تكنولوجيا في ذلك الجدول دون أي تكلفة  30في حدود 

لغ أي انحراف عن هذا النطاق للجنة يتحملها الصندوق المتعدد األطراف على أن يب

 التنفيذية للنظر.

 

 سخانات المياه بالمضخات الحراريةو الغرف هواء أجهزة تكييف تصنيع لقطاع المنقحة الموسعة الخطة

 ( إيطالياو النمساو اليونيدو)

 القطاع خطة وصف

 الخلفية

 تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف قطاع خطة على التنفيذية اللجنة وافقت والسبعين، السابع اجتماعها في .101

(RAC )ةيالحرار مضخاتالب المياه وسخانات (HPWH( )خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف )للمرحلة 

 عام بحلول المائة في 45 بنسبة خفض لتحقيق، للصين الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية

 ادوالر 89,144,797 بمبلغ ،2013 لعام القطاع في االستهالك من به المسموح األقصى بالحد يتعلق فيما 2020

 المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للمرحلة المبدأ حيث من عليه الموافق المبلغ إجمالي من اأمريكي

 حكومة أن أساس على إيطاليا، وحكومة لليونيدو الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 :األقل على تحويل على وافقت الصين

  ؛R-290 إلى تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوطمن  نيعشر (أ)

  ؛R-290 إلى كباساتال تصنيع خطوط من ثالثة (ب)

 ؛R-290 إلى ةيالحرار مضخاتالب لمياها سخانات تصنيع خطوط من ثالثة (ج)

 . R-744 إلى ةيالحرار مضخاتالب لمياها سخانات تصنيع خطوط من نيخط (د)

 من الثانية المرحلة تنفيذ خالل من إزالته تمتس يذال 22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك إجمالي بلغيو .102

 غازات إلى تحويلها سيتم متريا طنا 8,170 منها متريا، طنا 18,675 خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 يتم ولم ؛(R-744 إلى امتري اطن 48و R-290 إلى امتري اطن 8,122 وهي) إمكانية االحترار العالمي منخفضة تبريد

 . أخرى بدائل أو R-410A إلى تحويلها يمكنو ،ةمتري أطنان 10,505 البالغة المتبقية الكمية إلزالة تمويل طلب

 من الثانية للمرحلة خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من الثانية الشريحة على الموافقة وتمت .103

 االجتماع في 2020-2018 للفترة المقابلة الشريحة تنفيذ وخطة الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة إدارة خطة

  .والثمانين الحادي
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 السادس والثمانين جتماعالا إلى مقدم طلب

 المرحلة لتمديد منقحة عمل خطة الصين، حكومة عن نيابة اليونيدو، قدمت ،(3()أ)84/69 المقرر مع تمشيا .104

 ادوالر 60,394,081 قدرها بتكاليف 2026 عام حتى 13 خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من الثانية

 تدوالرا 108,108و لليونيدو، أمريكيا دوالرا 4,091,653 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة ا،أمريكي

 الحدكما قدمت  األصل؛ في قُدمت كما 14،النمسا لحكومة أمريكي دوالر 125,000و إيطاليا، لحكومة ةأمريكي

 في الوراد وصفه النحو على الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من القطاع استهالك مستوياتل به المسموح األقصى

خطة قطاع  من الثانية المرحلة تنفيذ وسيساعد. التنفيذية اللجنة مع االتفاق من ألف-2 التذييل من 4-3-1 الصف

 قدره تخفيض في المتمثلة مونتريال لبروتوكول االمتثال أهداف تحقيق على الصين تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 .2025 عام بحلول المائة في 67.5

 هذا في تمويل أي يُطلب لم االجتماع، هذا إلى اليوئنديبي قدمه الذي المنقح االتفاق مشروع مع وتمشيا .105

خطة قطاع تصنيع  من الثانية المرحلة من التالية الشريحة 2021 لعام الثاني االجتماع إلى تُقدَّم وسوف. االجتماع

 290,500 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 4,500,000 البالغة أجهزة تكييف هواء الغرف،

 .النمسا لحكومةأمريكيا  دوالرا 41,833و لليونيدو أمريكي دوالر

تصنيع أجهزة تكييف هواء  لخطوط اإلجمالي العدد تخفيض تم المنقحة، الموسعة العمل خطة وبموجب .106

 عدد وزيادة ؛خطوط عشرة إلى خطا عشرين من الثانية المرحلة إطار في R-290 إلى تحويلها سيتم التي الغرف

 خطوط عدد ظل بينما ؛خطوط أربعة إلى خطوط ثالثة من R-290 إلى تحويلها سيتم التي الكباسات تصنيع خطوط

 تصنيع خطوط أي تحويل يتم ولن ثابتا؛ R-290 إلى تحويلها سيتم التي المنزلية الحرارية بالمضخات المياه سخانات

 االتفاق لمشروع ألف-8 التذييل في التغييرات هذه وتنعكس. R-744 إلى سكنيةال الحرارية بالمضخات المياه سخانات

 (.7()أ)84/69 المقرر مع تمشيا االجتماع هذا إلى المقدم المنقح

 قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفخطة  من الثانية المرحلة تنفيذ في المحرز التقدم

 من وأربع الهواء وتكييف التبريد أجهزة تصنيع شركات من خمس وقعت ،2020 أيلول/سبتمبر حتى .107

 إزالة إلى يؤدي مما ،R-290 إلى الغرف تصنيع أجهزة تكييف هواء خطوط لتحويل اتفاقات الكباسات تصنيع شركات

 ،R-290 على قائم كباس مليون 5.4 من أكثر وتصنيع 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من امتري اطن 2,221.12

 أمريكي دوالر 13,992,300 البالغة اإلضافية التشغيل تكاليف تخصيص وتم. 1 الجدول في على النحو المبين

 .اآلن حتى هذه اإلضافية التشغيل تكاليف مقابل دفعات أي صرف يتم لم أنه إال المستفيدة؛ للشركات

 ناألوليي الشريحتين في والكباسات شركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف تحويل -1 الجدول

 ( متري طن) االستهالك (وحدات) اإلنتاج سماال
 اإلضافية الرأسمالية التكاليف

 (أمريكي دوالر)

 دوالر) المصروفات

 (أمريكي

 شركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

Changhong Zhongshan 82,536 83.36 1,352,355 405,707 

Hisense Jiangmen 143,213 110.19 1,147,920 344,376 

TCL Wuhan 849,042 829.59 1,352,355 405,707 

TCL Zhongshan 925,867 875.87 1,352,355 405,707 

Yangzi Chuzhou 294,454 322.11 1,340,805 402,242 

 1,963,739 6,545,790 2,221.12 2,295,112 المجموع

                                                 
 .ليونيدول يةالصينفي  اإليكولوجيا والبيئةمن وزارة  2020أيلول /سبتمبر 7 رسالة المؤرخةوفقا لل 13
لحكومة إيطاليا، تمت  ةأمريكي اتدوالر 108،108و لليونيدو اأمريكي ادوالر 2،066،976، باإلضافة إلى اأمريكي ادوالر 31،562،981بما في ذلك  14

 .جتماعين السابع والسبعين والحادي والثمانينالموافقة عليها بالفعل في اال
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 ( متري طن) االستهالك (وحدات) اإلنتاج سماال
 اإلضافية الرأسمالية التكاليف

 (أمريكي دوالر)

 دوالر) المصروفات

 (أمريكي

 شركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

Changhong Zhongshan 82,536 83.36 1,352,355 405,707 

 الكباسات شركات

GMCC* 1,384,268  861,490* 258,447 

Highly 891,288  924,479 277,344 

Shenyang Sanyo** 1,465,635  969,136** 290,741 

Xi'an Qing'an 1,682,250  1,744,895 523,469 

 1,350,001 4,500,000  5,423,441 المجموع

 .اإلضافية الرأسمالية التكاليف في ينعكس ما وهو ،5 بالمادة العاملة غير لبلدانل الملكية من المائة في 40 نسبة* 

 .اإلضافية الرأسمالية التكاليف في ينعكس ما وهو ،5 بالمادة العاملة غير لبلدانل الملكية من المائة في 36 نسبة** 

 قدرها بها مرتبطة بميزانية ،R-290 تكنولوجيا إلدخال والتطوير لبحثا مشاريعمن  عشر ثالثة بين ومن .108

 عطاءات تقديم في البدء المقرر ومن لعقدين، عطاءات وصدرت عقود، خمسة توقيع تم ،أمريكيا دوالرا 3,393,142

 قيد الموقعة العقودب المتعلقة المصروفات كانت ،الوثيقة هلهذ النهائية الصيغة وضع وقت وفي عقود؛ ستة بشأن

 بعد تحديدها يتم لم التي التقنية المساعدة ألنشطة اأمريكي ادوالر 723,733 قدره إضافي مبلغ تخصيص وتم. التجهيز

 بمبلغ مستقلال تحققال إلجراء عقد توقيع وتم. R-290 على القائمة ألجهزة تكييف هواء الغرف تبني السوق لتيسير

 كانون/ديسمبر 31 بحلول الموقِّع العقد هذا من األولى الدفعة صرف يتم أن المتوقع ومن ؛اأمريكي ادوالر 132,171

 .2020 األول

خطة قطاع  لتنفيذ المساعدة تقديم( CHEAA) المنزلية الكهربائية لألجهزة الصينية الرابطة وواصلت .109

 تحققت التي االستشارية والشركة للرابطة أمريكيا دوالرا 140,656 صرف وتم. تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 وقدره ورصده المشروع تنفيذ لوحدة المخصص مبلغال ومن. الخمسة التصنيع لخطوط األساسي االستهالك من

 .أمريكيا دوالرا 493,367 صرف تم األوليين، الشريحتين إطار في أمريكيا دوالرا 1,644,556

 تم اآلن، حتى عليه الموافقة تمت أمريكيا دوالرا 31,562,981 مبلغ أصل من ،2020 أيلول/سبتمبر وحتى .110

 .2 الجدول في على النحو المبين النهائيين، للمستفيدين( المائة في 11) اأمريكي ادوالر 3,454,396 صرف

  شريحتين أول في الصرف مستوى -2 الجدول
 مجموعال الثانية شريحةال األولى شريحةال البنود

 31,562,981 16,000,000 15,562,981 عليها الموافق األموال

 مركز إلى اليونيدو من المصروفات

 الخارجي البيئي التعاون

 8,933,458 4,624,436 4,309,022 (أمريكي دوالر) المبلغ

 28 29 28 )%( الصرف معدل

 البيئي التعاون مركز من صرفال

 *المستفيدين إلى الخارجي

 3,454,396 0 3,454,396 (أمريكي دوالر) المبلغ

 11 0 22 )%( الصرف معدل

 .النهائيين ينالمستفيد إلى الصرف عن تقاريره في ورصده المشروع تنفيذ بوحدة المتعلق الصرف يُدرج ال الخارجي البيئي التعاون مركز*  
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  المنقحة الموسعة العمل خطة

 وأنشطة التنظيمية؛ واإلجراءات التصنيع؛ خطوط تحويل بين الجمع خالل من الثانية المرحلة تنفيذ سيستمر .111

 .والرصد والتنفيذ التقنية؛ المساعدة

  التصنيع خطوط تحويل

 من خمسة مجموعه ما تحويل سيتم 15 ،(2021-2016) الثانية المرحلة من األوليين الشريحتين إطار في .112

 قدرات من اطن 122.16) امتري اطن 2,221.12 قدره ابه مرتبط استهالكب تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط

 اطن 1,315.82) امتري اطن 23,924 إزالة وستتم. R-290 إلى 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من( األوزون استنفاد

 في األطراف المتعدد الصندوق من تمويل دون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من( األوزون استنفاد قدرات من

 2021.16-2016 الفترة

 قدرات من طنا 114.68) متريا طنا 2,085 قدرها إضافية كمية إزالة ستتم ،2026-2022 الفترة وفي .113

لتصنيع أجهزة تكييف هواء  إضافية خطوط 5 تحويل خالل من 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من( األوزون استنفاد

 كمية إضافية قدرها إزالة وستتم. R-290 إلى ةيالحرار مضخاتالب المياه سخانات تصنيع خطوط وثالثة الغرف

 من تمويل دون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من( األوزون استنفاد قدرات من طنا 912.45) متريا طنا 16,590

 . 3 الجدول في الموجز النحو على األطراف، المتعدد الصندوق

 في( متري طن) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من بها المرتبطة اإلزالةو التصنيع وطخط تحويالت -3 الجدول

 الثانية المرحلة إطار
  مجموعال 2026-2022 2021-2016 البنود

 الممولة

 R-290 2,221 0 2,221 إلى تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط 5

 R-290 0 2,013 2,013 إلى تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفل إضافية خطوط 5

 R-290 0 72 72 إلى الحرارية بالمضخات المياه سخانات تصنيع خطوط 3

 4,306 2,085 2,221 (متري طن) الفرعي المجموع

 33,044 16,590 23,924 ممولةال غير

 44,820 18,675 26,145 (متري طن) المجموع

تصنيع  خط لتحويل اإلضافية الرأسمالية التكاليف قُدرت ،2026و 2022 عامي بين للتحويالت وبالنسبة .114

 ةأمريكي تدوالرا 1,421,807 بمبلغ R-290 إلى السنة في وحدة 350,000 قدرها بطاقة أجهزة تكييف هواء الغرف

 في وحدة 20,000 قدرها بطاقة الحرارية بالمضخات المياه سخانات تصنيع خط لتحويل أمريكيا دوالرا 302,750و

 وُطلبت. السنوات لتلك أمريكيا دوالرا 8,017,285 قدرها إجمالي إضافية رأسمالية تكاليف إلى يؤدي مما سنة،ال

 على الحرارية بالمضخات المياه وسخانات أجهزة تكييف هواء الغرف إنتاج خطوط لتحويل إضافية تشغيل تكاليف

 . أمريكي دوالر 13,135,500 قدره جماليإل ،(8()ج)74/50 المقرر مع تمشيا كغم،/أمريكي دوالر 6.30 أساس

  2026-2022 الفترة في التنظيمية اإلجراءات

 بالمضخات المياه وسخانات أجهزة تكييف هواء الغرف إنتاج خطوط تحويل التنظيمي المكون سيدعم .115

 أجهزة تكييف هواء الغرف في الطاقة استخدام كفاءة معايير وتنقيح الحصص؛ إدارة نظام تحسين وسيشمل الحرارية،

                                                 
 ات أمريكيةدوالر 108,108لليونيدو و اأمريكي ادوالر 2,066,976، باإلضافة إلى اأمريكي ادوالر 31,562,981قدره على مستوى تمويل إجمالي  15

 .جتماعين السابع والسبعين والحادي والثمانينبالفعل في االلحكومة إيطاليا، تمت الموافقة عليها 
متعدد الدون تمويل من الصندوق  22-الهيدروكلوروفلوروكربونأطنان من  10,505 إزالة، وافقت حكومة الصين على السابع والسبعين في االجتماع 16

 .2021-2016الفترة األطراف في 
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 لتشجيع حوافز وآليات مالية ووضع ؛الكربون أكسيد ثاني بشأن جديد تقني معيار ووضع ،القائمة المعايير من وغيرها

 . للبيئة المراعية العامة المشتريات نظام وإنشاء للبيئة؛ المراعية البدائل تطبيق

 2026-2022 الفترة في التقنية المساعدة أنشطة

جهزة تكييف أل السوقية الحصة لزيادة 2026-2022 للفترة التالية األربعة التقنية المساعدة أنشطة اقتُرحت .116

 لعالمةل ترويجال: أمريكي دوالر 2,740,000 قدرها إجمالية بتكاليف R-290 تكنولوجيا الغرف القائمة علىهواء 

 على القائمة أجهزة تكييف هواء الغرف بيع لزيادة آلية إنشاءو ؛(أمريكي دوالر 100,000) R-290 اإليكولوجية

R-290 (620,000 أمريكي دوالر)وحدات أجهزة تكييف هواء الغرفمن  10,000 لتركيب تجريبيومشروع  ؛ 

 القدرات بناءو ؛(أمريكي دوالر 120,000) وتحليلها البيانات وجمع( أمريكي دوالر 650,000) R-290 على القائمة

 وتشجيع تبني ؛(أمريكي دوالر 200,000) R-290جهزة تكييف هواء الغرف القائمة على أل السالمة شهادة بشأن

 (.أمريكي دوالر 1,050,000 النمسا، حكومة) الصين خارج R-290أجهزة تكييف هواء الغرف القائمة على 

: يلي ما ،اأمريكي ادوالر 2,862,476 جماليةاإل هاتكاليفالتي تبلغ  اإلضافية، التقنية المساعدة أنشطة وتشمل .117

 المتعلقة المعايير تطوير مواصلةو ؛(أمريكي دوالر 1,310,000) R-290 تكنولوجيا استخدامشأن ب والتطوير البحث

 من والتحقق ،(اأمريكي ادوالر 447,476) العامة توعيةالو ؛(أمريكي دوالر 596,000) R-290 تكنولوجيا باستخدام

 إزالة في المحرز التقدم وتتبع ،(أمريكي دوالر 341,000) التحويل لمشاريع الرئيسية المراحل

 (. أمريكي دوالر 168,000) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 وتنفيذ رصد الثانية المرحلة إطار في المنشأة ورصده المشروع تنفيذ وحدة ستواصل ذلك، إلى وباإلضافة .118

 رابطةل أمريكيا دوالرا 490,129 قدره إجمالي مبلغ تخصيص وتم(. ةأمريكي دوالرات 1,585,710) المشروع

CHEAA خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء  لتنفيذ والمالية التقنية بالجوانب المتعلقة المساعدة تقديم لمواصلة

  .الغرف

 المواد إزالةمن خطة إدارة  خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من الثانية للمرحلة اإلجمالية التكاليف

  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 60,394,081 تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفخطة قطاع  من الثانية للمرحلة اإلجمالية التكاليف تبلغ .119

 تكاليف إلى باإلضافة أمريكيا، دوالرا 31,562,981 ذلك في بماو الوكالة، دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكيا، دوالرا

 المرحلة وستعمل. والثمانين الحاديو والسبعين السابع االجتماعين في بالفعل عليها الموافقة تمت التي الوكالة، دعم

-الهيدروكلوروفلوروكربون من( األوزون استنفاد قدرات من اطن 2,465.11) متري طن 44,802 إزالة على الثانية

 من مساعدة بدون( األوزون استنفاد قدرات من اطن 2,228.27) منها امتري اطن 40,514 تحويل وسيتم ،22

 كغم/اأمريكي ادوالر 14.03 أو) كغم/أمريكي دوالر 1.35 اإلجمالية التكاليف فعالية وتبلغ. األطراف المتعدد الصندوق

 لألنشطة ملخصا 4 الجدول ويعرض(. متريا طنا 4,036 وقدرها المطلوب تمويلهاللكمية  فقط اإلزالة أساس على

 . خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من الثانية للمرحلة بها المرتبطة والتكاليف
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-2016) خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف من الثانية المرحلة وتكاليف ألنشطة ملخص -4 الجدول

2026 ) 

 مكونال
 طن) 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 (متري

 فعالية التكاليف

 دوالر)

 (مكغ/أمريكي

 دوالر) التكاليف

 (أمريكي

2016 – 2021 

   2,221  تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط 5 تحويل

 6,545,790 2.95  الرأسمالية اإلضافيةالتكاليف 

 13,992,300 6.30  اإلضافية التشغيل تكاليف

 4,500,000 متاح غير R-290 0 إلى اتكباسال تصنيع خطوط 4 تحويل

 3,393,171 متاح غير 0 والتطوير لبحثا مشاريع من عشر ثالثة

 723,733 متاح غير 0 إضافية تقنية مساعدة

 132,171 متاح غير 0 التحويل مشاريعالمراحل الرئيسية ل من المستقل التحقق

 631,260 متاح غير CHEAA  0 رابطة

 1,644,556 متاح غير 0 ورصده المشروع تنفيذ وحدة

 31,562,981 14.21 2,221  الفرعي المجموع 

 0 0 23,924 األطراف المتعدد الصندوق من تمويل دون اإلزالة

 31,562,981 1.21 26,145 (2021-2016) الفرعي المجموع 

2022 – 2026 

     تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفل إضافية خطوط 5 تحويل

 7,109,035 3.53  التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 12,681,900 6.30  اإلضافية التشغيل تكاليف

-R إلى الحرارية بالمضخات المياه سخانات تصنيع خطوط 3 تحويل

290 

72   

 908,250 12.61  التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 453,600 6.30  اإلضافية التشغيل تكاليف

واء جهزة تكييف هية ألالسوق حصةال لزيادة تقنية مساعدة أنشطة أربعة

 R-290 تكنولوجيا الغرف القائمة على

0 n/a 2,740,000 

 n/a 1,310,000 0 والتطوير للبحث إضافية تقنية مساعدة

 n/a 596,000 0 المعايير شأنب إضافية تقنية مساعدة

 n/a 447,476 0 العامة توعيةال

 n/a 341,000 0 مشاريع التحويلالمراحل الرئيسية لالتحقق المستقل من 

 n/a 168,000 0 22-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة في المحرز التقدم رصد

 CHEAA  0 n/a 490,129 رابطة

 n/a 1,585,710 0 ورصده المشروع تنفيذ وحدة

 28,831,100 13.83 2,085  الفرعي المجموع 

 0 0 16,590 األطراف المتعدد الصندوق من تمويل دون اإلزالة

 28,831,100 1.54 18,675 (2026-2022) الفرعي المجموع 

 60,394,081 14.03 4,306 (2021-2016) ةالممول اإلزالة مجموع

 60,394,081 1.35 44,820 (2026-2016) المجموع

 استهالك الصين حكومة ستخفض خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، من الثانية المرحلة وبتنفيذ .120

 ،2022 عام بحلول المائة في 45 بنسبة أجهزة تكييف هواء الغرف تصنيع قطاع في 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 القطاع، هذا في 2013 عام باستهالك مقارنة ،2025 عام بحلول المائة في 70و ،2023 عام بحلول المائة في 61و

 .5 الجدول في مبينعلى النحو ال
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 قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفل الموسعة للخطة به المسموح القطاعي لالستهالك األقصى الحد -5 الجدول

(2022-2026) 
 2026 2025 2024 2023 2022 تفاصيل

 األولى المجموعة مواد الستهالك به المسموح األقصى الحد

 قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في جيم المرفق من

 (األوزون استنفاد قدرات من طن)

2,259.7 1,614.1 1,614.1 1,232.6 1,232.6 

 70 70 61 61 45 (٪) 2013 لعام القطاع باستهالك مقارنة االنخفاض

  األمانة تعليقات

 19-كوفيد أثر

 األسواق وظلت ،19-بسبب جائحة كوفيد 2020 عام في بالشكل العادي أعمالها تسيير من الشركات تتمكن لم .121

 . بشدة ةتأثرم والخارجية المحلية

 Changhong شركتا تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف) الشركات هذه من ثالث زيارة تمت وقد .122

Zhongshan وTCL Zhongshan، لكباساتتصنيع ا وشركة GMCC )الثانية مراحلها الرئيسية من التحقق وتم 

 بسبب السفر قيود فرض أعيد وإذا ؛2020 األول كانون/ديسمبر بحلول المشاريع هذه تكتمل أن المتوقع ومن والثالثة؛

 أخرى شركات ثالث تحويل من االنتهاء يتم أن المتوقع ومن. افتراضيا الوطني القبولعملية  إجراء يمكن ،19-كوفيد

 Shenyangو Highly لكباساتشركتا تصنيع او TCL Wuhan شركة تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف)

Sanyo )شركتا تصنيع أجهزة تكييف ) حجما األصغر الثالث الشركات غير أن. 2021 األول كانون/ديسمبر بحلول

 من عانت( Xi'an Qing لكباساتتصنيع ا وشركة ،Yangzi Chuzhouو Hinsense Jiangmen هواء الغرف

 الواضح من يكن ولم مؤقتا، الشركات تلك في التحويل عمليات توقفتو السوق؛ طلب وتقلص التوريد سلسلة انقطاع

 . التحويالت هذه تنفيذ نفستأسي متى النهائية صيغتها في الوثيقة هذه وضع وقت

 أن المتوقع منو وخارجها، الصين داخل االقتصاد على 19-كوفيد جائحةل أثر أكبر يكون أن المرجح ومن .123

قطاع تصنيع أجهزة  في R-290 مثل جديدة تكنولوجيا في لالستثمار المستهلكين استعداد في رئيسيا دورا يؤدي

 من وغيرها السفر على المفروضة القيود حسب تأخيرها، أو األنشطة بعض تعديل يلزم وقد. تكييف هواء الغرف

قطاع  في البديلة التكنولوجيات بشأن السنوي المؤتمر عقدسيُ  المثال، سبيل وعلى. بذلك للقيام آليات وتوجد القيود؛

ويمكن  ؛2020 أكتوبر/األول تشرين 30 في CHEAA رابطة تنظمه الذي تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 .افتراضيا الوطني الصعيد على قبولال يتم أن يمكن وبالمثل،. اافتراضي أو حضوريا االجتماع ذلك في المشاركة

  واالستدامة االستراتيجية

خطة قطاع  من الثانية المرحلة من األوليين والشريحتين األولى المرحلة إطار في الرئيسي التركيز كان .124

تكاليف التشغيل  وتوفير تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط تحويل هو تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

 أجهزة تكييف هواء الغرف لتشجيع التقنية المساعدة إلى 2026-2022 للفترة األنشطة تركيز وتحول. اإلضافية

 .وتسويقها R-290 تكنولوجيا على القائمة

 الصناعة ودوائر CHEAA ورابطة اليونيدوو الصين حكومة تبذلها التي الدؤوبة الجهود من الرغم وعلى .125

 تبني السوق فإن اإلضافية، التشغيل تكاليف لتحفيز مبتكرة آلية إنشاءو اآلخرون، المصلحة أصحاب من وغيرها

 طاقة منفقط  المائة في 1 استخدام من يتضح كما محدودا، كان R-290جهزة تكييف هواء الغرف القائمة على أل

 .2020 آب/أغسطس 31و 2019 أيلول/سبتمبر 1 بين األولى المرحلة في R-290 إلى تحويلها تم التي التصنيع
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 إجمالي من المائة في 4 حوالي R-290 إلى المحولة التصنيع طاقة ستشكل الثانية، المرحلة نهاية وبحلول .126

 من ،األخرى للتكنولوجيات الغالبة السوقية الحصة إلى وبالنظر 17.تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف على البلد طاقة

 في السياسات تدابير وستكون. تحديا R-290جهزة تكييف هواء الغرف القائمة على أل تبني السوق يظل أن المحتمل

تبني هذه  ناجح ضمان في حاسمة الصين، من أجهزة تكييف هواء الغرف تستورد التي البلدان في وكذلك الصين،

 .لتكنولوجياا

 ؛2026و 2016 عامي بينالتي يتعين تحقيقها  اإلزالة من تقريبا المائة في 90 أجل من التمويل يُطلب ولم .127

 R-410A ذلك في بما لألوزون، مستنفدةالمواد ال غير تكنولوجيا أي إلى التحويل خاللمن  زالةاإل هذه تحقيق ويمكن

 التكنولوجيا اختيار فإن ،R-290 إلى إضافية تصنيع خطوط تحويل تشجيع الحكومة تعتزم حين وفي. HFC-32و

 ذلك، على وبناء الصين؛ في أجهزة تكييف هواء الغرف المصنعة من كبير جزء تصدير ويتم العمالء طلب على يعتمد

 . اهبشأن تمويل طلبيُ  لم يتال لإلزالة التكنولوجي الفصل تقدير الصعب من

 بما العوامل، من عدد صعوبة بسبب R-290 على القائمة ألجهزة تكييف هواء الغرف السوق قبول ويواجه .128

 استهالك كانو. HFC-32و R-410A تبريدال يغاز على القائمة أجهزة تكييف هواء الغرف من المنافسة ذلك في

R-410A 2019و 2015 عامي بين سنويا/طن 60,000 حوالي عند تقريبا ثابتا لتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف .

 90 بنسبة زاد حيث كبيرة، زيادة لتصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف HFC-32 استهالك زاد ذلك، من النقيض وعلى

 تصنيع في الزيادة وحدثت 18 .السنة في متري طن 40,000 قرابة إلى ليصل ،2019و 2017 عامي بين المائة في

وحدات أجهزة  أسعار في للغاية بسيط اختالف وجود من الرغم على HFC-32 القائمة الهواء وتكييف التبريد أجهزة

 . R-410Aو HFC-32 على القائمة تكييف هواء الغرف

 القائمة على ألجهزة تكييف هواء الغرف السوق تبني التي تواجه التحديات أحد أن 19أيضا اإلبالغ تم وقد .129

R-290 نظم تركيب معايير أن من الرغم وعلى. باألجهزة األخرى مقارنة األجهزةتلك  تركيب تكاليف ارتفاع هو 

 على) A3و( HFC-32 المثال، سبيل على) A2L تبريدال الغازات بين تميز ال الصين في الهواء وتكييف التبريد

 في كبير بشكل HFC-32 تكنولوجيا على ةالقائم تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف زاد فقد ،(R-290 المثال، سبيل

 متطلبات تكون أن ينبغي النظرية، الناحية ومن. R-290 على ةالقائم تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف لم يزد حين

 العملية، الناحية من بينما نفسها؛ هي R-290و HFC-32 القائمة على أجهزة تكييف هواء الغرف وحدات تركيب

 .التركيب كفاءة من يقلل مما ،R-290 مع التعامل عند حرصا أكثر التقنيين أن يبدو

 السوقية الحواجز تحديدل التقنية المساعدة النمسا حكومة ستقدم لقطاع،ل المنقحة الموسعة الخطة إطار وفي .130

 أفريقيا شمال بلدان على البداية في التركيز مع الصين، األخرى غير بلدانال في R-290 تكنولوجيا التي تواجه

 التدريب،/المهارات ذلك في بما التحتية، البنية متطلبات من األدنى الحد مثل الحواجز، تلك تخطي ووسائل والبلقان،

أجهزة تكييف هواء  وحدات من أي تصدير يتم ولم. بأمان وصيانتها R-290 قائمة على منتجات تركيب أجل من

 إدراج أن األمانة ترى ذلك، على وبناء. األولى المرحلة إطار في المصنعة السبليت R-290الغرف القائمة على 

 أمر الصين خارج R-290جهزة تكييف هواء الغرف القائمة على أل السوق تبني تعزيز إلى الرامية األنشطة

 القطاع خطة من الثالثة الشريحة في إطار األنشطة بهذه المتعلقة سيتم إدراج التفاصيل هأن مالحظة مع استراتيجي،

 5 بالمادة عاملة ابلدان تشمل البلقانبلدان  أن األمانة وتالحظ. 2021 عام في الثاني االجتماع إلى تقديمها سيتم التي

                                                 
. السنة/وحدة 6,738,455 األولى قدرها المرحلة في R-290محولة إلى ال أجهزة تكييف هواء الغرفع تصنيمن خطوط  اخط 18عدد الطاقة السنوية ل 17

والي حإلى  R-290 ع القائمة علىيصل إجمالي طاقة التصني، وبذلك R-290خطوط تصنيع إضافية إلى  10سيتم تحويل  ة،الثاني المرحلةبحلول نهاية و

بحلول ؛ وحدة سنويامليون و 154 إلى في الصينلقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف التصنيع  طاقة بلغت، 2019في عام و. السنة/مليون وحدة 10

 . السنة/في المائة 6 بنحو استمرار النموبافتراض السنة، /مليون وحدة 232حوالي  الطاقة، ستكون تلك 2026عام 
 1المؤهلة في  للطاقةبعد التاريخ النهائي  منشأة HFC-23و 410A-R قائمة على تصنيع طاقة، لن تكون أي 28/2 من المقرر 17 ةمع الفقر تمشيا 18

 .للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار التخفيض التدريجيلتمويل لمؤهلة  2020كانون الثاني /يناير
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59 الوثيقة من 205الفقرة  19
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 الصندوق إطار فيللتمويل  مؤهلةال فقط هي 5الخاصة بالبلدان العاملة بالمادة  األنشطةو ؛5 بالمادة عاملة غير اوبلدان

 . األطراف المتعدد

-2022 الفترة في R-290 إلى الكباسات خطوطل تحويلال من مزيدا المنقحة الموسعة الخطة تشمل وال .131

 في أخرى خطوط أربعة تحويل وتم لكباسات؛ا تصنيع خطوطمن  ثالثة تحويل تم األولى، المرحلة إطار وفي. 2026

. سبعة إلى R-290 إلى المحولة الكباسات لخطوط اإلجمالي العدد رفع مما الثانية، المرحلة من شريحتين أول إطار

 كباساتلل كافية تصنيع قدرة هناك ستكون أنه األمانة ترى للتكنولوجيا، السوق تبني تقييد استمرار احتمال إلى وبالنظر

 .الثانية المرحلة نهاية حتى R-290 القائمة على

  بالتكاليف المتعلقة المسائل

خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء  على المبدأ، حيث من والسبعين، السابع اجتماعها في اللجنة، وافقت .132

 عام إلى 2016 عام من للفترة للصين الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للمرحلة الغرف

 تمتس متريا طنا 18,675 أصل ومن. الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة ،اأمريكي ادوالر 89,144,797 بمبلغ 2021

 طنا 48و R-290 إلى التحولمن خالل  متريا طنا 8,122 إزالة المقرر من كان الخطة، تلك إطار في تدريجيا إزالته

 االحترار إمكانية منخفضة بدائل إلى لتحويلا تكاليف فعالية معدل فإن ،بالتاليو. R-744 إلى التحولمن خالل  متريا

 المنقحة، الموسعة الخطة إطار وفي. كغم/ةأمريكي اتدوالر 10.91 كان قدره 2021و 2016 عامي بين العالمي

-R إلىوالتحويل  22-الهيدروكلوروفلوروكربون من امتري اطن 2,085 إلزالة أمريكي دوالر 28,831,100 يُطلب

 ويعزى. في المتوسط كغم/اأمريكي ادوالر 13.83 اقدره تكاليففعالية  عنه ينتج مما ،2026و 2022 عامي بين 290

 تتضمن ذلك، على عالوةو التقنية؛ المساعدة وأنشطة اإلضافية التشغيل تكاليف زيادة إلى التكاليف فعالية ارتفاع

. لها تمويل يُطلب ال اإلزالة في كبيرة زيادة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفل الموسعة المنقحة الخطة

 بين تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط لتحويل اإلضافية الرأسمالية التكاليف متوسط كان ذلك، إلى وباإلضافة

المبلغ  من أقل خط لكل أمريكيا دوالرا 112,649 أي) أمريكيا دوالرا 1,309,158 قدره 2021و 2016 عامي

 مما( السنة/وحدة 459,022) أعلى الخطوط لتلكمتوسط طاقة التصنيع  وكان( 2026-2022 الفترة في المخصص

 (. السنة/وحدة 350,000) 2026-2022 الفترة في عليه كان

ألجهزة  إضافية تصنيع خطوط خمسة لتحويل أمريكيا دوالرا 7,109,035 قدره إجمالي مبلغ تخصيص وتم .133

 المياه سخانات تصنيع خطوطمن  ثالثة لتحويل أمريكيا دوالرا 908,250و ،R-290 إلى تكييف هواء الغرف

 خطوط اختيار سيتم السابقة، الممارسات مع وتمشيا. 2026و 2022 عامي بين R-290 إلى الحرارية بالمضخات

 الطلب مقدم مدى تأهيل من التحقق وسيتم لبرنامج،المشمولة با الشركات قبل من الطوعي التطبيق خالل من التصنيع

 ،السادس والسبعين االجتماع وفي .مركز التعاون البيئي الخارجي/وزارة اإليكولوجيا والبيئة بواسطة التصنيع وخط

في  المائة في 76 قدره كان 5 المادةفي البلدان العاملة ب شركات تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف ملكية أن لوحظ

 التي تحظى بدعم في التحويل عمليات في المشاركة في ترغب قد التي الشركات بعض يمكن أن تشتملو. المتوسط

 ،5 بالمادة العاملة غيرمن البلدان  ملكيةعلى  الموسعة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرفالموسعة لخطة ال إطار

 بإبالغ ،اليونيدو خالل من الصين، حكومة تقوم أن األمانة اقترحت الحاالت، هذه مثل وفي. للتمويل مؤهلة غير وهي

 في ترغبالتي  تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوطمن  ألي 5 بالمادة العاملة غير البلدان بملكية التنفيذية اللجنة

 النظر التنفيذية اللجنة على تقترح وأن قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف،ل الموسعة الخطة إطار في المشاركة

 الخطة إطار في أخرى ألنشطة 5 بالمادة العاملة غيرالبلدان  بملكية المرتبطة األموال تخصيص إلعادة إما فيها

 . األطراف المتعدد الصندوق إلى األموال إعادة أو لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، الموسعة

 تكاليف التشغيل اإلضافية

 الصين، من الغرف أجهزة تكييف هواء تستورد التي البلدان وفي الصين في السياسات تدابير إلى باإلضافة .134

 في لوحظ وكما. التكنولوجيا تبني تيسير في مفيد دور تأدية اإلضافية التشغيل تكاليف حوافز مخطط يواصل أن يمكن
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 إطار في تقديمها سيتم التي تكاليف التشغيل اإلضافية أن من التأكد الضروري من سيكون والثمانين، الرابع االجتماع

في المرحلة الثانية  استخدامأن يتم  األمانة واقترحت 20 .األولى المرحلة في المقدمة تلك تتجاوز ال الثانية المرحلة

تكاليف التشغيل  تستند حيث 21األولى، المرحلة في للمخطط المستخدم مماثل اإلضافية التشغيل تكاليفل حوافز مخطط

 األولى، في الحالةو ،5 بالمادةالعاملة  األطراف إلى تم تصديرها أو محليا بيعت قد األجهزة كانت إذا ما لىإ اإلضافية

 التبني لتحفيز الوقت مع تدريجيا ستنخفض تكاليف التشغيل اإلضافيةأن و المباعة؛ األجهزة في الطاقة كفاءة درجة

 المرحلة إطار في اإلضافية التشغيل تكاليف على اإلبقاء الخصوص، وجه على األمانة، واقترحت. لتكنولوجيال المبكر

 المباعةو R-290القائمة على  السبليت لوحدات بالنسبة األولى المرحلة في عليه كانت الذي المستوى نفس عند الثانية

تكاليف التشغيل  نسبة تخفيض سيتم الوقت ذلك وفي ،2022 األول كانون/ديسمبر 31و 2021 أيلول/سبتمبر 1 بين

 الثالثة الشريحة طلب في إدراجها تم التشغيل اإلضافية والتيتكاليف  لحوافز منقحة آلية بموجب أكبر بشكل اإلضافية

 تقليل يتم متى تحديدفي  بالمرونة التمتع في الحكومة رغبت فقد ذلك، ومع. 2021 لعام األخير االجتماع إلى المقدم

 المستوى في النظر في التنفيذية اللجنة ترغب وقد. R-290 على السوق فعل رد على بناء اإلضافية التشغيل تكاليف

 الشريحة طلب في إطار للتكنولوجيا السوق تبني عن إضافية معلومات فراتو عند اإلضافية التشغيل لتكاليف المناسب

 . لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف المنقحة الموسعة الخطة من الثالثة

خطة قطاع  من الثانية المرحلة إطار في لتكاليف التشغيل اإلضافية عليه المتفق المبلغ المخصص بلغو .135

لكمية ( ةالممول) اإلزالة إلى واستنادا 22 .أمريكيا دوالرا 33,648,412 ما مجموعه تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

. كغم/ات أمريكيةدوالر 4.12 قدره تكاليف التشغيل اإلضافية من عليه المتفق المستوى كان متريا، طنا 8,170 قدرها

اإلضافية  التشغيل لتكاليف الشامل األقصى الحد بمثابة عليه المتفق المستوى هذا اعتبار يستمر أن األمانة واقترحت

 عامي بين أجهزة تكييف هواء الغرفمن  وحدة 2,773,360 عن يقل ال ما بيع يجب لذلك، ووفقا. الثانية لمرحلةفي ا

 الحظت اليونيدو أن ويبدو. دوالرا أمريكيا 13,135,500البالغة  اإلضافية التشغيل تكاليفلصرف  2026و 2022

 ستنديس تكاليف التشغيل اإلضافية حوافز مخطط ألن المبيعات من محدد بعدد االلتزام الصناعة على الصعب من هأن

 أو محليا تباع الوحدات تلك كانت إذا وما الوحدات، تلك في الطاقة استخدام في والكفاءة المباعة، الوحدات عدد إلى

 أدنى حد بيع يلزم كان إذا ما بشأن توجيهات تقديم في التنفيذية اللجنة ترغب وقد. 5 بالمادة العاملة البلدان إلى تصدر

أجهزة تكييف  تبني عن المقدمة المعلومات إلى استنادا R-290أجهزة تكييف هواء الغرف القائمة على  وحدات من

لقطاع  المنقحة الموسعة الخطة من الثالثة الشريحة تقديم عند السوق في R-290 تكنولوجيا على القائمة هواء الغرف

 .تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف

وحدة تكييف  10,000 لتركيب تجريبيمشروع ل أمريكي دوالر 650,000 قدره إجمالي مبلغ تخصيص وتم .136

 تكييف هواء الغرفوحدات أجهزة من  وحدة كل فعال بشكل يدعم أن النشاط هذا شأن ومن ؛R-290هواء قائمة على 

 اإلضافية التشغيل تكاليف حوافز مخطط من بكثير أعلى مستوى وهو أمريكيا، دوالرا 65 بمبلغ R-290القائمة على 

 مبان في R-290أجهزة تكييف هواء الغرف القائمة على  وحدات تركيب اآلن حتى تم أنه اليونيدو وأوضحت. الحالي

 المشروع ستهدفي وسوف ؛(المصانع ومهاجع والمدارس، المكاتب، ومباني العامة، المرافق مثل) سكنية غير

 وحدة كل ملتوستش. الفرديين المنازل ييمشتر قبل من التكنولوجيا قبول لضمان المنزلية المبانيللتركيب  التجريبي

 تم األساس، هذا وعلى. البيانات وجمع ةالعملي رصد لتمكين WIFI وحدةعلى  من وحدات أجهزة تكييف هواء الغرف

 حوافز مخطط في لتركيبل التجريبيالمشمولة بالمشروع  10,000 عددها البالغ الوحدات عدم إدراج على االتفاق

 . اإلضافية التشغيل تكاليف

                                                 
 .ExCom/UNEP/OzL.Pro/4/428 من الوثيقة 62الفقرة  20
 . 5 العاملة بالمادةبلدان غير الإلى  تم بيعهاالتي  R-290 القائمة على ألجهزة تكييف هواء الغرف يتم توفير تكاليف تشغيل إضافيةلن  21
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29من الوثيقة  2 والجدول 100الفقرة  22
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 المناخ على األثر

 انبعاث تجنبيؤدي إلى  أن R-290 إلى تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوطمن  10 تحويل من شأن .137

 ثالثة تحويل أن تشير التقديرات إلىو. سنويا الجوي الغالف في الكربون أكسيد ثاني مكافئ من طن مليون 12.9 نحو

 من إضافيا طنا 229 انبعاث جنبيؤدي إلى ت R-290 إلىالسكنية  الحرارية بالمضخات المياه سخانات خطوط من

 منمتريا  طنا 40,514 إزالة الصين تقترح ذلك، إلى وباإلضافة. الجوي الغالف في سنويا الكربون أكسيد ثاني مكافئ

 شأن ومن. الصندوق من مساعدة دون تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف شركات في 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 السنة في الكربون أكسيد ثاني مكافئ من طن آالف 507 بنحو الجوي الغالف إلى االنبعاثات تزيد أن التحويالت هذه

 مليون 150 من تقترب الجوي الغالف في انبعاثات تجنبؤدي إلى وست ؛R-410A هي البديلة التكنولوجيا كانت إذا

 غير التحويالت نصف كان وإذا. HFC-32 هي التكنولوجيا كانت إذا سنويا الكربون أكسيد ثاني مكافئ من طن

 ثاني مكافئ من طن مليون 75 قرابةانبعاث  نتجنب فسوف ،HFC-32 إلى اآلخر والنصف R-410A إلى الممولة

 إذا السنة في الكربون أكسيد ثاني مكافئ من تقريبا طن ماليين 107 تجنب سيتم وكذلك السنة؛ في الكربون أكسيد

 .HFC-32و R-410Aو R-290 بين بالتساوي التحويالت هذه قسمت

  التوصيات

 : في التنفيذية اللجنة ترغب قد .138

 هواء أجهزة تكييف تصنيعخطة قطاع  لمرحلة الثانية منا لتمديد المنقحة العمل خطة على الموافقة (أ)

 استهالك لمستويات األقصى والحد ،2026حتى عام  الحرارية المضخاتالمياه ب وسخانات الغرف

 الوثيقة في الوارد وصفه النحو على الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد به المسموح القطاع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1؛ 

 خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، من الثانية المرحلة إطار في أنهاإلحاطة علما ب (ب)

 : األقل على يلي ما تحويل على الصين حكومة وافقت

  ؛R-290 إلى أجهزة تكييف هواء الغرف تصنيع خطوطمن  عشرة (1)

 ؛R-290 إلى كباساتال تصنيع خطوطمن  أربعة (2)

  ؛R-290 إلى المنزلية الحرارية بالمضخات المياه سخانات تصنيع خطوطمن  ثالثة (3)

لقطاع تصنيع أجهزة تكييف  الموسعة الخطة من الثالثة الشريحة طلب في تُدرج أن اليونيدو مطالبة  (ج)

 وحدات مبيعات مستوى عن معلومات 2021 لعام األخير االجتماع إلى ستقدم التي هواء الغرف

 ؛R-290القائمة على السبليت  أجهزة تكييف هواء الغرف

 غيرالبلدان  بملكية اليونيدو، خالل من ،ستبلغ اللجنة التنفيذية الصين، حكومة أناإلحاطة علما ب (د)

 إطار في المشاركة في ترغب تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف خطوط ألي 5 بالمادة العاملة

 األموال تخصيص إعادة واقتراح لقطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف، الموسعة الخطة

لقطاع  الموسعة الخطة إطار في أخرى ألنشطة 5 بالمادة العاملة غير البلدان بملكية المرتبطة

 .األطراف المتعدد الصندوق إلى األموال إعادة أو تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف،
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 (اليابانو ألمانيا،و اليونيب،) الوطني التمكين وبرنامج التبريد خدمة قطاعالمنقحة لالموسعة  خطةال

 القطاع خطة وصف

 ةالخلفي

 التبريد خدمة قطاع خطة على المبدأ حيث من التنفيذية اللجنة وافقت والسبعين، السادس اجتماعها في .139

 لتحقيق للصين الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للمرحلة وبرنامج التمكين الوطني

 20.9 بمبلغ القطاع، هذا في الهيدروكلوروفلوروكربونية لموادل 2026 عام بحلول المائة في 67.5 بنسبة خفض

 120,000و لليونيب أمريكي دوالر 2,087,900 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر مليون

 .اليابان لحكومة أمريكي دوالر 52,000و ألمانيا لحكومة أمريكي دوالر

الحادي  االجتماع في وبرنامج التمكين الوطني لقطاع خدمة التبريد الثانية الشريحة على الموافقة وتمت .140

علما  اللجنة أحاطت والثمانين، الثاني اجتماعها وفي. 2020-2018 للفترة المقابلة الشريحة تنفيذ خطة مع والثمانين،

في  النظر إرجاء وقررت وبرنامج التمكين الوطني التبريد خدمة قطاعخطة  من الثالثة لشريحةا الصين حكومة طلبب

 في النظر بإرجاء قرار اتُخذ االجتماع ذلك وفي ؛((ب)82/71 المقرر) والثمانين الثالث االجتماع إلىهذه المسألة 

 (. 83/55 المقرر) والثمانين الرابع االجتماع إلى الثالثة الشريحة

 من الثانية للمرحلة وبرنامج التمكين الوطني التبريد خدمة قطاع من الثالثة الشريحة على الموافقة تمتو .141

 بمبلغ 2021-2020 المقابلة للفترة شريحةال تنفيذ وخطة للصين، الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة

 الرابع جتماعاال في أمريكي، دوالر 120,000 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي، دوالر 1,000,000

 . والثمانين

  المنقحة الموسعة العمل خطة

 لتمديد منقحة موسعة عمل خطة الصين، حكومة عن نيابة اليونيب، قدم ،(3()أ)84/69 المقرر مع تمشيا .142

 11,675,105 قدرها تكاليفب 2026 عام حتى وبرنامج التمكين الوطني التبريد خدمة قطاعخطة  من الثانية المرحلة

 دوالر 820,000و لليونيب، اأمريكي ادوالر 1,342,282 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة ،ةأمريكي دوالرات

الحد األقصى المسموح به كما قدمت  23اليابان؛ لحكومة أمريكي دوالر 240,000و ألمانيا، لحكومة أمريكي

. 1.3.4 الصف في الوارد وصفه النحو على مستويات استهالك القطاع من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل

 المتمثلة في تخفيض قدرهعلى تحقيق أهداف االمتثال لبروتوكول مونتريال  الصين 24الثانية المرحلة تنفيذ وسيساعد

 . 2025في المائة بحلول عام  67.5

 التالية الشريحة فإن والثمانين، السادس االجتماع إلى اليوئنديبي قدمه يذال المنقح االتفاق مشروع مع وتمشيا .143

 دوالر 2,500,000 قيمتها تبلغ والتي وبرنامج التمكين الوطني، التبريد خدمة قطاع خطة من الثانية المرحلة من

 في كما الوكاالت توزيع حسب) أمريكي دوالر 2,000,000 البالغة الوكالة دعم تكاليف إلى باإلضافة أمريكي،

 . 2021 لعام الثاني االجتماع إلى ستقدم اليابان وحكومة ألمانيا وحكومة لليونيب( السابقة الحاالت

                                                 
 .الصين لليونيب فيوالبيئة  اإليكولوجيامن وزارة  2020أيلول /سبتمبر 7 لرسالة المؤرخةوفقا ل 23
عن  االمرحلة الثانية المنقحة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمييزه تم اعتبار ذلك بمثابةالصين، سي للطلب المقدم منووفقا  24

السبعين والحادي والثمانين االجتماعين السابع وفي  أي) 2020حتى عام  الخاصة بهاالمرحلة األصلية الثانية للقطاع الذي تمت الموافقة على األموال 

 (.على التوالي
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 قطاع خدمة التبريد في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك

 اطن 59,357.39 قدره 2019 عام في قطاع الخدمة في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك كان .144

 الجدول في مبينعلى النحو ال 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من( ألوزونقدرات استنفاد ا من اطن 3,259.7) امتري

 المواد استهالك إجماليو. االتفاق في لقطاع خدمة التبريد به المسموح لالستهالك أقصى حد يوجد وال. 1

 . الصين في 2019 عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية

 القطري البرنامج بيانات) الصين في الخدمة قطاع في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك -1 الجدول

2015-2019) 
 *المتوسط 2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربونية المادة

  متري طن

 64,466.58 58,005.55 59,821.81 51,482.65 47,398.35 42,557.47 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 113.75 404.58 437.57 347.29 288.14 314.91 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 139.56 37.71 (5.32) (5.71) 67.16 46.320) 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,338.58 909.55 276.97 662.43 371.44 1,016.42 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 70,058.47 59,357.39 60,531.03 52,486.66 48,125.09 43,842.48 (متري طن) المجموع

 األوزون استنفاد قدرات من طن

 3,545.68 3,190.31 3,290.20 2,831.55 2,606.91 2,340.66 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.30 8.09 8.75 6.95 5.76 6.30 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.05 0.75 (0.12) (0.13) 1.48 (1.02) 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 347.03 59.12 18.00 43.06 24.14 66.07 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 استنفاد قدرات من طن) المجموع

 (األوزون

2,412.01 2,638.29 2,881.42 3,316.83 3,258.27 3,898.06 

 .2010و 2009 عامي في االستهالك متوسط* 

 األقصى الحد من أقل 2019 عام في االستهالك كان ،2016 عام منذ متزايد اتجاه هناك كان حين وفي .145

 استهالك في العام االنخفاض ويُعزى. التنفيذية واللجنة الصين حكومة بينالمبرم  االتفاق في لالستهالك به المسموح

 في مجالي التقنية والمهارات المعرفة وتحسين الخدمة، تقنيي لدى الوعي زيادة إلى الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد

 اتغازب شحنال إعادة وتقليل التسرب معدل وتقليل ،األجهزة تعطل معدل انخفاض إلى أدى مما والخدمة، التركيب

في قطاع تصنيع  تحويلمجال ال في تقدم أُحرزو االستخدام؛ إعادة ومعدل التبريد اتغاز استرداد وزيادة التبريد،

هواء التكييف والتبريد تصنيع أجهزة  وقطاع ةيالحرار مضخاتالب المياه وسخانات لغرفا هواء تكييف أجهزة

في  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد من الخالية المنتجات من أكبر عدد دخول إلى أدى مما ةوالتجاري ةالصناعي

 المزودة R-410Aو HFC-32 على القائمة ألجهزة تكييف هواء الغرف السوقية الحصة دتاوز. المحلية لسوقا

 .الصين في كبيرة زيادة بمحوالت

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك أهداف

 .2الجدول في  لقطاع خدمة التبريد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك أهداف ترد .146

 الصين في لقطاع خدمة التبريد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة أهداف -2 الجدول
 2026 2025 2024 2023 2022 2021  الستهالكل األقصى الحد

 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 األوزون استنفاد قدرات من طن

 45,452 45,452 54,460 54,460 54,460 54,460 متري طن

 (2026-2021) الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للمرحلة العامة المبادئ

 في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إجراءات: هما مكونين( 2026-2021) الثانية المرحلة تشمل .147

 القدرات بناء في التمكيني المكون جوهر ويتمثل. تمكينية مكونات بوصفها القدرات بناء وأنشطة قطاع خدمة التبريد،
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 إدارة خطة بتنفيذ المرتبطة الصلة ذات إلداراتبين ا والتنسيق التواصل آلية لتعزيز والمحلي الوطني المستويين على

 للرقابة، الخاضعة بالمواد المتعلقة واللوائح السياسات تنفيذاستمرار  وضمان الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة

 .المشروعة غير األنشطة سيما وال ،الخاضعة للرقابة الموادمن  صادراتالو وارداتال عن واإلبالغ الرصد وزيادة

 الشهادات، وإصدار التقنيين، وتدريب والقواعد، المعايير وتنقيح ،اتالسياس دراسات ويجري تخطيط .148

تصنيع أجهزة تكييف هواء  قطاع في اإلزالة لدعم التبريد خدمة قطاع خطة في المدرجة األخرى واألنشطة والترويج

 الخدمةقطاع  قدرة تعزيز إلى األنشطة هذه وتهدف. ةوالتجاري ةهواء الصناعيالتكييف التبريد وأجهزة وقطاع  الغرف

 تبريد،ال لغازاتة اآلمنالمناولة  على التقنيين قدرة وتعزيز الهيدروكلوروفلوروكربونية، المواد استهالك إزالة على

 ممارسة خالل من غازات التبريد استهالك وتقليل الخدمة تقنيي مهارات تعزيز خالل من الخدمة ورش إدارة وتحسين

 .الجيدة الخدمة

  المنقحة الموسعة العمل خطة مكونات

 :ةأمريكي اتدوالر 5,846,105 قدرها إجمالية بتكاليف التالية، التبريد ةخدم أنشطة تنفيذ سيتم .149

 قدرات تعزيز لمواصلة جديدة تجريبية مدن تحديد ذلك في بماووضع السياسات  لسياساتا دراسات (أ)

 1,256,105) التبريدقطاع خدمة  في األنشطة ورصد إدارة على المحلية ا والبيئةاإليكولوجي مكاتب

 ؛(ةأمريكي دوالرات

 المتنوعة األجهزة على التركيز مع التبريد خدمة لقطاع جديدة وقواعد معايير ووضع تحديث (ب)

 ةهواء الصناعيالتكييف التبريد وأجهزة و أجهزة تكييف هواء الغرف مثل) المختلفة والتطبيقات

  ؛(أمريكي دوالر 240,000( )ةوالتجاري

 مراكز وإنشاء جديدة تدريبية مواد خالل إعداد من هادعمو التبريد، لتقنيي التدريب برامج مواصلة (ج)

أجهزة تكييف  قطاعفي  للمصنعين البيع بعد ما نظم خالل من التدريب وتعزيز إضافية، تدريب

 شركات في القدرات ءوبناة؛ والتجاري ةهواء الصناعيالتكييف التبريد وأجهزة وقطاع  هواء الغرف

 اتالشهادإصدار  برنامج تدعم التي التدريب مراكز من المختارين للمدربين الدولية التدريب

  ؛(أمريكي دوالر 3,100,000)

 احتياجات ليالئم التبريد خدمة لتقنيي شهاداتللحصول على ال تدريبال نطاق وتوسيع تحسين  (د)

 ؛(أمريكي دوالر 140,000)الشهادات إلصدار  هيكلته الوطني المعاد نظامال ومتطلبات السوق

 المناخو األوزون مبادرات وعن الجيدة التبريد ةخدم ممارسات عن معلومات لنشر الترويج أنشطة (ه)

 وتدريب ،Ozone2Climate فعاليات خالل من والمناخ األوزون طبقة حماية بشأن الوعي لتعزيز

 (.أمريكي دوالر 1,110,000) السوبر ماركت قطاع في التقنيين

 للسلطات تكون أن أمريكي، دوالر 5,790,000 تكاليفهاالتي تبلغ  برنامج التمكين الوطني، أنشطة وستكفل  .150

 قدرة وتعزيز الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد إزالة لتشجيع الصلة ذات واللوائح القوانين تنفيذ على القدرة المحلية

 المشروع غير االتجار ومكافحة ومنع لألوزون؛ المستنفدة المواد تصدير/استيراد إدارة على القانون إنفاذ أجهزة

 من فضلاأل شراءال ممارسات وتشجيع البديلة؛ غازات التبريد اعتماد وتيسير الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ بالمواد

 :يلي ما تنفيذ وسيتم. المناخ بتغير وعالقته األوزون حماية بشأن العام الوعي وزيادة العامة؛ التوعية حمالت خالل
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 لتحسين اجتماعات عقد خالل من والمحلي الوطني الصعيدين على المحلية السلطات قدرات بناء (أ)

 2,580,000) التنفيذ التدريب علىو واإلشراف ،ا والبيئة المحليةاإليكولوجي مكاتب مع التواصل

 ؛(أمريكي دوالر

 خالل من الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الصادرات من/الواردات إدارة نظام تعزيز مواصلة (ب)

 في بما الجمركية المقاطعات في القدرات بناء في والمساعدة الجمارك؛ لموظفي تدريبية عمل حلقات

 المخاطر؛ وتحليل غازات التبريد الكشف عن على التدريب خالل جملة أمور، من بينها من ذلك،

 المستنفدة بالمواد المشروع غير االتجار لرصد القانون إنفاذ مجال في للتعاون مركز وإنشاء

 لألوزون المستنفدة المواد الصادرات من/الواردات على الموافقة نظام وتحسين ؛وحظره لألوزون

 قدرات وبناء رئيسية؛ جمركية موانئ ثمانية في التفتيش عمليات وتحسين وتقييم اإلنترنت؛ على

 الذي لألوزون المستنفدة بالمواد المشروع غير االتجار لمكافحة والجمارك القانون إنفاذ أجهزة

 اإلبالغ كفاءة لرفع اإلدارات مختلف بين تنسيق آلية إنشاء بهدف معينة مقاطعات يستهدف

 ؛(أمريكي دوالر 2,460,000) واإلشراف

 مواد وضعو لألوزون؛ الدولي اليوم بمناسبة فعاليات تشمل والترويج للتواصل استراتيجية وضع (ج)

 للتوعية عمل حلقة تنظيمو القطاعية؛ الخطط مختلف وأنشطة أهداف مع تتماشى للترويج جديدة

 المواد إزالة بشأن الصين وإجراءات األوزون طبقة بحماية يتعلق فيما العامة

 الشبكي الموقع تحديث ودعم التوعية؛ مواد وتوزيع وضعو الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 .(أمريكي دوالر 750,000)

 ورصده المشروع تنفيذ وحدة

 اليومي التنفيذ ورصد إلدارة( أمريكي دوالر 1,081,000) ورصده المشروع تنفيذ وحدةاالستعانة ب ستمرتس .151

 وإعداد التقنية؛ المساعدة وأنشطة الفرعية المنح اتفاقات تنفيذ رصد: يلي ما الوحدة تلك أنشطة وتشمل. للمشروع

 .3 الجدول في على النحو المبين التدريب، أنشطة ورصد المرحلية؛ التقارير

 ورصده المشروع تنفيذ وحدة تكاليف تفاصيل -3 الجدول
 (أمريكي دوالر) التكاليف األنشطة

 371,000 المشروع إدارة فريق موظفي تكاليف

 50,000 الدولي/الداخلي السفر

 40,000 الدولية/المحلية االجتماعات

 35,000 االستشارية الخدمات تكاليف

 300,000 الدعم موظفي تكاليف

 75,000 االتصاالت وخدمات اإلنترنت وخدمات الحواسيب

 210,000  والمرافق وصيانته، المكتب تشغيل

 1,081,000 مجموعال

 (2026-2021) الشرائح توزيع

 صرفيرد و. 4 الجدول في 2026 إلى 2021 من للسنوات التمويل شرائح لصرف الزمني الجدول يرد .152

 الصين حكومة بين المنقح االتفاق مشروع من ألف-2 التذييل من 2.5.6 إلى 2.5.1 من الصفوف في الشرائح دفعات

 .التنفيذية واللجنة
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 (ريكيأم دوالر) وبرنامج التمكين الوطني توزيع شرائح تمويل قطاع خدمة التبريد - 4 الجدول

 مجموعال 2026 2025 2024 2023 2022 2021 البند

 12,717,105 2,517,105 1,200,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 التمويل

 األمانة تعليقات

 المواد إزالة إدارة خطة من الثانية للمرحلة اإلجمالية التكاليف أن إلى األمانة أشارت .153

 األصلية الموافقة من تعديلها تم قد للصين وبرنامج التمكين الوطني التبريد خدمة لقطاع الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعدل التمويل تلتزم بهذا الصين حكومة وأن ؛اأمريكي ادوالر 18,526,237 إلى أمريكي دوالر مليون 20.9 البالغة

 التمكين امجنبر وقطاع الوطني قطاع الخدمة في 2026 عام حتى الممتدة للفترة بها الملتزم المواد بإزالة وفاءلل

 2026 عام في للخدمة الالزم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون من المتبقي االستهالك يكون أن المتوقع ومن. الوطني

 .تقريبا متري طن 15,000 قدره

 مكونو قطاع خدمة التبريد أنشطة أولويات ترتيب أُعيد التمويل، مستوى في االنخفاض هذاب أنه وضحوأُ  .154

 عن فضال السياسات، ودراسات المعايير، وضعو التدريب، برنامج على التركيز أجل منفي المرحلة الثانية  التمكين

 وتعزيز ،ةالخدم لتقنيي التقنية المهارات تحسين إلى هدفتو. والجمارك المحليةا والبيئة اإليكولوجي مكاتب قدرات بناء

قطاع  في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك خفض التي ستقود عملية السلطاتلدى  اإلدارة واإلشراف قدرة

 .واستدامته االمتثال هدف تحقيق ضمنتو الخدمة،

 البالغو والثمانين الرابع االجتماع في عليه الموافقة تمت الذي التمويل بها انعكس التي الكيفية على وردا .155

 في ،2020-2016 لفترةا أنشطة في أُدرج المبلغ هذا أن اليونيب أوضح المنقح، البرنامج في أمريكي دوالر مليون

 األنشطة رصد أجل ومن. 2021 عام من اعتبارا تنفيذها سيتم التي األنشطة على تركز المنقحة الخطة أن حين

 إليه يشار أحدهما ،مكونين إلى الثانية المرحلة أنشطة تقسيم الصين حكومة قررت فعاال، رصدا بها المتصل والتمويل

 أجل من( 2026-2021) المنقحة الموسعة الثانية المرحلةعلى أنه  واآلخر( 2020-2016) الثانية المرحلةعلى أنه 

 .والتمويل األنشطة تفريق

 يكون أن يتوقع بما مقارنة السابقة الشرائح من وضعت التي والمعايير بالسياسات قائمة أيضا اليونيب وقدم .156

 . جارية مازالت التي وتلك إنجازها تم التي تلك رصد تيسير أجل من المنقحة الخطة هذه تركيز محور

 ةالتوصي

قطاع خدمة خطة  من الثانية المرحلة لتمديد المنقحة العمل خطة على الموافقة في التنفيذية اللجنة ترغب قد .157

 النحو على ،2026حتى عام  (3()أ)84/69 للمقرر وفقا اليوئنديبي يقدمها التي الوطني التمكين امجنوبر التبريد

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 الوثيقة في الوارد وصفه

 و (ليونيدو)ا )منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المعدلة المسحوبة بالضغط البولسترينخطة قطاع رغوة 

 ألمانيا(

 وصف خطة القطاع

 خلفية

المسحوبة البولسترين  ةاللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والسبعين، خطة قطاع تصنيع رغو اعتمدت .158

للمواد  اإلزالة التامةلتحقيق إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة  بالضغط

دوالر أمريكي معتمد  112,786,630 قدره ، بمبلغ2026بحلول عام  ،في هذا القطاع الهيدروكلوروفلوروكربونية
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في ذلك االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية ووحكومة ألمانيا.  تكاليف دعم الوكالة لليونيدوباإلضافة إلى من حيث المبدأ، 

وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام  المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةأيًضا على الشريحة األولى من خطة قطاع رغو

2017. 

 ةة قطاع رغوفي اجتماعها الثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطو .159

، وفي اجتماعها الخامس والثمانين، وافقت 2018وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام  المسحوبة بالضغطالبولسترين 

. وعموماً، تمت الموافقة حتى اآلن على 2021-2020 للفترة اللجنة على الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة

 اً أمريكياً زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو وحكومة ألمانيا.دوالر 26,405,298مبلغ إجمالي قدره 

عقودًا مع  المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةشركات لتصنيع رغو 10، وقعت 2020 ه/ حزيرانيوني حتى .160

 للتحويل إلى التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون وتلقت تموياًل لبدء عملياتمركز التعاون البيئي الخارجي 

المواد متري. طن )طن متري( من طن  4,297 إزالةدى يؤ، مما 2021و  2020كتمل بين عامي يس الذيالتحويل، 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعدلةخطة العمل 

 ة(، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة قطاع رغو5( ب و )4)أ( ) 84/69لمقرر ل وفقا .161

 ةللمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو معدلة، نيابة عن حكومة الصين خطة عمل المسحوبة بالضغطالبولسترين 

دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة  18,534,654تكلفة قدرها ب، 2026إلى  2021 من لألعوام المسحوبة بالضغطالبولسترين 

 25إلى تكاليف دعم الوكالة لليونيدو وحكومة ألمانيا.

دوالًرا أمريكيًا بالفعل، باإلضافة إلى  26405298 اعتماد، تم 2020و  2016أنه بين عامي ب العلممع  .162

من حيث المبدأ للمرحلة  المعدل االعتماد، فإن المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةتكاليف دعم الوكالة لخطة قطاع رغو

دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة إلى  44,939,952 وه المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةالثانية بأكملها من خطة قطاع رغو

 دعم الوكالة التكاليف.

إلى االجتماع السادس والثمانين، لم يُطلب أي تمويل في  اليوئنديبيالمقدم من  المعدلاالتفاق  مسودةتمشياً مع  .163

 بقيمة لضغطالمسحوبة باالبولسترين  ةسيتم تقديم الشريحة التالية من خطة قطاع رغوواالجتماع السادس والثمانين. 

 73،535دوالر أمريكي لليونيدو و  308،000 بقيمةدوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  5،000،000

 .2021عام في اجتماع ثاني دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا، إلى 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأهداف استهالك 

البولسترين  ةللمرحلة الثانية من قطاع رغو لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروك إلزالة يرد الجدول الزمني .164

بين  المعدل المبرداالتفاق  مسودةألف من  -2من التذييل  2-3-1 وينعكس في الصف 1في الجدول  المسحوبة بالضغط

لقطاع  بونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرتم الحفاظ على أهداف استهالك والصين واللجنة التنفيذية في المرفق الثاني. 

 كما تمت الموافقة عليها أصالً في االجتماع السابع والسبعين. المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغو

                                                 
 المرسل من وزارة البيئة والبيئة الحيوية الصينية إلى اليونيدو. 2020سبتمبر/ أيلول  7حسب الخطاب المؤرخ    25
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 نفي الصي ضغطالمسحوبة بالالبولسترين  ةلقطاع رغو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةأهداف  -1الجدول 

الحدل األقصى لالستهالك المسموح به في قطاع 

 المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغو

نقطة 

 البداية

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
2025 2026 

 0 3,000 13,252 24,296 35,339 39,755 43,050 طن متري

 0 165 762 1,397 2,032 2,286 2,540 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 165 597 635 635 254   طن من قدرات استنفاذ األوزون(الخفض )

 100 94 70 45 20   الخفض من نقطة البداية )%( نسبة

 

 2026-2021للفترة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة استراتيجية

 عددفي األصل تقديم المساعدة ل المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغوقدرت المرحلة الثانية من خطة قطاع  .165

المواد استهالك ستتم إزالة يما فاستنفاد األوزون من ،  من قدراتطن  1,265 من أجل إزالةشركة  124

مساعدة ما  المعدلةتحدد الخطة والمتبقي في القطاع من قبل شركات غير مدعومة.  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ي خطة إضافية مقترحة ف 11الجارية من الشرائح السابقة و  اتعومن المشر 10شركة بشكل مباشر ) 21مجموعه 

 -االستهالك المتبقي من قبل غيرتتم إزالة س ما، فيقدرات استنفاذ األوزونطن من  466,32أجل إزالة العمل( من 

 المشروع.ورصد ستدعم خطة القطاع بالسياسة والمساعدة الفنية ووحدة إدارة وشركات غير مدعومة. 

أربع  المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغولخطة قطاع  المعدلةوبناًء على ذلك، ستشمل خطة العمل  .166

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةالمستدام اإلزالةمجموعات من األنشطة: السياسات والتدخالت التنظيمية لضمان 

المساعدة الفنية لتعزيز القدرة واستثماري لمساعدة الشركات في عمليات التحويل؛  وعنصر ،وفي الوقت المناسب

 ورصد إدارةوحدة بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي؛ و اعتمادلتشجيع على التقنية للصناعة وا

 ع.والمشر

 التدخالت والتنظيميةو اتالسياس

ستدخل الحكومة سياسات ولوائح داعمة في اإلطار التنظيمي الحالي للمواد المستنفدة لألوزون من أجل:  .167

 حسب المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغوفي قطاع  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهالك  خفضضمان 

واعتماد بدائل صديقة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن أجل إزالة تقديم حوافز للشركات و؛ الجدول الزمني

بأنشطة التحويل؛ وتحقيق التأكد من أن نمو القطاع ال يتأثر سلبا وتعزيز تطوير واختراق التقنيات البديلة؛ وللبيئة؛ 

 .المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغوالتخفيض المستدام للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع 

حظر  فرضالستهالك، المقرر إدخالها في الوقت المناسب، ما يلي: على اتشمل تدابير الرقابة اإلضافية و .168

يناير/  1اعتباراً من  المسحوبة بالضغطالبولسترين  ةرغوفي قطاع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى استخدام 

المواد إصدار قواعد التسجيل لجميع الشركات المشاركة في بيع وتجارة و؛ 2026كانون الثاني 

 المتعلقةتحديث المبادئ التوجيهية و؛ الحيوية التي تقدم تقاريرها إلى مكاتب البيئة والبيئة الهيدروكلوروفلوروكربونية

التكنولوجيات ب المتعلقةالكتالوج والتوصيات  ومراجعة؛ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةات البديلة التكنولوجيب

 المسحوبة بالضغط المعايير الفنية لمنتجات رغوة البولسترين ومراجعة؛ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالبديلة 

 لضمان األداء باستخدام التكنولوجيات البديلة.
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 االستثمارية اتعوالمشر
 

للفترة  يةألنشطة االستثمارل المخصصدوالًرا أمريكيًا  16,127,957قدره وتمويل السيتم استخدام إجمالي  .169

لضمان أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكنها شراء المعدات الرئيسية لخط إنتاج واحد  2021-2026

شراء المعدات الرئيسية لخط أو خطي إنتاج من الكبيرة  الشركاتمكن تتوالتعديل التحديثي الالزم للسالمة، وأن 

 لشراء المعدات المساعدة ومرافق الدعم األخرى. الزماسيكون التمويل النظير وللسالمة.  الالزموالتعديل التحديثي 

 

الفرعية الفردية وتشجيع  اتعوفعالية التكلفة للمشروفقًا للمبادئ المذكورة أعاله، من خالل خفض متوسط  .170

عقود التحقق المالي لتوقيع  وامشروًعا فرعيًا فرديًا اجتاز 11الشركات على زيادة تمويلها المشترك، سيتم اقتراح 

 شرائح التمويل. اعتمادتم يحيث فرعية لإلزالة 

خطة إدارة إزالة ثاني أكسيد الكربون للمرحلة الثانية من بالمشترك المثلى  اإلرغاء تكنولوجياتم اختيار  .171

أي  المعدلةخطة العمل  تشملال و. المسحوبة بالضغطالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  اعتمادتغيير في التكنولوجيا المختارة عند 

ذات الكثافة المنخفضة والعزل الحراري العالي ومقاومة اللهب  المسحوبة بالضغطن سيستمر إنتاج رغوة البولستريو

عندما يزيد سمك المنتج ورئيسي.  إرغاءالعالية والخصائص الفيزيائية الممتازة باستخدام ثاني أكسيد الكربون كعامل 

ذات و اد المستنفذة لألوزونالخالية من المواألخرى  اإلرغاءتتم إضافة عامل أو اثنين من عوامل سمم،  60عن 

ونقطة غليان معتدلة وقابلية عالية للذوبان  منخفضجزيئي وذات وزن إحداث االحترار العالمي القدرة المنخفضة على 

 (.الضرورةثالث عند  إرغاءكعامل  152a -الهيدروفلوروكربون ثاني، و إرغاء)أي الكحول كعامل 

 

 المساعدة الفنية
 

تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية  المسحوبة بالضغطستواصل المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين  .172

دعم استيعاب التكنولوجيات في عمليات التحويل من أجل في الشركات الصغيرة، وخاصة ، 2026 2021في الفترة 

وفلوروكربونية والبدائل و الخيارات التقنية. المواد الهيدروكلورإزالة وعي أصحاب المصلحة المعنيين بشأن  وإلذكاء

تخضع والتي دوالًرا أمريكيًا،  1,387,291 قدرها القائمة األولية ألنشطة المساعدة الفنية، بتكلفةوتعرض أدناه 

 :خالل دورة التنفيذللمراجعة والتحديثات 

 

بيئة ة والاتب البيئيتوالهم مركز التعاون البيئي الخارجي ومك: الرصد واإلشراف وبناء القدرات (أ)

ي في المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل غير قانون انتعاشمنع عودة الحيوية من أجل 

نة موافقة لجو؛ المسحوبةرغوة البولسترين  شركاتالمقاطعات والمدن الرئيسية حيث تتركز 

البيئة لبيئة ومكاتب ا المتبقي الستخدامه كأساس إلنفاذ اإلرغاءمعيار عامل على المعايير الوطنية 

سات السيا ىفي مكاتب البيئة والبيئة الحيوية عل نمسؤوليلالتدريب المقدم لوالقانون؛  الحيوية

 دوالر أمريكي(؛ 270,000المتعلقة بالصناعة ) واألمنيةوالمسائل الفنية 

ات ركتهيمن عليه الشالمسحوبة نظًرا ألن قطاع رغوة البولسترين  :الفنيالتدريب والدعم و (ب)

لمؤسسات مع ا الصغيرة والمتوسطة ذات القدرات التقنية واإلدارية المحدودة نسبيًا، سيتم التعاقد

وض ات وعرلمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التركيبات التقنية واختيار المعدالمناسبة 

دوالر  250,000السالمة، عند االقتضاء ) وإعداداتاختبار المنتج وتقنية بدء التشغيل في الموقع، 

 أمريكي(؛
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لك استخدام بحث عن تحسين التركيبات، بما في ذإجراء  تحسين وتقييم المعدات والتكنولوجيات:و  )ج( 

وبة المسح التقنية المرتبطة بإنتاج رغوة البولسترين المشكالتتكنولوجيا اللصق بالحرارة لحل 

شركات وتجنب استخدام المواد الالصقة )المصنفة كمركبات عضوية متطايرة( من قبل البالضغط 

لسميكة االمسحوبة رغوة البولسترين المسحوبة الصغيرة والمتوسطة عند إنتاج رغوة البولسترين 

 دوالر أمريكي(؛ 340,000)

 ة في قطاعوفلوروكربونيإعداد تقييم األثر للحظر المفروض على استخدام المواد الهيدروكلورو   )د( 
ارة عي لوز: إعداد تقييم األثر البيئي واالقتصادي واالجتماالمسحوبة بالضغطرغوة البولسترين 

 الحظر على استخدام المواد وفرضلنظر في الموافقة من أجل ا الحيوية البيئة والبيئة

 ضاستعرا ملويش. المسحوبة بالضغطالهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين 

 ي القطاع،بقي فالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتقييم االستخدام المت إزالة التقدم المحرز في

 دوالر أمريكي(؛ 50,000) ةالمستدام اإلزالةوتحديد المزيد من التدابير لضمان 

ظر في سيُنونتج، : بما في ذلك معيار طريقة االختبار ومعيار المالمعايير التقنية وتعديلصياغة و  )هـ( 

من أجل لعزل األساس قبل تسخين األرضية"  المسحوبة بالضغطمعيار " رغوة البولسترين 

 87,291في عدة تطبيقات رئيسية ) المسحوبة بالضغطتطويره لتحسين منتج رغوة البولسترين 

 دوالًرا أمريكيًا(؛

ير في توف رجيمركز التعاون البيئي الخا : ستواصل وكالة دعم التنفيذ مساعدةاألداءالتحقق من و  )و( 

ستقوم وفني؛ السالمة واإلشراف والتحقق والقبول والتوجيه الفني للمشروع الفرعي على المستوى ال

 مريكي(؛دوالر أ 330,000شركة محاسبة مستقلة بفحص المعلومات المالية أثناء تنفيذ المشروع )

 ير تبادل: لتيسلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل التكنولوجيات البديلة بشأندراسية  وجوالت )ز( 

ناعية الص والجمعيات ةالمعلومات بشأن السياسات والتكنولوجيات البديلة بين شركات صناعة الرغو

 دوالر أمريكي(؛  50,000ومعاهد البحوث ونظيراتها في البلدان األخرى )

اسات خطة اء تنفيذ سيالدعم من الخبراء التقنيين وخبراء السالمة أثنتقديم : ستشارات الفنيةخدمة االو  )ح( 

الحلقات وريبية العمل التد حلقاتالبديلة والمعدات وتقديم العروض الفنية في  والتكنولوجياتالقطاع 

 دوالر أمريكي(. 10,000الدراسية )

 

 وحدة إدارة ورصد المشروع
 

تنفيذ المشروع بين  ورصددوالًرا أمريكيًا( إدارة  1,019,406المشروع ) ورصد ستواصل وحدة إدارة .173

المشروع: مراقبة تنفيذ اتفاقات المنح الفرعية وأنشطة ورصد . وتشمل أنشطة وحدة إدارة 2026و  2021عامي 

اعات التقييم والتكليف ، واجتمتجريها وكالة دعم التنفيذتنظيم والمشاركة في عمليات التحقق التي والمساعدة الفنية؛ 

التواصل والتنسيق مع الوكاالت ووثائق المشروع المقدمة من المستفيدين ومعالجة أداء العقد؛  واستعراضبالمشروع 

والسلطة الدولية والخبراء التقنيين وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن تنفيذ المشروع؛  ووكالة دعم التنفيذالمنفذة 

ية وتطوير االختصاصات واختيار الوكاالت المنفذة المؤهلة؛ وإعداد خطط العمل تصميم أنشطة المساعدة الفنو

 والتقارير المرحلية والوثائق األخرى حسب االقتضاء.

 

من  االمشروع مزيدورصد وحدة إدارة  ستتولىالفرعية،  اتعواإلدارة الروتينية للمشرباإلضافة إلى  .174

السياسات والصناعة لمناقشة  صانعيل اجتماعات التنسيق مع المسؤوليات في مجال االتصاالت والتعاون من خال

وتدابير السياسات واإلجراءات لتعزيز اختراق  ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة التقدم المحرز في 
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والوزارات  البيئة والبيئة الحيويةومكاتب  البيئة والبيئة الحيويةوزارة لالدعم الفني وتقديم  ة،ليالبدالتكنولوجيات 

اللوائح والخطط المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة  وضعاألخرى بناًء على أحدث المعلومات القطاعية، والمساعدة في 

على المستوى المحلي؛ وتقديم الدعم الفني والمدخالت  المسحوبة بالضغطلألوزون لشركات رغوة البولسترين 

 المحلية. البيئة والبيئة الحيويةومكاتب  بيئة والبيئة الحيويةالنظمها وزارة تواإلشراف التي  الرصدألنشطة 

 

 (0262-2021اإلضافية المؤهلة للمرحلة الثانية )ة تكلفالإجمالي 

 

دوالًرا أمريكيًا لخطة قطاع لشركات رغوة البولسترين  18،534،654 المبلغ خصصت حكومة الصين .175

دوالًرا أمريكًيا مخصص ألنشطة تحويل  16،127،957 بلغالم ، منها2026إلى  2021للفترة من  المسحوبة بالضغط

دوالًرا أمريكيًا لوحدة  1،019،406 الميلغدوالًرا أمريكيًا ألنشطة المساعدة الفنية و 1،387،291المبلغ الشركات، و

 المشروع. ورصد إدارة

 

 الشركاتتحويل عمليات ل اإلضافيةالتكلفة 

 المعدلةمنهجية حساب تكاليف التحويل في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  سوف تتوافق .176

إجمالي  2يوضح الجدول ومع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في المرحلة الثانية. 

 شركة. 11 عددالتكاليف الرأسمالية اإلضافية  ل

 شركة )بالدوالر األمريكي( 11 عددل يف الرأسمالية اإلضافيةإجمالي التكال -2الجدول 
 المجموع الفرعي عدد الوحدات سعر الوحدة البند

  10,964,700 13.1 837,000  المستخرج

 2,654,060 13.1 202,600 تجديدات السالمة

 55,000 11 5,000 التدريب الفني والمتعلق بالسالمة

 220,000 11 20,000 واعتماد السالمةتحويل التكنولوجيا والتجارب 

 13,893,760   المجموع

 

دوالًرا أمريكيًا، باستخدام عتبة  5،649،686 بقيمةشركة  11تم حساب تكاليف التشغيل اإلضافية لتحويل  .177

دوالر أمريكي/ كجم، المطبقة  1,40 وقدرها المسحوبة بالضغطتكاليف التشغيل اإلضافية لقطاع رغوة البولسترين 

 الشركات. التي ستزيلهاطن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  4035,40على 

دوالًرا أمريكيًا.  19.543.446 بقيمة تحويال 11لعدد بناًء على ذلك، تم حساب التكلفة اإلضافية اإلجمالية  .178

موال المخصصة ، بلغ مستوى األالمسحوبة بالضغطبسبب انخفاض التمويل المخصص لقطاع رغوة البولسترين و

 الشركات المستفيدة الفرق. وستمولدوالًرا أمريكيًا.  16،127،957 يةألنشطة االستثمارل

دوالرات  6.00شركة، تم حساب عتبة فعالية التكلفة بمبلغ  11فيما يتعلق بتخصيص األموال المتاحة بين و .179

طن متري  150 كميةكية/ كجم لدوالرات أمري 3.00و ، شركةطن متري تستهلكه أي  150أمريكية/ كجم ألول 

طن متري. على  300دوالر أمريكي/ كجم ألي استهالك إضافي يزيد عن  2.00و  الشركة،التالية التي تستهلكها تلك 

طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ التمويل  420تستهلك  لشركةسبيل المثال، بالنسبة 

 3.00طن متري*  150دوالرات أمريكية/ كجم +  6.00* متري نط 150دوالر أمريكي )أي  1،590،000

 .3شركة في الجدول  11يظهر تمويل ودوالر أمريكي/ كجم(.  2.00طن متري*  120دوالرات أمريكية/ كجم + 
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 شركة 11 عددتمويل المنحة المحسوبة ل -3الجدول 

المواد استهالك 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 )طن متري(

)دوالر مبلغ العقد 

 أمريكي(

التكاليف الرأسمالية 

 اإلضافية

 )دوالر أمريكي(

تكاليف التشغيل اإلضافية 

 )دوالر أمريكي(

 فعالية التكلفة

)دوالر أمريكي/ كجم من 

المواد 

 ( الهيدروكلوروفلوروكربونية

4,035.49 16,127,957 12,092,468 4,035,489 4.00 

 

 لجميع المكونات المعدلةالتكلفة 

 المسحوبة بالضغطفي قطاع رغوة البولسترين  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة من أجل استكمال  .180

ً للحصول على تمويل من الصندوق 2025بحلول نهاية عام   بقيمةمتعدد األطراف ال، ستقدم حكومة الصين طلبا

دوالر أمريكي مخصصة ألنشطة التحويل  16,127,957دوالر أمريكي في المرحلة الثانية، منها  18.534.654

طن متري من المواد  24،296)ما يعادل من قدرات استنفاذ األوزون طن  1،397 وقدرهاالستهالك المتبقي إلزالة 

دوالر  2،406،697، باإلضافة إلى المسحوبة بالضغطالهيدروكلوروفلوروكربونية( في قطاع رغوة البولسترين 

 .4إدارة المشروع، على النحو الموجز في الجدول ورصد نشطة المساعدة الفنية ووحدة أمريكي الستخدامها في أ

 تكلفة التمويل تقدير -4الجدول 

 األنشطة
 التمويل 

 )دوالر أمريكي(

 16,127,957 مشروعا فرعيا 11توقيع  أنشطة التحويل

 المساعدة الفنية

 270,000 أنشطة الرصد واإلشراف وبناء القدرات

 250,000 والدعم الفني التدريب

 340,000 تحسين وتقييم المعدات والتكنولوجيات

 87,291 صياغة ومراجعة المعايير التقنية

 50,000 تقييم أثر حظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع

 50,000 جوالت دراسية بشأن التكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 330,000 التحقق من األداء

 10,000 خدمة االستشارات التقنية

 وحدة إدارة ورصد المشروع

 292,570 فريق إدارة البرنامج

 53,009 مصاريف السفر

 40,776 مصاريف المؤتمر 

 36,699 أتعاب خدمة االستشارات 

 309,899 أجور الموظفين المساعدين

 76,455 واالنترنت والرسوم البريدية والهواتف والطباعةالحاسبات اآللية 

 209,998 خدمة تشغيل المكاتب والصيانة ونفقات المرافق العامة

 18,534,654 المجموع

 

 (2026 -2021توزيع الشرائح )

الزمني جدول يرد ال. و5في الجدول  2026إلى  2021يرد الجدول الزمني لصرف الشرائح لألعوام من  .181

إلى  1-2-2من  في الصفوف المسحوبة بالضغطصرف الشريحة للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين ل

بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية المقدم من المعدل المبرم االتفاق  مسودةألف من  -2 التذييلمن   2-2-4

 هذه الوثيقة.ب، في المرفق الثاني اليوئنديبي
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الدوالر )ب 2026 -2021 للفترة المسحوبة بالضغطائح خطة قطاع رغوة البولسترين توزيع شر -5الجدول 

 األمريكي(
 2026 2025 2024 2023 2022 2021 السنة

 3,534,654 4,000,000 1,000,000 3,000,000 2,000,000 5,000,000 قيمة الشريحة

 

 تعليقات األمانة

قد تم  المسحوبة بالضغطتالحظ األمانة أن التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين  .182

 المبلغ منهاأعتمد دوالر أمريكي،  44،939،952 المبلغ دوالر أمريكي إلى 112،786،630 المبلغ تعديلها من

هو  2026-2021المخصصة للفترة  مستوى األموالودوالر أمريكي في الشرائح السابقة.  26،405،298

 دوالر أمريكي. 18،534،654

دوالر أمريكي/ كجم  5.60، تم تخفيض عتبة فعالية التكلفة المجمعة للتحويالت الفردية من في المتوسط .183

اإلحدى عشرة الجديدة، من للشركات دوالرات أمريكية/ كجم  4.00للشركات العشر التي تمت مساعدتها بالفعل إلى 

المدعومة حصة أكبر من  الشركات ستقدم، وبالتاليداخل التمويل المتاح.  الشركاتتيعاب أكبر عدد ممكن من أجل اس

 التمويل المشترك، وسيتحول عدد كبير من الشركات بتمويلها الخاص.

خطة تصور عن كيفية  واستفسرتوالحظت األمانة أن عدداً كبيراً من الشركات لن تتلقى تمويالً للتحويل،  .184

في القطاع، وخاصة من قبل الشركات التي ال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةالشامل اإلزالةرصد  المعدلةمل الع

أوضحت اليونيدو أن عناصر المساعدة الفنية والسياسة ستوجه جهودًا وموارد كبيرة لبناء قدرات وتتلقى المساعدة. 

المشروع أيًضا المدخالت ورصد وحدة إدارة  ستقدم، في حين لرصدمن أجل االمحلية مكاتب البيئة والبيئة الحيوية 

والصناعة. وزارة البيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية التقنية الضرورية والمعلومات القطاعية إلى 

ورصد ة وحدة إدار وستقدمنهاية، تتحمل حكومة الصين مسؤولية الرصد الكامل أثناء تنفيذ خطة القطاع؛ الفي و

 والصناعة. وزارة البيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيويةالمشروع مدخالت فنية ومعلومات قطاعية إلى 

التي ال تتلقى مساعدة مباشرة من خالل مشروعات التحويل، استفسرت األمانة عما  بالشركاتفيما يتعلق و .185

فنية لتسهيل تحويلها إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث المساعدة ال عنصرإذا كانت ستتلقى الدعم من خالل 

انتقال الشركات التي ال تتلقى المساعدة من في المساعدة الفنية سيفيد  عنصرأوضحت اليونيدو أن واالحترار العالمي. 

االستثمارية إلى بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، وسلطت الضوء على أربع  اتعوخالل المشر

 أنشطة:

لى إحداث إرشادها في اعتماد بدائل منخفضة القدرة عمن أجل  للشركاتالتدريب والدعم التقني  (أ)

تشغيل دء الب فيما يتعلق بجوانب الصيغ التقنية والمعدات وتكنولوجيات وخاصةاالحترار العالمي، 

 في الموقع واختبار المنتجات والسالمة من الحرائق؛

 تبادل خبرات المستفيدين؛ وكذلكحلقات عمل لنشر السياسات واللوائح ذات الصلة، و (ب)

الوقت  جيه فياالستخدام األمثل للمعدات والتكنولوجيات وتقييمها لتقديم المشورة الفنية والتوو (ج)

 المناسب للصناعة أثناء عملية التحويل؛ 
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ً في استيعاب السوق للبدائل ذاتو (د) ة القدر صياغة وتنقيح المعايير التقنية، مما سيسهم أيضا

به  وصيالمحكومة الصين إلصدار الكتالوج المنخفضة على إحداث االحترار العالمي. كما تخطط 

ة في في مختلف القطاعات من أجل توجيه الصناعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبدائل 

بدال ند استاختيار التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ع

 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 توصيةال

 ةللمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو المعدلةللجنة التنفيذية في الموافقة على خطة العمل قد ترغب ا .186

( على النحو المبين في 5( ب و )4)أ( ) 84/69لمقرر ل وفقاالتي قدمتها اليونيدو  المسحوبة بالضغطالبولسترين 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1الوثيقة 

 

 المعدلة )البنك الدولي(ن اخطة قطاع رغوة البولي يوريث
 

 وصف خطة القطاع

 

 خلفية

البولي يوريثان للمرحلة  ةفي اجتماعها السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة قطاع تصنيع رغو .187

اإلزالة التامة للمواد لتحقيق  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطة إدارة 

دوالر أمريكي من  141.471.210 بقيمة، 2026فلورية في هذا القطاع بحلول عام  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

في ذلك وإجمالي المبلغ المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة الثانية، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة للبنك الدولي. 

لبولي يوريثان وخطة تنفيذ االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية أيًضا على الشريحة األولى من خطة قطاع رغوة ا

 .2017 لعام المقابلة شريحةال

البولي  ةفي اجتماعها الخامس والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الثانية من خطة قطاع رغوو .188

 للفترة شريحة المقابلةاليوريثان للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة تنفيذ 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكلفة دعم  9،112،039 قدره إجماليمبلغ حتى اآلن  أعتمد. وعموماً، 2020-2021

 الوكالة للبنك الدولي.

مشروًعا للتخلص التدريجي، واعتمدت أربع شركات تكنولوجيا  11، تم توقيع 2020منتصف عام  حتى .189

. الهيدروفلوروأوليفين المياه، واعتمدت شركتان تكنولوجياب رغاءاإلالسيكلوبنتان، واعتمدت خمس شركات تقنية 

لرغوة السطح شمسي وشركتان المياه السخان واحد لعزل أنابيب وواحد للواح ولألتشمل العقود الجارية سبع و

 ب.141 -الهيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  1189.17 المتكاملة من أجل إزالة

 المعدلةخطة العمل 

(، قدم البنك الدولي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة 5( ب و )4)أ( ) 84/69لمقرر ل وفقا .190

، 2026إلى  2021البولي يوريثان، لألعوام من  ةللمرحلة الثانية من اتفاق خطة قطاع رغو معدلةالصين خطة عمل 
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دوالر أمريكي  1,344,000بقيمة الوكالة  دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم 19,200,000بتكلفة قدرها 

 26للبنك الدولي.

، بالفعلدوالًرا أمريكيًا  9،112،039 اغتماد المبلغ، تمت 2020و  2016مع مالحظة أنه بين عامي  .191

من حيث المبدأ لخطة قطاع  االعتماد المعدلالبولي يوريثان، فإن  ةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لخطة قطاع رغو

 .للبنك الدولي دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 28.312.039 وبولي يوريثان بالكامل هال ةرغو

االجتماع.  هذا االجتماع، لم يطلب أي تمويل فيهذا إلى اليوئنديبي المقدم من  المعدلاالتفاق وفقا لمسودة  .192

دوالر  4،000،000 وقدرهان اع رغوة البولي يوريثسيتم تقديم الشريحة التالية من المرحلة الثانية من خطة قطاو

عام في اجتماع ثاني دوالر أمريكي للبنك الدولي إلى  280،000وقدرها أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

2021. 

 أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

البولي  ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو إلزالة الجدول الزمني .193

بين  المعدل المبرماالتفاق  مسودةمن  لفأ -2من التذييل  3-3-1 وينعكس في الصف 1يوريثان مبين في الجدول 

وكلوروفلوروكربونية لقطاع تم الحفاظ على أهداف استهالك المواد الهيدروالثاني.  المرفقالصين واللجنة التنفيذية في 

 أصالً في االجتماع السابع والسبعين. حسب ما تم اعتمادهالبولي يوريثان  ةرغو

البولي يوريثان  ةب للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة أهداف  -1الجدول 

 في الصين

 الحد األقصى لالستهالك المسموح به
نقطة 

 البداية

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
2025 2026 

 0 3,000 9,804 26,691 34,614 40,451 49,020 طن متري

 0 330.00 1,078.40 2,965.70 3,774,50 4,449.60 5,392.20 طن من قدرات استنفاذ األوزون

 333.00 748.40 1,887.30 808.80 675.10   الخفض )طن من قدرات استنفاذ األوزون(

 100 94 80 45 30   نسبة الخفض من نقطة البداية )%(

 

 2026 -0212 الفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغوة البولي يوريثان في إزالة استراتيجية

 2,100 وجودقدرت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األصل  .194

من  طن من قدرات استنفاذ األوزون 4,444البولي يوريثان تستهلك  ةفي قطاع تصنيع رغوشركة 

مؤهلة للتمويل. بأنها استنفاد األوزون  من قدراتطن  3,639منها قدر ب، 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

طن متري والشركات الصغيرة والمتوسطة من  20باستهالك يزيد عن  شركة 150 خوالياقترحت الخطة مساعدة و

من فدرات استنفاذ األوزون طن من  379.30إزالة المساعدة  المعدلة تقديمتقترح خطة العمل و. شركات النظمخالل 

 إرغاءت لتوجيه المساعدة الفنية بما في ذلك تطوير تركيبا شركة نظم 19خالل تحويل الشركات الفردية، ومن خالل 

أو  شركات النظميمكن تعديل عدد وشركاتهم النهائية )العديد منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة(. لالرغوة 

التحويل الفردية التي سيتم تمويلها وفقًا للظروف التي تنشأ أثناء مرحلة التنفيذ. وستدعم خطة القطاع  اتعومشر

 األصلي. االعتمادخفض مستوى التمويل عن ل نظراتكثيفها في التنفيذ التي سيتم  ،المساعدة الفنية وعناصربالسياسات 

متعدد اليواجه تنفيذ قطاع رغو البولي يوريثان التحديات التالية: االنخفاض الحاد في تمويل الصندوق  .195

ب )عامل 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإلزالة عدم وجود حافز لمعظم شركات رغو البولي يوريثان و ،األطراف

                                                 
 بنك الدولي.المرسل من وزارة البيئة والبيئة الحيوية الصينية إلى ال 2020سبتمبر  7حسب الخطاب المؤرخ    26
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البدائل؛ والشركات الصغيرة  اعتماد( بسبب االستثمار األولي في ومدروسأداء جيد وآمن ذو منخفض التكلفة و غاءإر

والمتوسطة المشتتة ذات رأس المال المنخفض والقدرة التقنية واإلدارية المحدودة، مما يجعل إشراف الحكومة صعبًا 

 ومكلفًا.

تكنولوجيات بديلة  على البولي يوريثان تطبيق ةقطاع رغوالمرحلة الثانية من خطة  استراتيجيةستشجع  .196

توجيه اإلزالة بالسياسات واللوائح؛ و ،صديقة للبيئة ومنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في هذا القطاع

وفحص قطاع رغوة البولي يوريثان. وفيما يتعلق بقطاع  رصدتحسين آلية اإلشراف؛ وتعزز القدرة على وتزيد 

دعم وتب بمفردها؛ 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة صنيع، سيعزز التدريب التقني ويشجع الشركات على الت

تقيد اإلمداد بالمواد الخام الالزمة وتحويل الشركات ذات اإلمكانات اإليضاحية والفعالية العالية من حيث التكلفة؛ 

ب عن طريق تقييد استخدام 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونلتركيب أنظمة الرغوة القائمة على 

األنظمة للشركات  شركاتالنظم؛ وتعزز الدعم الفني من قبل  شركاتب في 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخاص. بمواردها الصغيرة والمتوسطة التي تجري تحويالتها

أنشطة و: السياسات واللوائح عناصربع إن األنشطة الواردة في خطة العمل للمرحلة الثانية مجمعة في أر .197

 ع.ورش؛ وإدارة المالمساعدة الفنيةأنشطة و لإلزالةلشركات ا

 السياسة واللوائح

ب في 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة المواد المستنفدة لألوزون هي: ضمان إزالةأهداف سياسة  .198

؛ والتشجيع على الرغاوىمخطط له، وتقليل التأثير السلبي على تطوير صناعة ال حسبالبولي يوريثان  ةصناعة رغو

تبني بدائل صديقة للبيئة ومقبولة اقتصاديًا ومجدية تقنيًا والترويج لها. ستقوم الحكومة بصياغة سياسات ولوائح داعمة 

. وتنظر الحكومة أيًضا في 2ل موضح في الجدوال على النحوالبولي يوريثان،  ةلقطاع رغو اإلزالةأثناء تنفيذ خطة 

خضر، الشراء األب المتعلقة لحكومةامستنفدة لألوزون إلى سياسة المواد ال خالية منإضافة شرط شراء منتجات 

مواد هيدروفلوروكربونية ة على المنتجات التي ال تستخدم مواد مستنفدة لألوزون أو يواعتماد وضع العالمات البيئ

 والتشجيع عليها. اإلزالةتسريع عملية من أجل االحترار العالمي،  إحداث ذات قيم عالية إلمكانية

 في قطاع رغوة البولي يوريثان الالزمةشاملة المجموعة السياسات  -2الجدول 
 محتوى السياسة نوع السياسة

 إدارية

  الوطني الصعيدعلى  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونالتركيز على التحكم في إنتاج 

  شرافإلى قائمة اإل ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونإزالة  أنجزتإضافة الشركات التي 

  بها الموصي يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد صياغة قائمة ببدائل 

  ًرا عزل األنابيب اعتباوه بالطاقة الشمسية سخانات الميالفي القطاعات الفرعية  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونحظر استخدام

 2023 كانون الثاني /يناير 1ن م

  الرش اعتباًرا من  ةلقطاع الفرعي لرغوا ماعدافي القطاعات الفرعية األخرى  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونحظر استخدام

 2025 كانون الثاني /يناير 1

  2026 كانون الثاني /يناير 1اًرا من في قطاع رغوة البولي يوريثان اعتب ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونحظر استخدام 

 إدارة القطاع

 ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونزالة صياغة السياسات الصناعية لتوجيه قطاع رغوة البولي يوريثان إل 

  اإلزالةأثناء عملية  المحرز لتقدموالطلبات لمراجعة المعايير الفنية ومعايير المنتج وفقًا ل 

  نويمن خالل حساب ميزان المواد الس ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربونمراقبة استهالك 

التقييم وإدارة 

 الدعاية
  لكل قطاع  إلزالةاالمحرز في  تقدمال، بما في ذلك  ب141 -نلهيدروكلوروفلوروكربولتطوير نظام تقييم للتكنولوجيات البديلة

 إلنتاجج وسالمة ااء المنتوتكاليف التحويل وأد المواد المستنفذة لألوزونوقيمة  فرعي، وقيمة القدرة على إحداث االحترار العالمي

اإلشراف 

واألعمال 

 اإلدارية

 إنشاء شبكة وطنية لرصد الغالف الجوي للمواد المستنفدة لألوزون 

 يز اإلشراف، وتعزتحديد مسؤوليات السلطات المحلية، وصياغة القوانين واللوائح المحلية، وتحسين أنظمة إدارة حفظ السجالت 

 يوميةواإلدارة ال

 نلوروكربوكلوروفلهيدروا تطوير برنامج ألخذ عينات المنتجات باستخدام أجهزة الكشف السريع لتحديد المنتجات المحتوية على- 

 لة األولى(المرح في إطارلها  ب141 -نلهيدروكلوروفلوروكربوا)خاصة تلك المنتجات التي تم بالفعل حظر استخدام  ب141
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لقطاع رغو البولي يوريثان إصدار سياسات تغطي اإلدارة وإدارة الصناعة  المعدلةستشمل خطة العمل  .199

في مختلف القطاعات الفرعية، وصياغة  ب141 -نلهيدروكلوروفلوروكربوا استخدام)على سبيل المثال، حظر 

تهدف إلى  التدابير األخرى التيوبها(.  الموصي ةونيلهيدروكلوروفلوروكربا المواد وتحديث المعايير، وقائمة بدائل

اإلشراف وإدارة الصناعة هي األنشطة التكميلية الوطنية )مثل إنشاء شبكة الغالف الجوي للمواد المستنفدة لألوزون 

 الوطنية(.

 الشركاتأنشطة اإلزالة في 

من أجل اإلزالة تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .200

في  30تخفيض بنسبة الالبولي يوريثان، بما في ذلك  ةفي قطاع رغو ب141 -نللهيدروكلوروفلوروكربومن  ةالعاجل

 يعد عزل خطوط األنابيب وسخانات المياه بالطاقة الشمسيةو. المخطط له حسب، الذي اكتمل 2018المائة في عام 

؛ وستستند أهداف القطاعات الفرعية ةونيلهيدروكلوروفلوروكربا إلزالة الموادن ذوي األولوية ان الفرعياالقطاع هما

إنجاز األخرى إلى جدوى وتكلفة التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، مع توقع 

 في القطاع الفرعي لرغوة الرش في المرحلة النهائية من المرحلة الثانية. اإلزالة

صغيرة ومتوسطة الحجم،  شركاتل المتاح وحقيقة أن معظم الشركات في القطاع هي مستوى التمويل نظرا .201

ً لتحقيق الفردية فإن تنفيذ التحويالت في الشركات   ةونيلهيدروكلوروفلوروكربا إزالة الموادوحدها لن يكون كافيا

المساعدة الفنية لشركات رغو  تقديم المعدلة اإلزالةالالزمة للوفاء بالتزامات حكومة الصين. لذلك، تتضمن استراتيجية 

يتم تعديل تخصيص األموال وعدد و. شركات النظمللشركات الصغيرة والمتوسطة، من خالل  غالباالبولي يوريثان، 

 التنفيذ. مدة الفردية وفقًا للظروف الناشئة أثناء والشركات شركات النظمفي كل من  اتعوالمشر

و تكنولوجيا المياه اإلرغاء بظل الهيدروكربون ويلبولي يوريثان، سا ةأثناء تنفيذ خطة العمل لقطاع رغوو .202

 البديلة الرئيسية. التكنولوجياتهي الهيدروفلوروأوليفين 

 الكبيرة والمتوسطة الحجم للشركاتالتحويل الفردية  اتعومشر

 2026 إلى 2021( من عام 40إلى  30سيتم دعم عدد محدود من مشروعات التحويل الفردية )المقدرة بـ  .203

الشركات الكبيرة أنشطة التحويل باستخدام مواردها  وستنفذدوالر أمريكي(.  9.314.000 قدرها)بتكلفة تقديرية 

 اتعوستعمل المشرو. ةالمبكر لإلزالةمتعدد األطراف كحافز المن الصندوق المقدم سيستخدم التمويل والخاصة. 

إيضاح من خالل توفير الخبرة والمعلومات الفنية لمختلف قطاعات الرغوة الفرعية، ودعوة بمثابة الفردية أيًضا 

 تزيل، من المتوقع أن 2021اعتباًرا من عام وموردي المعدات و / أو المواد لتطوير مرافق وحلول متوافقة للسوق. 

( من فاذ األوزونقدرات استن طًن من 248.49طن متري ) 2,259صناعة رغوة البولي يوريثان حوالي 

 ب من خالل مشروعات التحويل الفردية.141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

  ات شركات النظمعومشر

 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونتعتزم خطة العمل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الغالب على  .204

سيتم دعم تسعة وديلة والمساعدة الفنية. موردين للمواد والتكنولوجيات الببصفتها النظم  شركاتب  من خالل 141

 لمياهالقائمة على امنتًجا البوليوالت  15 تشملدوالر أمريكي(،  5،450،000 قدرها)بتكلفة تقديرية  شركة نظمعشر 

ستُعطى األولوية و. الهيدروكربون المخلوطة سابقاوأربعة منتجين لبوليوالت المخلوطة سابقا  أو الهيدروفلوروأوليفين

ب، تلك الموجودة في المقاطعات ذات 141 -للهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك عالي حجم ذات  لشركات النظم

، وتلك الموجودة في المقاطعات التي الرغاوىب وشركات 141 -الهيدروكلوروفلوروكربونالتركيز العالي الستهالك 

 ةمستهلكال األصلفي  يها النهائية هشركات تكونمن قبل، وتلك التي  شركات النظم اتعومشرفيها لم تنفذ 

 ب.141 -للهيدروكلوروفلوروكربون
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النظم التي ترغب في المشاركة في  لشركاتب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة سيتم تحديد هدف .205

تتم اإلزالة التامة النظم هذه معالم التخفيض في السنوات المحددة في العقد، حتى  شركاتيجب أن تحقق والمشروع. 

. ستسمح هذه الطريقة بالتحكم في استهالك 2026ب بحلول عام 141 -للهيدروكلوروفلوروكربون

لتطبيقات التكنولوجيا البديلة، بدًءا من  يةفعالبب وستستخدم شبكة السوق للترويج 141 -للهيدروكلوروفلوروكربون

 .النهائيةشركات إلى الالنظم  شركات

المخلوط مسبقًا في المرحلة األولى، هناك  ت الهيدروكربونوليوالباإلضافة إلى القدرات الثالث إلنتاج ب .206

المخلوط مسبقًا لدعم الشركات التي ترغب في  الهيدروكربون تخطط لتأسيس أربع قدرات أخرى إلنتاج بوليوال

على هذه إلى تلبية طلب السوق  شركات النظمتهدف وفي مناطق أخرى.  اآلمنتحويل الاالستثمار في معدات اإلنتاج و

 النقل ومخاطر السالمة. مدىالمخلوط مسبقًا، مع تقليل نصف  الهيدروكربون تبوليوال

على الماء أو  ةقائمال تلبوليواللاإلنتاجية  للسعةمشروًعا  15باإلضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء  .207

، سيتم توفير لشركات النظم المناسبةعلى أساس االستثمار في معدات اإلنتاج ومسبقًا.  ةالمخلوطالهيدروفلوروأوليفين 

تقديم المساعدة الفنية والمواد الخام إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في من أجل أيًضا  لشركات النظمالتمويل 

 ب.141 -الهيدروكلوروفلوروكربون إزالةالمراحل النهائية لدعم 

 المساعدة الفنيةأنشطة 

يوريثان في تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية في الفترة البولي  ةستستمر المرحلة الثانية من خطة قطاع رغو .208

دوالر أمريكي( لضمان تحقيق أهداف اإلزالة واستدامتها في الوقت  3،380،000)بتكلفة قدرها  2021-2026

 .3المناسب، على النحو المبين في الجدول 

 البولي يوريثان ةأنشطة المساعدة الفنية في خطة قطاع رغو -3الجدول 

 األهداف النشاط
 التكلفة

 )دوالر أمريكي( 

دراسات )بحث وتطوير( 

 البديلة التكنولوجيات بشأن

 لصغيرةابديلة، خاصة في الشركات  بتكنولوجياتتعزيز القدرة على دراسة وتحسين أنظمة الرغوة 

كة. لمشارلوالمتوسطة، من خالل المؤسسات البحثية التي دعاها مكتب التعاون االقتصادي الخارجي 

 قاسموستتفة، البديلة وخفض التكل اإلرغاء مواد المؤسسات بتقييم مزايا وعيوب تأثيراتهذه قوم ستو

 النتائج

400,000 

مراجعة يلة، وبشأن السياسات وتطوير التقنيات البدمكتب التعاون االقتصادي الخارجي تقديم الدعم ل خدمات االستشارات الفنية

ة خالل تقديميالفرعية، وتقديم التعليقات الفنية على عمليات التحقق والعروض ال المشروعاتوتقييم 

 العمل التدريبية والندوات حلقات

30,000 

تي طرأت ال اتمراجعة المعايير الحالية لمنتجات الرغوة في التطبيقات المختلفة، مع مراعاة التغير مراجعة معايير الصناعة

ولى، لة األخصائص الرغوة عند استخدام التقنيات البديلة، والخبرة المكتسبة من تنفيذ المرح على

 وظروف تطبيق البدائل

250,000 

 تقييم أثر السياسة

 

لحظر لي جتماعتقييم المسبق للتأثير البيئي واالقتصادي واالمن أجل الإجراء دراسات الجدوى الفنية 

ب في مختلف  141 -الهيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  بشأنصناعة العلى  فرضهالمخطط 

 القطاعات الفرعية لرغوة البولي يوريثان

200,000 

مكاتب البيئة بناء قدرات 

المحلية  والبيئة الحيوية

 والقطاعات األخرى

 وإزالةاالستهالك  في رصد المحلية لمكاتب البيئة والبيئة الحيويةتقديم المساعدة 

 بولي يوريثانشركات رغوة ال التي تتركز فيها، في المناطق ب 141 -بونالهيدروكلوروفلوروكر

ئيسية التدريب على معرفة إنتاج رغوة البولي يوريثان وطرق االختبار والنقاط الرو. بكثافة

 وبروتوكوالت التنفيذ وأمثلة لضباط اإلنفاذ

 

500,000 

 الخارجي قتصاديإلى مكتب التعاون اال ةوكالة دعم التنفيذ المحليالمقدم من  المشورة الفنية والدعم ةوكالة دعم التنفيذ المحلي

لتنفيذ، اخطط  المعنية، بما في ذلك اختيار التقنيات البديلة، ومساعدة الشركات في صياغة والشركات

 الفرعية وإجراءات القبول اتعووإجراء التحقق الفني للمشر

830,000 

 رعيةف اتعولمشر اتالتي تقدم طلب الشركات ومؤهالتالستهالك اخط أساس ليات تدقيق إجراء عمل التحقق من خط األساس

 لإلزالة

290,000 

 290,000، وحالة ب 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون إلزالة، والمعالم الرئيسية اإلزالةالتحقق من تنفيذ أنشطة  التحقق من األداء
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 األهداف النشاط
 التكلفة

 )دوالر أمريكي( 

 متعدد األطراف في الشركات المستفيدةالاستخدام التكنولوجيات البديلة، واستخدام تمويل الصندوق 

وجيات تكنوللتسهيل تبادل المعلومات حول السياسات وأفضل الممارسات في الرصد واإلنفاذ، وحول ال الجوالت الدراسية والتبادالت

هم في نظرائالبديلة بين أصحاب المصلحة الوطنيين )الحكومة والجمعيات الصناعية ومعاهد البحث( و

 5دان غير العاملة بالمادة البل

150,000 

طورات عرفة تشراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد البحثية لتقاسم م إنشاءمساعدة الشركات على  إنشاء شبكة أكاديمية

 لسياسةبير االصناعات غير المستنفدة لألوزون، وتعزيز اعتماد التكنولوجيات البديلة، وتحديث تدا

ونشر توعية الجمهور 

 المعلومات

خلق  دعم ومشاركة صناعة الرغوة والجمهور والمساعدة فيالاستراتيجية توعية الجمهور لطلب 

 نشوراتفي البناء واألجهزة والقطاعات األخرى، بما في ذلك الم الخضراءالطلب على المنتجات 

 وغيرها والملصقات والمؤتمرات

50,000 

 3,380,000  المجموع

 

 المشروع ورصدوحدة تنفيذ 

تنفيذ  ورصددوالر أمريكي( إدارة  1,056,000 قدرها المشروع )بتكلفةورصد  تنفيذستواصل وحدة  .209

 المشروع ما يلي: تعيين الشركات للمشاركة في أنشطة تحويلورصد تشمل أنشطة وحدة إدارة والمشروع. 

اجتماعات عقد ، ووالمشاركة فيها تنظيم عمليات التحققوورصد تنفيذ أنشطتها؛  ب141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

وثائق  واستعراضالمشروع الفرعي؛  إنجازالتقييم، والتكليف أثناء تنفيذ المشروع، وتسهيل التحقق المستقل من 

 ووكالة دعم التنفيذالتواصل والتنسيق مع البنك الدولي والمشروع المقدمة من المستفيدين ومعالجة أداء العقد؛ 

تصميم أنشطة المساعدة الفنية وتعيين وكاالت وب المصلحة اآلخرين بشأن تنفيذ المشروع؛ والخبراء الفنيين وأصحا

 مؤهلة؛ وإعداد خطط العمل والتقارير المرحلية والوثائق األخرى حسب االقتضاء. منفذة

المشروع أيًضا المزيد من المسؤوليات في مجال االتصاالت والتعاون مع  تنفيذ ورصدستتحمل وحدة  .210

سياسات والصناعة من خالل: تنظيم اجتماعات العمل والتنسيق مع صانعي السياسات الوطنية والجمعيات صانعي ال

 -إلزالة الهيدروكلوروفلوروكربونوتدابير السياسة  المحرز في اإلزالة تقدمالمناقشة من أجل الصناعية والممثلين 

تزويد وى تعزيز تغلغل التكنولوجيات البديلة؛ في قطاع رغوة البولي يوريثان، وكذلك اإلجراءات الرامية إل ب141

المحلية والوزارات األخرى بالدعم الفني بشأن أحدث  الحيويةالبيئة والبيئة مكاتب و  الحيويةوزارة البيئة والبيئة 

 ةالمعلومات القطاعية والمساعدة في تطوير اللوائح والخطط المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة لألوزون لشركات رغو

واإلشراف التي  الرصدالمحلي؛ وتقديم الدعم الفني والمدخالت ألنشطة  الصعيدالنظم على  وشركاتالبولي يوريثان 

 المحلية. الحيويةالبيئة والبيئة مكاتب و  الحيويةنظمها وزارة البيئة والبيئة ت

 (0262 -2021إجمالي التكلفة اإلضافية المؤهلة للمرحلة الثانية )

 الشركاتلتحويالت  ةاإلضافيالتكلفة 

و  2021إلزالة بين عامي ل الشركة دوالر أمريكي ألنشطة 14.764.000 مبلغ إجمالي قدرهُخصص  .211

ات شكات عودوالر أمريكي لمشر 5450.000دوالر أمريكي للتحويالت الفردية و  9.314.000 يشمل، 2026

 .النظم
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 التحويل الفردية اتعومشر

ذات القدرة المنخفضة على إحداث للتكنولوجيا وفقاً  الشركة، ُحددت تكلفة أنشطة تحويل المعدلةلخطة العمل  .212

تكاليف رأس المال اإلضافية لتغطية التعديل الهيدروكربونات . ستشمل التحويالت إلى المختارة االحترار العالمي

قط، في حين أن التحويالت إلى التحديثي للمعدات وتعديالت المصنع لتغطية الحد األدنى من متطلبات السالمة ف

لتغطية فرق سعر عامل  الالزمةستشمل تكاليف التشغيل اإلضافية  وبالمياه اإلرغاء بالهيدروفلوروأوليفين تكنولوجيا

تتوافق وفقط.  المياه(ب اإلرغاء ( أو مواد كيميائية أخرى من المواد الخام )تكنولوجياالهيدروفلوروأوليفين) اإلرغاء

ة المحسوبة إلى حد كبير مع تلك المعتمدة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد القيم المتوسط

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

البولي يوريثان، تم تعديل حجم أنشطة التحويل ومستوى  ةمستوى األموال المتاحة لخطة قطاع رغول نظرا .213

 .4موضح في الجدول ال على النحوالتمويل المقدم للشركات 

 التكاليف اإلضافية لمشاريع التحويل الفردية )دوالر أمريكي( -4الجدول 

 التكنولوجيا البديلة
الشركات التي تتحول إلى 

 الهيدروكربونات

الشركات التي تتحول إلى 

 الهيدروفلوروأوليفين أو المياه
 المجموع

تكاليف رأس المال اإلضافية )دوالر أمريكي/ كجم من 

 ب(141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

6.00 0.00  

تكاليف التشغيل اإلضافية )دوالر أمريكي/ كجم من 

 ب(141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

0.00 4.00  

 2,259 2,120 139 تأثير اإلزالة التقديري )طن متري(

 9,314,000 8,480,000 834,000 التكلفة اإلجمالية )دوالر أمريكي(

 

 النظم شركات اتعومشر

متعدد السابقة الخلط، ستستخدم مساعدة الصندوق الهيدروكربونات األربعة التي ستوفر  لشركات النظم .214

التكنولوجيا  الخمسة عشر التي ستوفر ولشركات النظملبناء القدرة اإلنتاجية ولتعديالت السالمة.  ااألطراف أساس

أو المياه، سيتم استخدام المساعدة لالستثمار في بناء القدرات، واإلرشاد الفني  القائمة على الهيدروفلوروأوليفين

مستوى التمويل التقديري 5الجدول  ويبينوتكاليف اختبار المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

 لشركات النظم

 )بالدوالر األمريكي( شركات النظم اتعوتكلفة مشر -5الجدول 

 الوصف

 كربونالهيدرو

وضع غالية الخلط بسرعة  المياه / الهيدروفلوروأوليفين

 منخفضة
 وضع الخلط الثابت

مسبقة الخلط منخفضة السرعة  تبوليوالالغالية خلط 

 اإلرغاءوخزان عامل 

170,000   80,000 

   170,000   ووحدات الخلط المسبقالهيدروكربون خزان 

   120,000 120,000 تدابير السالمة

 30,000 40,000 40,000 مرفق التعبئة للبوليوالت سابقة الخلط

 15,000     ختباراالتجريب والمرافق 

 50,000     تكاليف التشغيل اإلضافية للمواد الخام

 25,000 20,000 20,000 التجارب والتدريب والدعم الفني

 200,000 350,000 350,000 المجموع

 150,000 300,000 300,000 متعدد األطرافالمن الصندوق المقدم التمويل 
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في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  شركات النظمالتكلفة اإلجمالية لمشروعات  6الجدول  يبين .215

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 ()بالدوالر األمريكي شركات النظمالتكلفة اإلجمالية لمشروعات  -6الجدول 
 المجموع المياه / الهيدروفلوروأوليفين الهيدروكربون شركات النظم

 - 150,000 300,000 التمويل الذي سيقدم )دوالر أمريكي(

 19 15 4  عدد شركات النظم

 3,450,000 2,250,000 1,200,000 إجمالي تكلفة شركات النظم )دوالر أمريكي(

 - 50,000 0 ي(ريكأم تكلفة التجارب للشركات الصغيرة والمتوسطة النهائية )دوالر

 40 40 0 المدعومة الشركات الصغيرة والمتوسطة النهائية

 2,000,000 2,000,000 - يكي()دوالر أمر الشركات الصغيرة والمتوسطة النهائيةإجمالي تكلفة 

 5,450,000 4,250,000 1,200,000 )دوالر أمريكي(إجمالي التكلفة 

 

 وحدة تنفيذ ورصد المشروعتكلفة 

البولي يوريثان  ةالمشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو تنفيذ ورصدتكاليف وحدة  7يوضح الجدول  .216

 .2026 عام إلى 2021عام من 

 المشروع )بالدوالر األمريكي( تنفيذ ورصدتكاليف وحدة  -7الجدول 
 التكلفة )دوالر أمريكي( الوصف

 316,800 الموظفين في المشروع

 52,800 والدوليالسفر المحلي 

 42,240 االجتماعات المحلية والدولية

 42,240 خدمات االستشارات

 316,800 دعم الموظفين

 73,920 الحاسبات اآللية واالنترنت والبريد والهواتف والطباعة وغيرهم

 211,200 خدمة تشغيل المكاتب والصيانة والمرافق

 1,056,000 المجموع

 

 العناصر المعدلةجميع  المعدلةتكلفة 

البولي يوريثان للفترة  ةدوالر أمريكي لقطاع رغو 19.200.000 المبلغ باختصار، خصصت حكومة الصين .217

دوالر  3.380.000، و الشركةدوالر أمريكي ألنشطة تحويل  14.764.000 منه ، مخصص2026إلى  2021من 

 المحدد فيعلى النحو المشروع،  نفيذ ورصدتدوالر أمريكي لوحدة  1056000أمريكي ألنشطة المساعدة الفنية و 

 .8الجدول 

 2026-2021 للفترة تفاصيل التكلفة لخطة عمل قطاع رغوة البولي يوريثان -8الجدول 
 التكلفة )دوالر أمريكي(   األنشطة

 14,764,000 الشركةأنشطة تحويل 

 3,380,000 أنشطة المساعدة الفنية

 1,056,000 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

 19,200,000 المجموع
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 (2026 -2021الفترة توزيع الشرائح )

الكامل جدول يرد ال. و9في الجدول  2026إلى  2021من  للسنواتح ائيرد الجدول الزمني لصرف الشر .218

 -2من التذييل   2-3-2و  1-3-2 البولي يوريثان في الصفوف ةح للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوائصرف الشرل

مقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، البين حكومة الصين واللجنة التنفيذية المنقحة المبرم تفاق االمن مسودة  لفأ

 الثاني. المرفقفي 

 )بالدوالر األمريكي( 2026 -2021 للفترة البولي يوريثان ةتوزيع الشرائح لخطة قطاع رغو -9الجدول 
 2026 2025 2024 2023 2022 2021 السنة

 4,200,000 5,000,000 1,000,000 5,000,000 0 4,000,000 قيمة الشريحة

 

 تعليقات األمانة

 المبلغ البولي يوريثان من ةالتكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو ه تم تعديلاألمانة أن تذكر .219

دوالر  91112.039 المبلغأعتمد منه دوالر أمريكي،  28.312.039 المبلغ دوالر أمريكي إلى 141.471.210

دوالر  19.200.000 ،2026 -2021يبلغ مستوى األموال المخصصة للفترة وأمريكي بالفعل في الشرائح السابقة. 

 أمريكي.

التي تتلقى المساعدة في إطار المرحلة الثانية، تم تخفيض التمويل الذي  الشركاتباإلضافة إلى تخفيض عدد  .220

دوالرات أمريكية/  6.00دوالر أمريكي/ كجم إلى  6.23قدره الفردية من متوسط  الفرعية للمشروعاتسيتم تقديمه 

دوالرات أمريكية/ كجم  4.00دوالر أمريكي/ كجم إلى  6.79ومن الهيدروكربون، كجم للشركات التي تتحول إلى 

الشركات حصة  ستقدملي، . وبالتاالمياهأو التكنولوجيا القائمة على الهيدروفلوروأوليفين للشركات التي تتحول إلى 

 أكبر من التمويل المشترك.

 مشروعات شركات النظم

تستطيع البارز نظرا لتأثيرها على التكنولوجيا والمساعدة الفنية التي  شركات النظم تالحظ األمانة دور .221

فيما يتعلق بالعدد التقديري للشركات التي يمكن تحويلها ومستوى استهالك وللشركات الصغيرة والمتوسطة. تقديمها 

البنك الدولي  أفاذ، شركة نظم 19بسبب المساعدة المقدمة إلى  إزالتهي يمكن ذب ال141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 شركة 40حوالي  صل إلىت تستطيع أن شركة نظممن المتوقع أن كل سيكون أنه بناًء على مبلغ التمويل المخصص، ب

طلبات الشرائح، في وقت تقديمها. ومن  عرض بعدمؤهلة. ومع ذلك، ستكون هذه األرقام معروفة بشكل أفضل  نهائية

شركة إضافية من أجل تسهيل التحويالت  300التسعة عشر الدعم الفني إلى  شركات النظمالمتوقع أيًضا أن تقدم 

 موارد مالية خاصة بهذه الشركات.ب

البنك وأفاد . شركات النظمطلبت األمانة مزيداً من التفاصيل عن النظام المزمع لرصد التقدم الذي تحرزه  .222

تحدد وتعمل مع الشركات النهائية  شركات النظمأن المشروع سيضع آلية قائمة على الحوافز للتأكد من أن بالدولي 

شركات نظًرا ألن و. التي تمت إزالتها ب141 -وكربونالهيدروكلوروفلور وكميةيتم تتبع عدد الشركات  هالمؤهلة وأن

لحكومة هذه الشركات في سجالت مستخدمي ا يمكن أن تدرجتشارك أسماء عمالئها ومواقعهم أثناء التنفيذ،  النظم

 البيئة والبيئة الحيوية تتمكن مكاتب لكيب في المقاطعة )إذا لم تكن مسجلة بالفعل( 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

 رصدها. االستمرار في من

 

، البيئة والبيئة الحيوية مكاتبتجريه ي ذالعادي ال الرصدأوضح البنك الدولي أيًضا أنه باإلضافة إلى  .223

لمساعدة(. كجزء من ا هاتقديم شركات النظم تأكيد فورالنهائية ) للشركاتسيضمن المشروع إجراء فحوصات دورية 
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زيارات ميدانية منتظمة لنسبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي  البنك الدولي أيًضا سيجريدوره اإلشرافي، 

 .شركات النظمتتلقى المساعدة من خالل 

 ب141 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونرصد واستدامة ال

 إزالتها لن تتلقى تمويالً من المشروع، رأت األمانة أنه من المهم تعزيز شركات نظم توجدقد  وإذ تالحظ أنه .224

إلى  تهامساعدالتي تتم النظم شركات  ال يعود عمالء لكيب، 141 -المتزامنة للهيدروكلوروفلوروكربون

البنك  وأفادمورد. رصفة  ةغير مدعوم شركات نظمب عن طريق التحول إلى 141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

بالتوقف  شركةالمساعدة بالتزام كل النهائية من خالل ربط  الشركاتأنه يمكن ضمان استدامة عمليات تحويل بالدولي 

 ، والتحقق من خالل سجل الشركات اإلقليمي، مما سيسمح لمكاتبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعن استخدام 

 المعدلةخطة العمل  وتشملالمتابعة. هذه بإجراء مكتب التعاون االقتصادي الخارجي المحلية و  البيئة والبيئة الحيوية

البولي يوريثان بالحظر المخطط له  ةرغوب الجهات المعنيةت توعية مستهدفة إلبالغ جميع عمل وحمال حلقات

أكد البنك الدولي من جديد على أن آلية  وكذلكوالتوقيت، والبدائل المتاحة  وأين يمكن الحصول على هذه البدائل. 

، سيتم عنصر شركات النظممن خالل  ةامالمستداإلزالة والتوازنات الالزمة لتعزيز  المراجعاتالتسليم، بما في ذلك 

 .المعدلةالموافقة على خطة العمل  بعدتطويرها بشكل أكبر 

البولي يوريثان التي لن تتلقى تموياًل من المشروع،  ةأيًضا عدد أكبر من شركات رغو سيوجدنظًرا ألنه  .225

 البيئة والبيئة الحيوية قدرات مكاتبإلى بناء كبيرين السياسة جهودًا وتموياًل والمساعدة الفنية  سيوجه عنصري

بالفعل في إطار المرحلة  المنجزب، بناًء على العمل 141 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونرصد من أجل المحلية 

تنفيذ وحدة  وستقدمخالل مدة خطة قطاع الرغوة؛  ةالرصد كامل ةيحكومة الصين مسؤول ستتحملفي النهاية، واألولى. 

 البيئة والبيئة الحيوية مكاتبو البيئة والبيئة الحيويةالت فنية ومعلومات قطاعية إلى وزارة المشروع مدخ ورصد

 المحلية والصناعة.

المساعدة الفنية أيًضا أنشطة لتسهيل تحويل الشركات غير المدعومة إلى بدائل ذات قدرة  عنصريشمل  .226

د الشركةمات على تسهيل "مطابقة" ستعمل منصة تبادل المعلوومنخفضة على إحداث االحترار العالمي.   ةالمورِّ

لتحويل إلى حد كبير من خالل تعين على اسيتم إنشاء بيئة مواتية  وكذلكمسبقًا.  المخلوطةالبوليوالت  تركيباتلبعض 

مراجعة / إدخال معايير منتجات الرغوة )عن طريق التطبيق(. وسيُستكمل ذلك بتدابير بناء القدرات )أي الندوات 

حول البدائل والتدريب والمؤتمرات القطاعية( ومبادرات التوعية العامة. باإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تقييم التقنية 

للتكنولوجيات البديلة، والبحث والتطوير بشأن البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي وصيغ الرغوة 

بها  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموصيائمة لبدائل تخطط حكومة الصين إلصدار قوأثناء تنفيذ خطة القطاع. 

المنخفضة على إحداث االحترار العالمي. ومع ذلك، فمن المسلم به ذات القدرة توجه استيعاب السوق للبدائل كي ل

باتساع تأثيره على بعض التطبيقات / القطاعات الفرعية أيًضا أن المشروع سيكون له بعض القيود فيما يتعلق 

 غير الممولة. والشركات

 توصيةال

البولي  ةللمرحلة الثانية من خطة قطاع رغو المعدلةقد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على خطة العمل  .227

( على النحو المبين في الوثيقة 5( ب و )4)أ( ) 84/69لمقرر ل وفقايوريثان المقدمة من البنك الدولي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 

 

 

70 

 قطاع المذيبات )اليوئنديبي(ل المنقحة خطةال

 

 وصف خطة القطاع

 

 خلفية

 

وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والسبعين من حيث المبدأ على خطة قطاع المذيبات للمرحلة  .228

المواد  الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين لتحقيق اإلزالة الكاملة من جميع

مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى  44.8، بمبلغ  2026الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا القطاع بحلول عام 

 دوالر أمريكي لليوئنديبي. 2,912,000تكاليف دعم الوكالة البالغة 

إزالة المواد تمت الموافقة على الشريحة الثانية من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة  .229

 2018-2017الهيدروكلوروفلوروكربونية من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثمانين، مع خطة تنفيذ شريحة 

المقابلة. وأشارت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين إلى طلب حكومة الصين للشريحة الثالثة من خطة 

)ب((؛ تم في 82/71ه الطلبات إلى االجتماع الثالث والثمانين )المقرر قطاع المذيبات وقررت إرجاء النظر في هذ

  (.83/55ذلك االجتماع اتخاذ قرار بإرجاء النظر في الشريحة الثالثة إلى االجتماع الرابع والثمانين )المقرر 

المواد  تمت الموافقة على الشريحة الثالثة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة .230

دوالر  12,946,782المقابلة بمبلغٍ قدره  2022-2020الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ شريحة 

دوالر أمريكي لليوئنديبي خالل عملية الموافقة بين  906,275أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 .27الدورات التي أُنشأت لالجتماع الخامس والثمانين

 خطة العمل المنقحة

 

ً مع المقرر  .231 (، قدمت اليوئنديبي بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، بالنيابة عن 5(ب و)4)أ()84/69تماشيا

باإلضافة إلى خطة العمل المنقحة للمرحلة الثانية من  2026-2021حكومة الصين، شرائح التمويل المنقحة للفترة 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  25,589,340قحة قدرها خطة قطاع المذيبات، بتكلفة إجمالية من

. سيساعد تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات الصين على 28دوالر أمريكي لليوئنديبي 1,802,585البالغة 

، واإلزالة الكاملة لمواد 2025في المائة في عام  67.5تحقيق هدف امتثال مونتريال البالغ 

 .2026في قطاع المذيبات في عام  225ca-ب والهيدروكلوروفلوروكربون141-لهيدروكلوروفلوروكربونا

تماشياً مع مشروع االتفاق المعدل الذي قدمته اليوئنديبي إلى االجتماع السادس والثمانين، سيتم تقديم الشريحة  .232

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم  2,500,000التالية من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات البالغة 

 .2021دوالر أمريكي لليوئنديبي، إلى االجتماع الثاني لعام  187,500الوكالة البالغة 

                                                 
 )المشاريع الُموافق عليها بين الدورات(.UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3 )ب( من الوثيقة94الفقرة  27
 من وزارة اإليكولوجيا والبيئة الصينية إلى اليوئنديبي.مرسلة  2020 أيلول/سبتمبر 7وفقاً للرسالة المؤرخة بتاريخ   28
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 أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

ية من تم الحفاظ على أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجميع السنوات في المرحلة الثان .233

قطاع المذيبات على النحو الذي تمت الموافقة عليه سابقاً، والتزمت حكومة الصين بتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد 

الجدول الزمني  1. يبين الجدول2025الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع المذيبات بحلول نهاية عام 

من  1,2,3المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من قطاع المذيبات، وينعكس في الصف األفقي  إلزالة

 واللجنة التنفيذية في المرفق الثاني.بين الصين الُمبرمة ألف من مشروع االتفاقية المنقحة -2الملحق

 بات في الصين: أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذي1الجدول
الحد األقصى الممكن الستهالك المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 

 المذيبات

 نقطة البدء
2016 

1017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 
2025 2026 

 0 500 1,359.19 2,944.91 3,624.51 4,173 4,173 طن متري

 0 55 148.3 321.2 395.4 455.2 455.2 طن من قدرات استنفاد األوزون 

 500 859.19 1,585.72 679.60 548.49 357.63  التخفيض )طن متري(

 55 93.27 172.97 74.14 59.79 39.05  التخفيض )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 100 88 70 35 20 10  التخفيض من نقطة البدء )%(

 

 عناصر خطة العمل المنقحة

 

للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات من أربعة عناصر: أنشطة االستثمار على تتألف خطة العمل المنقحة  .234

مستوى الشركات، والتدخالت السياسية والتنظيمية لضمان اإلزالة المستدامة، وفي الوقت المناسب، للمواد 

تماد بدائل منخفضة الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والمساعدة الفنية لتعزيز القدرة الفنية للصناعة والتشجيع على اع

 القدرة على إحداث االحترار العالمي؛ وإدارة المشاريع.

 المشاريع االستثمارية

مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع الفرعي للمعدات الطبية التي  18ستغطي المشاريع االستثمارية  .235

تستعمل مرة واحدة، وسبعة شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الفرعي لنزع  شحوم األجهزة اإللكترونية، مع 

طن من قدرات  40.92ن متري )ط 372.19استهالك مرخص لخط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

 2,041,421ب. يبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه الشركات 141-استنفاد األوزن( من الهيدروكلوروفلوروكربون

دوالر أمريكي/كيلوغرام، وهي تكلفة أقل من تلك الُمدرجة في خطة  9.86دوالر أمريكي، بمستوى فعالية تكلفة بلغت 

دوالر أمريكي/كيلوغرام(. وقد تطلب هذا تمويالً مقابالً من الشركات  13اره أصوالً )القطاع على النحو الذي تم إقر

المستفيدة لضمان إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تاريخ االلتزام. ستستخدم جميع الشركات بدائل 

نات أو الهيدروكربون ، والهيدروكربوKC-6منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي )على سبيل المثال: 

ديكلورو إيثيلين والهيدروفلوروثير، وعامل التنظيف المائي، والكحول المعدل، وكربونات -1،2المخفف، وخليط 

 السيليكون نانو، ومذيبات الفلوروكربون، أو العطريات النفثينية(.

دات الطبية التي تستعمل بناًء على المشاورات الفنية مع أصحاب المصلحة، فيما يتعلق بالقطاع الفرعي للمع .236

مرة واحدة، تم االتفاق على توفير تكاليف التشغيل اإلضافية فقط ألن هذا القطاع الفرعي يتمتع ببدائل معروفة جيداً، 

ويتطلب أجزاء مماثلة للتحويل، وألنه تم إصدار دليٍل تقني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع 

طن  237.9تبلغ اإلزالة المرتبطة بالقطاع الفرعي للمعدات الطبية التي تستعمل مرة واحدة . 2018الفرعي في عام 
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 689,910بتكلفة قدرها  ب141-طن من قدرات استنفاد األوزون( من الهيدروكلوروفلوروكربون 26.17متري )

 دوالر أمريكي/كيلوغرام. 2.90أمريكي، بكفاءة تكلفة تبلغ  دوالر

دوالر أمريكي للقطاع الفرعي لنزع شحوم األجهزة  1,324,511تبقي وقدره تم تخصيص التمويل الم .237

طن من قدرات استنفاد األوزون( من  14.77طن متري ) 134.29اإللكترونية، للتخلص التدريجي من 

دوالر أمريكي/كيلوغرام لتغطية التكاليف الرأسمالية اإلضافية  9.86ب، بتكلفة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 يف التشغيل اإلضافية.وتكال

أكدت حكومة الصين أن هذا النهج األكثر فعالية من حيث التكلفة لمساعدة الشركات المؤهلة في قطاع  .238

المذيبات؛ وسيسمح بعمليات التحويل مع البدائل المفضلة في نفس الوقت مع مراعاة تدابير السالمة واالعتبارات 

في الغالب لدعم األنشطة، مثل التدريب واالختبار والتفتيش الصحية. وسيُخَصص التمويل الذي سيتم توفيره 

 والتقييمات البيئية وتقييمات السالمة.

 التدخالت السياسية والتنظيمية

ستستحدُث الحكومة سياساٍت، وقوانين، ولوائح في اإلطار الشامل لسياسة المواد المستنفدة لألوزون بهدف  .239

ب في قطاع المذيبات. وسيضمن ذلك 141-لمواد الهيدروكلوروفلوروكربوندعم أنشطة االستثمار واإلزالة المستدامة 

 اإلزالةتلبية واستدامة اإلزالة في قطاع المذيبات؛ وإنشاء آليات فعالة لتشجيع مشاركة واسعة من الشركات في أنشطة 

ب؛ وعدم 141-ونواعتماد بدائل صديقة للبيئة؛ وتشجيع البحث والتطوير واستيعاب بدائل الهيدروكلوروفلوروكرب

ً بأنشطة التحويل؛ وإمكانية استحداث حوافز ضريبية ومالية لحث الشركات على المشاركة في  تأثر نمو القطاع سلبا

 اإلزالة.

 المساعدة الفنية

 

دوالر أمريكي، لدعم اإلزالة المستدامة  1,400,000ُصممت أنشطة المساعدة الفنية، بمستوى تمويٍل قدره  .240

-، والهيدروكلوروفلوروكربون255cb-ب، والهيدروكلوروفلوروكربون141-فلوروكربونلمواد الهيدروكلورو

255cb :في قطاع المذيبات، وتشمل 

تدريب الشركات على إجراءات تنفيذ أنشطة التحويل، وشراء المعدات والخدمات، ورصد التقدم  (أ)

وع، ومعلومات عن المحرز في المشروع واإلبالغ عنه؛ واجتماعات تبادل الخبرات في تنفيذ المشر

البدائل المتاحة وتطبيقاتها لدعم الشركات في أنشطة التخلص التدريجي الخاصة بها؛ واجتماعات 

التشاور بشأن السياسات للحصول على الدعم للمناهج  واللوائح الجديدة التي يمكن وضعها أثناء 

 دوالر أمريكي(؛ 75,000التنفيذ )

في قطاع المذيبات بما في ذلك المكاتب  اإلزالةة تحسين قدرة السلطات على إدارة ومراقب (ب)

 200,000اإليكولوجية والبيئة المحلية والجمعيات الصناعية من خالل االجتماعات وورش العمل )

 دوالر أمريكي(؛

ستوفر وكالة دعم التنفيذ خدمات اإلشراف واالستشارات بما في ذلك معاينة البدائل وتقييمها؛  (ج)

الستكمال الوثائق الالزمة للتمويل؛ ومساعدة فريق إدارة المشروع في  ومساعدة الشركات المؤهلة

التحقق من المشروع واإلشراف عليه وتقييمه؛ وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمساعدة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 

 

 

73 

 

 دوالر أمريكي(؛ 700,000الفنية الالزمة لدعم التخلص التدريجي الخاص بها )

الترويج وإمكانية تطبيق مختلف البدائل المتاحة، وصياغة إجراء البحوث وتقييم السوق بشأن  (د)

 ؛دوالر أمريكي( 125,000وتحديث المعايير ذات الصلة ومتطلبات السالمة للبدائل )

إجراء البحوث وتحليل جدوى فرض حظر على استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  (ه)

 يكي(؛دوالر أمر 150,000قطاع المذيبات؛ وكيفية إدارتها )

التقييم من قبل خبراء القطاع، ووكالة دعم التنفيذ، أو اإلدارات المحلية المختصة من خالل إجراء  (و)

تحقيق ميداني للشركات التي أكملت إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات 

 دوالر أمريكي(؛ و 100,000بشأن فعالية إجراءات اإلزالة )

االستقصائية التي يقوم بها موظفو إدارة المشروع، وممثلو المكاتب اإليكولوجية والبيئة الزيارات  (ز)

المحلية، والجمعيات ومؤسسات البحث العلمي إلى الشركات في البلدان األخرى لتسهيل تبادل 

ب، واكتساب 141-المعلومات بشأن السياسات والتكنولوجيات البديلة للهيدروكلوروفلوروكربون

 دوالر أمريكي(. 50,000تيار البدائل بما في ذلك تنظيم وإدارة أنشطة اإلزالة )خبرات اخ

 وحدة إدارة المشروع

 

دوالر أمريكي( في: مراقبة تنفيذ اتفاقيات المنح الفرعية  331,288سيستمر استخدام وحدة إدارة المشروع ) .241

ات التقييم والتكليف بالمشروع؛ ومراجعة وأنشطة المساعدة الفنية؛ وتنظيم والمشاركة في عمليات التحقق واجتماع

وثائق المشروع المقدمة من المستفيدين ومعالجة تنفيذ العقد؛ والتواصل والتنسيق مع الوكاالت المنفذة ووكالة دعم 

التنفيذ والخبراء التقنيين وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن تنفيذ المشروع؛ وتصميم أنشطة المساعدة الفنية وتطوير 

صات واختيار الوكاالت المنفذة المؤهلة؛ وإعداد خطط العمل والتقارير المرحلية والوثائق األخرى حسب االختصا

 االقتضاء.

ستضطلع وحدة إدارة المشروع بمزيٍد من المسؤوليات في مجال االتصاالت والتعاون مع واضعي السياسات  .242

ياسات والرابطات الصناعية لمناقشة التقدم والصناعة من خالل: تنظيم اجتماعات العمل والتنسيق مع واضعي الس

المحرز في مجال التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتدابير السياسات، فضالً عن اإلجراءات 

الرامية إلى تعزيز تغلغل التكنولوجيات البديلة؛ وتزويد وزارة اإليكولوجيا والبيئة، والمكاتب اإليكولوجية والبيئية 

حلية، والوزارات األخرى بالدعم الفني بناًء على أحدث المعلومات القطاعية، والمساعدة في تطوير اللوائح الم

ألوزون لشركات المذيبات على المستوى المحلي؛ وتقديم الدعم قدرات اوالخطط المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة ل

زارة اإليكولوجيا والبيئة والمكاتب اإليكولوجية والبيئية الفني والمدخالت ألنشطة المراقبة واإلشراف التي تنظمها و

 المحلية.
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 إجمالي التمويل المخصص للمرحلة الثانية من قطاع المذيبات

ً مع االتفاقية المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  .243 تماشيا

دوالر أمريكي بما في ذلك  6,043,431لمنقحة، سيتم تخصيص تمويل قدره االجتماع الرابع والثمانين وخطة العمل ا

 .2026إلى  2021دوالر أمريكي لخطة قطاع المذيبات للفترة من  453,257تكاليف الدعم البالغة 

 التكاليف اإلضافية لتحويل الشركات

شركة  25يكي لتحويل دوالر أمر 2,041,421تم احتساب التكاليف المقدرة للمشاريع االستثمارية بمبلغ  .244

 .2ملخصة في الجدول

 شركة في قطاع المذيبات 25: التمويل المقدر لتحويل 2الجدول
 نزع شحوم األجهزة اإللكترونية منتجات تستخدم لمرة واحدة التفاصيل

عين إزالتها خالل ب التي يت141-مواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 طن متري() 2026-2021الفترة 
237.90 134.29 

 7 18 عدد الشركات

  الدفعات
 فقط تكاليف التشغيل اإلضافية

التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف 

 التشغيل اإلضافية

 9.86 2.90 كفاءة التكلفة )دوالر أمريكي/كيلوغرام(

 1,324,511 689,910 مجموع التكاليف )دوالر أمريكي(

 

 التكلفة المنقحة لجميع العناصر

 

من  2026و 2021دوالر أمريكي لقطاع المذيبات بين عامي  6,023,431 مبلغ خصصت حكومة الصين .245

، 2025قطاع المذيبات بحلول نهاية عام  ب في141-أجل استكمال التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون

 .3على النحو المبين بإيجاز في الجدول

 (2026-2021: توزيع تكاليف التمويل لخطة قطاع المذيبات )3الجدول
 التمويل )دوالر أمريكي( األنشطة التفاصيل

 4,292,143 شركة 25تحويل المشاريع االستثمارية ل تحويل الشركات

 1,400,000 تطوير السياسات، ووضع المعايير، الخ. المساعدة الفنية

 وحدة إدارة المشروع

 64,011 فريق إدارة البرنامج

 17,192 السفريات )محلية/دولية(

 15,205 االجتماعات والمؤتمرات

 13,780 رسوم الخدمات االستشارية

 114,820 أتعاب الموظفين المساعدين

 28,425 ، طباعةرسوم هاتفيةأجهزة كومبيوتر، انترنت، رسوم بريدية، 

 77,855 خدمات تشغيل وصيانة المكتب، مصاريف المرافق العامة

 6,023,431  المجموع

 

 (2026-2021)توزيع الشرائح 

 

. ويقع الجدول 2026إلى  2021الزمني الخاص بصرف شريحة األعوام من  التوزيع، 4يوضح الجدول .246

من  2.6.2و 2.6.1الزمني لصرف الشريحة بالكامل للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الصفوف األفقية 

الصين واللجنة التنفيذية والمقدم من قبل اليوئنديبي، ألف( من مشروع االتفاقية المنقحة المبرمة بين حكومة -2الملحق )

 في المرفق الثاني.
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 )دوالر أمريكي( 2026-2021: توزيع صرف الشريحة لخطة قطاع المذيبات 4الجدول
 2026 2025 2024 2023 2022 2021 البند

 0,00 523,431 0,00 2,000,000 1,000,000 2,500,000 المبلغ

 

 تعليقات األمانة

أشارت األمانة إلى أن التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات قد تم تعديلها من المبلغ   .247

دوالر أمريكي؛ وأن حكومة  25,589,340دوالر أمريكي لتصبح  44,800,000األصلي الموافق عليه والبالغ 

ب في قطاع 141-لمادة الهيدروكلوروفلوروكربونالصين قد التزمت، وفق التمويل المعدل، بالوفاء باإلزالة الكاملة 

المذيبات من خالل اعتماد بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي. وقد تم توضيح أن تخفيض التمويل 

مساعدة لعدد محدود فقط من المستفيدين، بيد أن الحكومة تعتزم رغم ذلك تنفيذ حزمة من القدرة تقديم  سينعكس على

واللوائح والمساعدة الفنية لتشجيع ومواصلة التخلص التدريجي في القطاع. وسيشمل ذلك التطبيق الصارم  السياسات

ب في 141-إلدارة الحصص وتسجيل الشركات، فضالً عن الحظر المحتمل على استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

توفير تمويٍل مقابٍل لتمكين تحويالت عدد قطاع المذيبات. كما قطعت الحكومة التزامات مع شركات المذيبات من أجل 

 كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت اليوئنديبي كذلك أنه سيكون هناك مراقبة دقيقة لإلزالة في مؤسسات المذيبات هذه من خالل تعزيز  .248

ولوجية والبيئية لإلشراف قدرات المكاتب اإليكولوجية والبيئية المحلية )تم التخطيط لتدريب وبناء قدرات المكاتب اإليك

(. كما أصدرت وزارة اإليكولوجيا 2021والتفتيش على األنشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لقدرات األوزون في عام 

ألوزون وتدريب المسؤولين على قدرات اوالبيئة مبادئ توجيهية على أساس تجريبي لإلشراف على المواد المستنفدة ل

 ت، والمقاطعات إلدارة ومراقبة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.مستوى األقاليم، والبلديا

بينت اليوئنديبي، في صدد توضيحها للفرق بين تكلفة الخدمات االستشارية المقدمة كجزٍء من المساعدة الفنية  .249

 من المساعدة الفنية وذات التكلفة المدرجة في ميزانية وحدة إدارة المشروع، أن الخدمات االستشارية التي تشكل جزءاً 

ستركز على االستشارات المقدمة للشركات في قطاع المذيبات، في حين ستتناول التكلفة المدرجة في وحدة إدارة 

 المشروع االستشارات المقدمة لموظفي مركز التعاون البيئي األجنبي أثناء إدارة المشروع ومراقبته.

 التوصية

لى خطة العمل المنقحة للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات المقدمة ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة ع .250

ً مع المقرر   ( على النحو المبين في الوثيقة5. و)ب(4))أ(84/69من اليوئنديبي تماشيا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1. 

 )هـ(83/41الجزء الرابع: تقرير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر 

 خلفية
 

 نظرت اللجنة التنفيذية في جلستها الثالثة والثمانين في الوثيقتين التاليتين: .251

استعراض النظم الحالية للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ وفقاً التفاقيات خطة إدارة إزالة استهالك  (أ)

مقدمة من قبل وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، ال

 )أ(؛ و82/71و 82/65اليوئنديبي بالنيابة عن حكومة الصين، بما يتماشى مع المقررين 

دراسة نظرية عن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل نفخ الرغاوي في الشركات التي تمت  (ب)

مساعدتها في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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نهجية التحقق المقدمة من البنك الدولي بالنيابة عن حكومة الصين بما يتماشى مع المقرر وم

 )ج(.82/67

رحبت اللجنة في مداوالتها، من جملة أمور أخرى، بعدد من اإلجراءات التنظيمية وإجراءات اإلنفاذ المزمع   .252

اتخاذها من قبل الحكومة؛ والحظت مع التقدير أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية لدعم إجراءات اإلنفاذ التي 

وتعزيز إجراءاتها  إلتماموعة من االقتراحات تتخذها؛ كما الحظت كذلك مع التقدير أن الحكومة ستنظر في مجم

ً أن حكومة الصين قدمت تقريراً في االجتماع الرابع  التنظيمية وإجراءات اإلنفاذ. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا

والثمانين، وستقدم تقرير آخر إلى االجتماع السادس والثمانين، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة الموصوفة في 

 .83/41فقرات الفرعية )أ( إلى )د( من المقرر ال

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين في التقرير المرحلي المقدم من حكومة الصين تماشياً مع  .253

ً بالمعلومات التي قدمها ممثل حكومة الصين 29)هـ(83/41المقرر  . وعقب المناقشة، أحاطت اللجنة التنفيذية علما

 .83/41تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر بشأن 

ً بموجب المقرر  .254 )"تقرير  83/41قدمت حكومة الصين إلى االجتماع السادس والثمانين تقريراً مرحليا

 مرحلي"(. ويرد التقرير المرحلي مرفقاً بالكامل بهذه الوثيقة دون تحرير أو مراجعة إضافية.

 

تي ربما وق اليمية، أو ظروف اإلنفاذ، أو السياسات، أو أوضاع السالجزء الخامس: دراسة لتحديد اللوائح التنظ

)المقرر  12-لوروكربونوالكلوروف 11-أدت إلى اإلنتاج واالستخدام غير القانونيين للكلوروفلوروكربون

 )د((83/41

 خلفية

 

واإلبالغ قررت اللجنة التنفيذية في صدد مناقشاتها في االجتماع الثالث والثمانين بشأن أنظمة الرصد  .255

والتحقق واإلنفاذ في الصين، من جملة أمور أخرى، اإلشارة إلى أن حكومة الصين ستنظر في إشراك مستشار غير 

حكومي إلجراء دراسة )بما في ذلك البيانات الكمية، إن وجدت، ومعلومات السوق النوعية( لتحديد الظروف 

وق التي ربما أدت إلى اإلنتاج واالستخدام غير القانونيين التنظيمية، أو ظروف اإلنفاذ، أو السياسات، أو أوضاع الس

 )د((.83/41)المقرر  12-والكلوروفلوروكربون 11-للكلوروفلوروكربون

)د(، إلى االجتماع السادس والثمانين دراسة حول اإلشراف، 83/41قدمت حكومة الصين، عمالً بالمقرر  .256

المواد المستنفدة لقدرات األوزون في الصين والمعدة من قبل وإنفاذ القانون، والسياسة، وحالة السوق المتعلقة ب

 مستشار غير حكومي. وتردُ هذه الدراسة مرفقةً بالكامل بهذه الوثيقة دون تحرير أو مراجعة إضافية.

 

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1الوثيقة:  29
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يثان، ي يورالجزء السادس: تقارير التدقيق المالي إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البول

 الثاني، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات وعامل التصنيع

 مذكرة من األمانة

بشأن إنتاج الكلوروفلوروكربون،  2019ديسمبر/كانون األول  31تم تقديم تقارير التدقيق المالي بتاريخ  .257

والهالون، ورغوة البولي يوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات، بما يتماشى مع المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9لوثيقة )ج( إلى االجتماع الخامس والثمانين وتم تضمينها في ا84/39

ئت لالجتماع الخامس والثمانين.  لم .258 يُنظر في هذه المسألة في إطار عملية الموافقة بين الدورات التي أُنش 

، فقد تم إدراج المسألة مرة أخرى في هذه الوثيقة 19ونظراً لتأجيل االجتماع بسبب القيود المرتبطة بجائحة كوفيد

اع السادس والثمانين. وبما أنه لم يتم إدخال تعديالت أو تقديم معلومات إضافية، فإن القسم للنظر فيها في االجتم

المعروض في االجتماع الخامس والثمانين منسوخ أدناه بالكامل لتنظر فيه اللجنة التنفيذية. وقد تم تحديث فقرتين من 

 لتسهيل الرجوع إليها. الخط العريضالنص والتوصية باستخدام 

 خلفية

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين في تقارير التدقيق المالي إلنتاج الكلوروفلوروكربون،  .259

والهالون، ورغوة البولي يوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات، حيث تم تقديم تحديث 

لجنة التنفيذية، من جملة أمور أخرى، من حكومة الصين من . وبالتالي، طلبت ال30لألنشطة المنفذة في خطة كل قطاع

 31خالل الوكالة المنفذة ذات الصلة، أن تقدم في االجتماع الخامس والثمانين تقارير التدقيق المالي بتاريخ  

ي، إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البولي يوريثان، وعامل التصنيع الثان 2019ديسمبر/كانون األول 

وخدمة التبريد، وخطط قطاع المذيبات، وتقارير إنجاز المشروع إلنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي 

ديسمبر/كانون األول  31يوريثان، وخدمة التبريد، وخطط قطاع المذيبات؛ وإعادة أرصدة التمويل المتاحة بتاريخ  

وريثان، وخدمة التبريد وخطط قطاع المذيبات إلى المرتبطة بإنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي ي 2019

 (.2( و)ج()1)ج()84/39الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانين )المقرر 

ً مع المقرر  .260 (، قدمت الوكاالت المنفذة ذات الصلة، بالنيابة عن حكومة الصين، تقارير 1)ج()84/39تماشيا

وتقارير إنجاز المشروعات إلنتاج الكلوروفلوروكربون،  2019كانون األول ديسمبر/ 31التدقيق المالي بتاريخ  

ورغوة البولي يوريثان، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات. وقد تم تقديم تقارير نهائية تكميلية لقطاعي خدمة التبريد 

من  230إلى  218من  والمذيبات. ويردُ تحديٌث بشأن التقدم المحرز في قطاع عامل التصنيع الثاني في الفقرات

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9الوثيقة 

 31تستند البيانات المالية في التقرير الحالي إلى تقرير التدقيق المقدم من حكومة الصين بتاريخ   .261

(. وتبلغ 1دوالر أمريكي )الجدول 11,309,628، والذي يعكس األرصدة المتبقية البالغة 2019ديسمبر/كانون األول 

متبقية من الخطط القطاعية المكتملة )أي إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي يوريثان، وخدمة األرصدة ال

دوالر  480,561دوالر أمريكي من األرصدة البالغة  311,653دوالر أمريكي )أي  792,215التبريد والمذيبات( 

قيمة األرصدة التي أعيدت إلى االجتماع (، تبلغ 2)ج()84/39أمريكي من الفوائد التراكمية(. وتماشياً مع المقرر 

 دوالر أمريكي. 792,215الخامس والثمانين 
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عامل ريثان، وإنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البولي يو: األرصدة والفوائد المتبقية من 1الجدول

 )دوالر أمريكي( التصنيع الثاني، وخدمة التبريد، وخطط قطاع المذيبات

 النشاط
 30في  الرصيد

 2019يونيو/حزيران 

 31الرصيد في 

 2019ديسمبر/كانون األول 
 تاريخ اإلكمال الفوائد المتراكمة

 33,907 179,878 إنتاج الكلورفلوروكربون )البنك الدولي(

22,119 

 2019ديسمبر 

 2020ديسمبر  8,913,167 9,154,827 قطاع الهالون )البنك الدولي(

 2020ديسمبر  2,084,808 3,076,109 الدولي( عامل التصنيع الثاني )البنك

 2019ديسمبر  280,108 897,009 رغوة البولي يوريثان )البنك الدولي(

 2019ديسمبر  99,178 752 735,791 الخدمة )اليابان، اليونيب، اليونيدو(

 2019ديسمبر  359,265* -3,144* 708,822 المذيبات )اليوئنديبي(

   480,561 11,309,628 14,752,436 اإلجمالي

 دوالر أمريكي. 356,151اليوئنديبي بمبلغ  ستتم إعادته من ق بل*يحتسب إجمالي الرصيد الذي 

 

 تعليقات األمانة

تم االنتهاء من خطط إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي يوريثان، وقطاعي خدمة التبريد والمذيبات.  .262

ال تعكس بعد المصروفات النهائية  الواردة فيهاورغم تقديم تقارير إنجاز المشروعات األولية، إال أن البيانات المالية 

. ويعمل كبير مسؤولي الرصد والتقييم مع الوكاالت المنفذة ذات للمستفيدين، وال عائدات االجتماع الخامس والثمانين

 الصلة لضمان تضمين البيانات المالية في تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة.

على  2020ديسمبر/كانون األول  31سيتم االنتهاء من خطط قطاع الهالون وعامل التصنيع الثاني بحلول  .263

ابع والثمانين، وستتم إعادة أي أرصدة متبقية في ذلك التاريخ إلى االجتماع السابع  النحو المتفق عليه في االجتماع الر

 )ب(.84/39والثمانين، تماشياً مع المقرر 

 التوصية

 ترغب اللجنة التنفيذية في: .264

 اإلشارة إلى: (أ)

تقارير التدقيق المالي إلنتاج الكلوروفلوروكربون، والهالون، ورغوة البولي يوريثان،  (1)

يع الثاني، وقطاعي المذيبات والخدمة في الصين، الواردة في الوثيقة وعامل التصن

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9؛ 

أن يعيد البنك الدولي األرصدة المتبقية في قطاعي إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة  (2)

دوالر  22,119دوالر أمريكي والفوائد المتراكمة البالغة  314,015البولي يوريثان البالغة 

 ؛السادس والثمانينإلى االجتماع  أمريكي

دوالر  752أن تعيد اليونيدو األرصدة المتبقية من خطة قطاع خدمة التبريد البالغة  (3)

دوالر أمريكي إلى االجتماع  99,178أمريكي، باإلضافة إلى الفائدة المتراكمة البالغة 

 ؛السادس والثمانين

دوالر  356,151المذيبات والبالغة أن يعيد اليوئنديبي الفائدة المتراكمة من خطة قطاع  (4)

 ؛السادس والثمانينأمريكي إلى االجتماع 
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مطالبة البنك الدولي بتقديم تقارير التدقيق المالي لخطط قطاع الهالون وعامل التصنيع الثاني التي  (ب)

ً مع المقرر 2020ديسمبر/كانون األول  31سيتم االنتهاء منها بحلول  )ب( إلى 84/39، تماشيا

السابع والثمانين مع تقارير إنجاز المشروع المقابلة )تقارير إنجاز المشروعات( وأي االجتماع 

 ؛ و2020ديسمبر/كانون األول  31أرصدة متبقية بتاريخ  

مطالبة كبير موظفي الرصد والتقييم بالعمل مع الوكالة المنفذة ذات الصلة للتأكد من أن تقارير  (ج)

إنجاز المشروعات المقدمة إلنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغوة البولي يوريثان، وخدمة التبريد، 

ات الواردة وخطط قطاع المذيبات تعكُس المدفوعات إلى المستفيدين النهائيين، بما يتسق مع المعلوم

 .السادس والثمانينفي تقارير التدقيق المالي المقدمة إلى االجتماع 

 

 الجزء السابع: الخطة القطاعية للتخلص من إنتاج بروميد الميثيل

 

 خلفية

 

أشارت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين إلى التقرير المتعلق بحالة تنفيذ الخطة القطاعية  .265

إنتاج بروميد الميثيل في الصين، وتحديث العقد الخاص ببرنامج الرصد واإلشراف الذي يتعين تنفيذه للتخلص من 

بواسطة هيئة الجمارك، والتحديث المتعلق بنظام وضع عالماٍت تعريفية لبروميد الميثيل ونظام التتبع الذي قدمته 

ً لنظام وضع العالمات التعريفية لبروميد اليونيدو؛ طلبت من حكومة الصين، من خالل اليونيدو، أن تدرج تحدي ثا

الميثيل ونظام التتبع في التقرير السنوي بشأن حالة تنفيذ الخطة القطاعية للتخلص من إنتاج بروميد الميثيل في الصين 

 )أ( و)ب((.84/40المقرر تقديمه في االجتماع الثامن والثمانين )المقرر 

إلى االجتماع السادس والثمانين التقرير المرحلي المطلوب قدمت اليونيدو بالنيابة عن حكومة الصين  .266

 )أ( و)ب(.84/40وتحديثه، تماشياً مع المقرر 

حددت االتفاقية المبرمة بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية حداً أقصى لإلنتاج السنوي المسموح به من  .267

د الصفر باستثناء استخدامات الحجر الصحي وما بعده عن 2015بروميد الميثيل لالستخدامات الخاضعة للرقابة لعام 

ومعالجات ما قبل الشحن، والمواد األولية، واالستخدامات الحرجة التي يجب أن يوافق عليها الطرفان. لم تقم حكومة 

أن إنتاج الصين لالستخدامات  2019. كما أكد تقرير التحقق لعام 2019الصين بتعيين استعماالٍت حرجة لإلنتاج لعام 

من بروتوكول  7عة للرقابة كان صفراً؛ وأبلغت الحكومة عن عدم استهالك بروميد الميثيل بموجب المادة الخاض

 مونتريال وتقرير بيانات البرنامج القُطري.

 2019التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام 

. وتم 2020أغسطس/آب تم إجراء التحقق من بيانات اإلنتاج الخاصة بثالثٍة من منتجي بروميد الميثيل في  .268

والتحقق منها، بما في ذلك: تحديد المصنع، وتاريخ المصنع، وتفاصيل  2019جمع بيانات اإلنتاج ذات الصلة لعام 

ً من الشركات  تشغيل المصنع، وأرقام المبيعات، والمخزون في بداية ونهاية العام. وخلص فريق التحقق إلى أن أيا

 الستخدامات الخاضعة للرقابة.الثالثة لم تنتج بروميد الميثيل ل
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 التقرير المرحلي

 

، والتي تتكون من أنشطة 2021-2019أشارت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين إلى خطة العمل  .269

، واألنشطة 2021إلى  2019قصيرة المدى تركز على المراقبة واإلشراف على إنتاج بروميد الميثيل في الفترة من 

مان االمتثال على المدى الطويل من خالل إنشاء وتنفيذ برامج وأدوات مراقبة بروميد الميثيل التي تهدف لض

 واإلشراف عليها.

أنهى مركز التعاون البيئي األجنبي شروط التكليف إلنشاء نظام وضع العالمات التعريفية لبروميد الميثيل  .270

ائية بجمارك تيانجين لتطوير النظام بناًء على نظام والتتبع، واختار مركز فحص الحيوانات والنباتات والمواد الغذ

اإلبالغ عن بيانات اإلنتاج الحالي. سيتم وضع عالمات تعريفية على كل حاوية من بروميد الميثيل تم إنتاجها لدى أحد 

لشحن منتجي بروميد الميثيل الثالثة وتتبعها طوال فترة استعمالها في استخدامات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل ا

أو المواد األولية، وبالتالي إنشاء نظام معلومات إدارة بيانات إنتاج واستهالك بروميد الميثيل الديناميكي. وعالوةً على 

ذلك، سيقوم المركز بتحديث المنشورات الخاصة بالمبادئ والتقنيات التطبيقية الخاصة بمعالجة الحجر الصحي 

يوان  3,489,686لجديدة حول بدائل بروميد الميثيل وطرق التطبيق )للحيوانات والنباتات بناًء على األبحاث ا

 صيني(.

؛ وقد 19-بسبب جائحة كوفيد 2018-2017تأخر مسح بيانات استخدامات بروميد الميثيل كمواٍد أولية للفترة  .271

يكتمل الذي س 2020-2017إلعداد تقرير مسح  2020وسيتم دمجها مع بياناٍت من عام  2019-2017تم جمع بيانات 

 .2021في عام 

 تعليقات األمانة

الخاصة باإلنتاج غير المشروع لبروميد الميثيل المشار إليها في  2014لم تتوفر أي معلومات عن حالة عام  .272

)ج((. وعالوة على ذلك، لم تتوفر معلومات 84/40)المقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1الوثيقة 

بة الغالف الجوي التي قد يتم إنشاؤها في مقاطعات جيانغسو، وشاندونغ، إضافية حول ما إذا كانت محطات مراق

وشانغهاي، وجيجيانغ، حيث يتركز استخدام بروميد الميثيل كمادة أولية، ستشمل أدوات يمكنها قياس كثافة بروميد 

 الميثيل في الغالف الجوي.

 التوصية

 

ترغب اللجنة التنفيذية النظر في اإلحاطة بالتقرير بشأن حالة تنفيذ الخطة القطاعية للتخلص التدريجي من  .273

إنتاج بروميد الميثيل في الصين، والتحديث المتعلق بنظام وضع  العالمات التعريفية لبروميد الميثيل ونظام التتبع 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1المقدم من اليونيدو، الوارد في الوثيقة 

 



 

 

 

 

 


