اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

EP
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29
15 June 2011
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳــــﺔ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق اﻟﻤــﺘﻌــﺪد اﻷﻃـــﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮوﺗﻮآـﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳــﺎل
اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴــﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 29 – 25 ،ﻳﻮﻟﻴﻪ  /ﺗﻤﻮز 2011

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎت :اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ
•

ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

اﻹﻧﺘﺎج
•

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة ) 2010-2008اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ) (2010-2008وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 2010-2008

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

وﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻣﻮﺟﺰ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26و) Add.1وﺗﺮﻓﻖ هﺎﺗﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﺎن ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻴﻬﺎ(:

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.
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اﻟﺮﻏﺎوي
•

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)141-ب( ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ
اﻟﺼﻴﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

•

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻏﺎوي
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ/اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

•

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻨﻔﺦ ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ
ﻣﻨﺸﺂت ﺷﻨﻐﻬﺎي اآﺴﻨﺰهﺎو اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

اﻟﻴﺎﺑﺎن /اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

•

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن/22-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)142-ب( إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻔﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺜﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻊ ﻓﻮرﻣﺎت اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻤﻮاد ﻧﻔﺦ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻓﻴﻨﻨﺠﺮ )ﻧﺎﻧﺠﻨﻎ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

•

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

•

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم  2013واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﺎم
(2015

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

•

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﻐﺮف

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

•

ﻣﺸﺮوع راﺋﺪ ﻹدارة وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

اﻟﻴﻮﻧﻴﺐ/اﻟﻴﺎﺑﺎن

اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت
•

ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
141ب إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻳﺰو ﺑﺎراﻓﻴﻦ وزﻳﻠﻮآﺴﺎن ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ دﻳﺠﺎﻧﻎ آﻨﺪﻟﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ

2

اﻟﻴﺎﺑﺎن/اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
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PROJECT EVALUATION SHEET – MULTI-YEAR PROJECTS
China
(I) PROJECT TITLE

AGENCY

Methyl bromide

Italy, UNIDO

(II) LATEST ARTICLE 7 DATA (ODP Tonnes)
CFC: 370.3

Year: 2009

CTC: 86.8

Halons: 985.9

MB: 241.9

(III) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP Tonnes)
Substances

Aerosol

Foam

TCA: 83.6

Year: 2009
Halon

Refrigeration
Manufacturing

Solvent

Process Agent

MDI

Lab Use

QPS

Total Sector
Consumption

447.4
86.8

CTC

86.8

985.9

985.9

Methyl
Bromide
Others

625.3

241.9

867.1
0

83.6

TCA
(IV) PROJECT DATA

83.6
2002

Montreal Protocol Consumption Limits
Maximum Allowable Consumption (ODP Tonnes)
UNIDO
Project Costs (US$)
Italy

MB

1,102.1

MB

1,087.8

Project Costs
Support Costs

Support Costs

Support Costs

Total Funds Requested for Current Year (US$)

2004

2005

2006

1,102.1

1,102.1

881.7

881.7

1,087.8

1,087.8

880.

723.8

2007
881.7

2008
881.7

2009
881.7

2010
881.7

2011

2012

881.7

2013

881.7

2014

881.7

2015
0.
0.

570.6

390.

250.

209.

176.

150.

100.

50.

1,200,000.

1,800,000.

1,300,000.

600,000.

500,000.

500,000.

500,000.

302,742.

306,495.

90,000.

135,000.

97,500.

45,000.

37,500.

37,500.

37,500.

22,706.

4,000,000.

4,000,000.

10,789,342.
809,201.
4,000,000.

470,000.
4,086,600.

Total

881.7

4,086,600.

Support Costs

Project Costs

Total Funds Released by the ExCom (US$)

2003

Project Costs

Project Costs

Total Funds Approved in Principle (US$)

(V) SECRETARIAT'S RECOMMENDATION:

Tobacco
fluffing

Non QPS

447.4

CFC
Halons

Methyl Bromide

Servicing

470,000.
1,200,000.

1,800,000.

1,300,000.

600,000.

500,000.

500,000.

500,000.

302,742.

14,789,342.

306,495.

470,000.

90,000.

135,000.

97,500.

45,000.

37,500.

37,500.

37,500.

22,706.

1,279,201.

4,086,600.

4,000,000.

1,200,000.

1,800,000.

1,300,000.

600,000.

0.

0.

0.

0.

12,986,600.

306,495.

470,000.

90,000.

135,000.

97,500.

45,000.

0.

0.

0.

0.

1,143,995.

Project Costs

500,000.

Support Costs

37,500.

Blanket Approval
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ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ :اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو( ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
.1
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ )ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم
 (2011ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  500 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ،
زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ وﻗﺪرهﺎ  37 500دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو .واﺷﺘﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ أﺛﻨﺎء ﻋﺎم  2010وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻌﺎم  .2011وﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﺧﻠﻔﻴـﺔ
واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ
.2
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ  14 789 342دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎدي واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻹزاﻟﺔ  389ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ( .وواﻓﻘﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )اﻟﻤﻘﺮر .(30/44
وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 8 900 000
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  837 500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ) 470 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
و 367 500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو(.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2007واﻧﺘﻬﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻓﻲ ﻋﺎم
.3
 ،2006وﻗﺪم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ .وأﻋﺪت أﻳﻀﺎ ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ وإرﺷﺎدات
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت .وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺘﻼت اﻟﺘﺒﻎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2008وﻧﻔﺬت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻹزاﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،واﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وﺗﺤﻘﻘﺖ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﻣﻮاد آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب
.4
اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺨﻴﺎر واﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ .وأﻋﺪت ﻣﻮاد وﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﺪرﺑﻴﻦ،
واﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨﻴﺮ واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ؛ وﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ  51ﻣﺪرﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻢ ،ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﻮاﻟﻲ
 1 660ﻣﺰارع ﻓﻲ ﻋﺎم  .2010آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
وأﻧﺸﺊ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﺻﺪ ،أﺟﺮي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ  220ﻣﺰارﻋﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﺑﺪاﺋﻞ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وذﻟﻚ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻷﻣﺮاض ،وزﻳﺎدة ﻏﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
وﻧﻔﺬ ﻧﻈﺎم إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺬ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ/آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  .2004وﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2008ﻗﺎﻣﺖ
.5
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﺮﺻﺪ وإدارة إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ .ووﺿﻌﺖ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ وإﻧﺘﺎﺟﻪ .وﺣﺪدت ﺣﺼﺺ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﻤﻘﺪار  57ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم  2008و 30ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎم  .2009وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك
ﺻﺎدرات ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2010وﺳﺘﺨﻔﺾ ﺣﺼﺺ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺨﻔﺾ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ.
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وﻣﻨﺬ ﻣﺎرس/ﺁذار  ،2010ﺗﻢ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪرﻩ  8 559 780دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ  8 900 000دوﻻر
.6
أﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ وﻗﺪرﻩ  340 220دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺸﺮاء ﻣﺎآﻴﻨﺎت اﻟﺤﻘﻦ وﻣﻮاد
زراﻋﻴﺔ أﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻮد اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ( ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم 2011
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺷﺘﻼت اﻟﺘﺒﻎ ) ،(2008ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
.7
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ )وﻟﻦ ﺗُﻤﻮّل هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ( .وﺳﺘﻨﻔﺬ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ واﻟﺨﻴﺎر واﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن ﻓﻲ أراﺿﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  137.5هﻜﺘﺎر ﻹزاﻟﺔ  33ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ .وﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﺘﺒﺨﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،ﻗﺮر أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر أآﺜﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮق ،واﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻵﻓﺎت .وﺳﻴﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﻌﺪات
وﻣﻮاد زراﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ واﻟﺨﻴﺎر واﻟﻄﻤﺎﻃﻢ.

ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗـﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﺑﻠﻎ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﺬي أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  7ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل
.8
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل  241.9ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،وهﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻗﻞ ﺑﻤﻘﺪار  639.8ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﺒﺎﻟﻎ  881.7ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،وﺑﻤﻘﺪار  8.1ﻃﻦ ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺮم ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ
 250.0ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون .وﻗﺪر اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  2010ﺑـ 209.0ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،وهﻮ ﻳﺴﺎوي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق .وﻣﻨﺬ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ ،وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ،ﺣﻘﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت أآﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ أدﻧﺎﻩ:
اﻟﻘﻄﺎع/اﻟﺴﻨﺔ 2004
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق
126.0
اﻟﺴﻠﻊ
427.8
اﻟﺘﺒﻎ
534.0
اﻟﺰراﻋﺔ
1,087.8
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ
52.2
اﻟﺴﻠﻊ
227.8
اﻟﺘﺒﻎ
534.0
اﻟﺰراﻋﺔ
814.0
اﻟﻤﺠﻤﻮع
)*( ﺗﻘﺪﻳﺮي.

2005

اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
2009
2008
2007
2006

46.0
300.0
534.0
880.0

25.2
164.6
534.0
723.8

124.6
446.0
570.6

32.1
54.0
534.0
620.1

7.0
21.0
282.1
310.1

32.4
351.7
384.1

*2010

390.0
390.0

250.0
250.0

209.0
209.0

371.3
371.3

241.9
241.9

209.0
209.0

وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ إﻟﻰ أن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺁﻓﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻠﻮروﺑﻴﻜﺮﻳﻦ واﻟﺪازوﻣﻴﺖ آﻤﻮاد آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ
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ﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع زراﻋﺔ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ؛ وأن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻋﺸﺎب ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻮروﺑﻴﻜﺮﻳﻦ ،ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺎ
ﺑﻤﻮﻇﻒ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ )ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وازدﻳﺎد ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( .وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ،أﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة
إﺟﺮاءات ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ واﻵﻓﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ اﻟﻮاﻗﻲ؛ وﺗﺴﺠﻴﻞ
5
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ﺧﻼﺋﻂ  -1.3ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﻠﻮروﺑﺮوﺑﻴﻦ واﻟﻜﻠﻮروﺑﻴﻜﺮﻳﻦ؛ وإﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ أآﺜﺮ ﻟﻠﺘﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻮروﺑﻴﻜﺮﻳﻦ؛
ووﺿﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﻓﺎت .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺑﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ؛ وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺴﻤﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ )ﻣﺜﻞ اﻟﺪازوﻣﻴﺖ،
.10
وﻣﻠﺢ اﻟﻤﻴﺜﺎم ،وﺳﻴﺎﻧﺎﻣﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم واﻟﺴﻼﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ( وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﻴﺎر )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻧﺎﻣﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
واﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻣﻊ أﺑﺎﻣﻴﻜﺘﻴﻦ ،واﻟﺪازوﻣﻴﺖ( .وﺷﺮﺣﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو أن ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
وأن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﺘﺘﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ .وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﺒﻼد وﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮهﺎ ،ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
وﻇﻬﺮ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﺒﻎ واﻟﻘﻄﺎع
.11
اﻟﺰراﻋﻲ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .وأﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻗﻊ أي اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻠﻊ
واﻟﺘﺒﻎ .وﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،هﻴﻜﻞ ﻗﻮي وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت ﺑﻨﺠﺎح .وﻣﺎ
زال ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ) (FECO/MEPﻳﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ورﺻﺪ اﻵﻓﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻨﺸﺎط .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ،ﺟﺎري إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
وﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﻮث ،وراﺑﻄﺎت اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺒﻴﺪات
اﻵﻓﺎت ،وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت
واﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أﺛﻨﺎء ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ،أﺻﺒﺢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ
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اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻴﺎرات رﺷﻴﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻵﻓﺎت ،أﺻﺒﺢ أآﺜﺮ أهﻤﻴﺔ وأآﺜﺮ
ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺎم  2011ﻋﻨﺼﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺪات )أي 21
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ( ،وﺗﺮآﺰ اﻟﺨﻄﺔ أآﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ .وﻟﻮﺣﻆ أن اﻟﺠﺰء اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺣﺴﺒﻤﺎ واﻓﻘﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات واﻟﻤﻮاد ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻤﻮاد ﻣﻦ أﺟﻞ إدﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ رﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﺤﺪودا .وﺷﺮﺣﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺪات
)إذ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺜﻤﻦ وﺣﺠﻢ اﻷراﺿﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪا ﻻ ﻳﺒﺮر ﺷﺮاء ﺁﻻت وﻣﻌﺪات ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ( .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ،وﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰارع .واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻹﻣﺪادات واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻳﺴﻤﺢ
ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ .وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
وﻳﻐﻄﻲ ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻊ أهﺪاف ﻣﺤﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ
واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻵﻻت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أن هﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات ،ﺗﻘﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ وﺳﺘﻀﻤﻦ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻹزاﻟﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
.13

ﺗﻮﺻﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻠﺼﻴﻦ؛
6
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)ب(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم  2011اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ.

وﺗﻮﺻﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2011
.14
ﻟﺨﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ.
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
)أ( ﺧﻄﺔ اﻹزاﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ(

ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
500,000

7

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
37,500

اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
وﺻﻒ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو( إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ
.15
واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة
 ،2010-2008ﻣﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وآﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة
 .2010-2008وﻗﺪﻣﺖ أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺼﺮف ﻣﺒﻠﻎ  2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺪار 150 000
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) .(2013-2011وﻟﻢ ﺗﺮﻓﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
واﻓﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2005ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪرﻩ
.16
 9.79ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺠﺪول اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﻹﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ .وﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻣﻮال ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2007-2005واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )-2008
 (2010ﺗﺒﻠﻎ  6ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  450 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع وهﻮ ﻳﻮﺿﺢ اﻷهﺪاف اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،واﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺼﺮف اﻷﻣﻮال.
اﻟﺴﻨﺔ

2005

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
621.0
)أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻬﻼك اﻷوزون(
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
3,000
)ﺁﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮآﺎﻟﺔ
225
)ﺁﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد
3,225
اﻷﻃﺮاف )ﺁﻻف اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015اﻟﻤﺠﻤﻮع

600.0

570.6

390.0

250.0

209.0

176.0

150.0

100.0

50.0

*0.0

-

0

0

3,000

0

0

2,000

0

0

1,790

0

9,790

0

0

225

0

0

150

0

0

134

0

734

0

0

3,225

0

0

2,150

0

0

1,924

0

10,524

* ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ ،واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻃﺮاف.

ﻳﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺪم
.17
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أهﺪاف ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﻘﺒﻠﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ".
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2010-2008
.18
أﺟﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  .2010وﻗﺎم أﺣﺪهﻤﺎ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ ،واﻵﺧﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وآﺎﻧﺖ أهﺪاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود
.19
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ،أي  390.0أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2008و 250.0أﻃﻨﺎن ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ  ،2009و 209.0أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ .2010

8
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.20

وهﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،وﻳﺮد أدﻧﺎﻩ ﻋﺮض ﻋﺎم ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ:

اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ

ﺷﺮآﺔ ﻟﻴﺎﻧﻴﻮﻧﻐﺎﻧﻎ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ
ﻟﻠﺒﺮوﻣﻴﺪ ،اﻟﻤﺤﺪودة

ﻣﺼﻨﻊ آﻴﻤﺎوﻳﺎت ﺷﺎﻧﻐﺎي ﺳﻴﺘﻲ

ﺷﺮآﺔ ﻟﻴﻨﻬﺎي ﺳﻴﺘﻲ ﺟﻴﺎن ﺟﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻴﻜﺎوﻳﺎت ،اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻌﻨﻮان

ﻟﻴﺎﻧﻴﻮن ﻏﺎﻧﻎ ﺟﻴﺎﻧﻐﺴﻮ

ﺷﺎﻧﻐﻲ،
ﺷﺎﻧﺪوﻧﻎ

ﻟﻴﻨﻬﺎي،
زﻳﺠﻴﺎﻧﻎ

ﺧﺎﺻﺔ

ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
 %60إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  %40 /ﺻﻴﻨﻲ
أﻋﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 .1977وﻓﻲ ﻋﺎم  ،1995ﺟﺎءت ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ
ﺷﺮآﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ  4 000ﻃﻦ ﻣﺘﺮي
ﺳﻨﻮﻳﺎ.

اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

 4 000ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺎج 2004-2002
)ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(
اﻹﻧﺘﺎج 2007-2005
)ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺗﻢ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ﺑﺪأت ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ
 ،1992ﻣﻊ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  500ﻋﺎم  1989ﻣﻊ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 800
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ .واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﻃﻦ .وﻓﻲ ﻋﺎم  ،1999ارﺗﻔﻌﺘﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ  2 400ﻃﻦ ﻣﺘﺮي.
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ  1 500اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ.
ﻃﻦ ﻣﺘﺮي.

 1 500ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ

2,582
2,023
1,920
4375.74
3516.658
3979.675

 2 400ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ

149
176
241
0.00
0.00
169.146

 7 900ﻃﻦ
ﻣﺘﺮي ﺳﻨﻮﻳﺎ

828
794
308
486.578
648.270
393.040

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  2003-2002ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ واآﻴﻢ .وﺑﻴﺎﻧﺎت إﻧﺘﺎج ﻋﺎم  2004ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ /SEPAاﻟﻴﻮﻧﻴﺪو.

وﻗﺒﻞ آﻞ زﻳﺎرة ،أﻋﺪت ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ووزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺜﻼث ،وأﺟﺮى
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اﺳﺘﻌﺮاض أوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت .وﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ؛

•

ﺷﻜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ؛

•

اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﻧﺘﺎج ورش اﻟﻌﻤﻞ؛

•

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ؛

•

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،وﻗﺴﺎﺋﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم.

وﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ،اﺳﺘﺨﺪم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎب
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺄآﻴﺪهﺎ .واﻃﻠﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﺠﻼت
اﻟﻤﺨﺎزن ،آﻤﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
وﺳﺠﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎزن ،وإﺣﺼﺎءات اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﺳﺠﻼت
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮرش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺠﻼت اﻹﻧﺘﺎج ،وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮادات ،وﺳﺠﻼت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪﺧﻞ .وأﺟﺮى أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﻈﺎهﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وأﺟﺮى
ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻤﺨﺰوﻧﺎت .وﻗﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺰوﻧﺎت أول اﻟﻔﺘﺮة ،واﻹﻧﺘﺎج ،وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ،واﻟﺸﺮاء ،واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
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ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،واﻟﻌﻴﻨﺎت ،واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﺰون ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ .وآﺎﻧﺖ هﻨﺎك
ﺧﺴﺎﺋﺮ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  56.174ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2008و 1.6أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009وﺗﻨﺴﺐ هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺎن ﻳﻮن ﻏﺎﻧﻎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  0.09ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺷﺎﻧﻎ ﻳﻲ.
ﺛﻢ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن ﺷﺮآﺔ ﻟﻴﺎن ﻳﻮن ﻏﺎﻧﻎ
.23
ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻪ ،ﺛﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺰون ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺨﺴﺎرة أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﺗﺴﺠﻞ ،وﺗﺤﺪث ﺑﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼﻻ ﺑﻴﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺤﺰن واﻟﻮرﺷﺔ .وﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺟﻴﺎن ﺷﻦ
ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻓﻲ ﻟﻴﻦ هﺎي ﺳﻴﺘﻲ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰن واﺿﺤﺔ ،آﻤﺎ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺗﻨﺘﻈﺮ
اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰن ،ﻟﻢ ﺗﻌﺮّف ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ .وﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺷﺎﻧﻐﻲ ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت
اﻟﻤﺨﺰن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﻗﺪم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
.24
اﻟﻤﺨﺎزن .وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺸﺤﻦ ،وﺿﺒﻂ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
واﻟﺒﺎﻟﻎ  30ﻃﻦ ﻣﺘﺮي ،واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة " 2010-2008ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ".
ﺧﻠﺺ اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺜﻼث ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاد
.25
ﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ هﻮ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(

اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون )ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون
)ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(

2008

650

640

637.892

2009

416.67

406

403.654

2010

348.33

338

336.201

وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
.26
وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ ،واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ:
اﻹﻧﺘﺎج

2008

2010

2009

ODS

QPS

ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ

ODS

QPS

ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ

ODS

ﻟﻴﺎﻧﻴﻮﻏﺎﻧﻎ

462.134

592.894

581.845

292.666

944.35

1313.934

246.725

836.689

593.922

ﺟﻴﺎﻧﻨﺠﻴﻦ

136.958

415.338

648.104

86.858

424.57

981.23

75.916

825.717

754.165

38.8

252.842

161.328

24.13

235.01

357.035

13.56

192.484

312.741

637.892

1261.074

1391.277

403.654

1603.93

2652.199

336.201

1854.891

1660.828

ﺷﺎﻧﻐﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 = QPSﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ؛

.27

QPS

ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ

 = ODSاﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون

وﺧﻠﺺ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻬﺎدات
ﺗﺄهﻴﻞ ﺻﺎدرة ﻣﻦ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت؛
10
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•

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ؛

•

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى أي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث إﻧﺸﺎءات ﺟﺪﻳﺪة أو أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺪﻳﺪ أو ﺗﻮﺳﻊ؛

•

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج.

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 2010-2008
أﺟﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﻨﻎ ﻟﻴﻮ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻲ ﺟﻮﻧﻐﻴﺎ واﻟﺴﻴﺪ ﺳﻮﻧﻎ ﺟﻮﻓﺎﻧﻎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ
.28
اﻟﺼﻴﻦ ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  10إﻟﻰ  27أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  .2011وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺠﺎرة ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ؛ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ،وﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﺮب؛ واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﺗﺒﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﺻﺎرم.
.29

واﺧﺘﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  10ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﻬﻼآﻬﻢ اﻟﻜﻠﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ
اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ آﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  2008إﻟﻰ 2010؛

•

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ؛

•

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮردون اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ.

وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺒﻴﺎن ووزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ .وأﺛﻨﺎء
.30
زﻳﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ،ﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)أ(

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻓﺤﺺ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ وﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ؛ واﺳﺘﻔﺴﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺪاهﺎ وﻓﺌﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة.

)ب(

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺷﺮاء ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ودﺧﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎزن ،وﺣﺴﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم؛ وﻓﺤﺺ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻮرﻳﺪ وآﻤﻴﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ.

)ج(

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ،اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻴﺎزة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وﺳﺠﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎزن ،وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .وراﺟﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا آﺎن ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
اﻟﺬي اﺷﺘﺮﺗﻪ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

)د(

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ ،وإﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ وﺗﺪﻗﻴﻖ وﻓﺤﺺ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪة .وﻗﺎم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
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ﺗﻢ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻘﺮ أو وﺳﻴﻂ أو ﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻣﺎ إذا آﺎن
هﻨﺎك ﺗﺴﺮب ﻓﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺴﺮب.
وﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺴﺠﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎزن ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ أو
اﻟﻮﺳﻴﻂ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺣﺴﺎب ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ )أو اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻮﺳﻴﻂ(.
وﺧﻠﺼﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ إﻟﻰ أن آﻤﻴﺔ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  2 099ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم
.31
 ،2008و 2 652ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009و 1 661ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2010وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻬﺎ ،آﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ:
)أ(

ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛

)ب(

اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺴﺠﻼت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ؛

)ج(

ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ أن آﻤﻴﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ؛

)د(

روﺟﻌﺖ ﻓﻮاﺗﻴﺮهﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎج؛

)ه(

ﺗﻠﺘﺰم ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺪون إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو اﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو اﺳﺘﺨﺪام
ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى؛

)و(

ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻬﻼك آﻞ آﻤﻴﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻳﺘﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون؛

)ز(

آﻤﻴﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  2008إﻟﻰ ﻋﺎم 2010
.32
وﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة -2008
 .2010وﺗﺤﻘﻘﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮات  2008و 2009و 2010ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  12إﻟﻰ 20
ﻣﺎرس/ﺁذار  ،2009وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  12إﻟﻰ  19ﻣﺎرس/ﺁذار  ،2010وأﺧﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6إﻟﻰ 15
أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  2011ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻹﻧﺘﺎج .وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة -2008
 2010واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺤﺼﺺ )أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

2008

2009

2010

384

250

203

378,000

293,914

172,168

وﻗﺪﻣﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  .2007وﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
.33
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وهﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﺗﺴﻤﺢ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ واﻟﻤﻮزﻋﻴﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺸﺮاء ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ إﻟﻰ
اﻷﻓﺮاد .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ أن ﻳﺒﻴﻌﻮا ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻳﺴﻤﺢ
12
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ﻓﻘﻂ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ
ﻟﻬﻢ ﻓﻘﻂ واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ورﺻﺪهﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺷﺮاء ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ .آﻤﺎ
ﻳﻠﺰم أن ﻳﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت آﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر  ،2009أﺻﺪرت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ،ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ أرﺑﻊ
.34
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ آﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻟﺒﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ .وأﻋﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺋﺢ ﻟﻠﻤﻮزﻋﻴﻦ .وﺗﺨﻀﻊ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  .2011وﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ،وﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﻬﺮ .وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﺑﻼغ ،ﻧﻔﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .ﻓﻘﺪ أﻧﺸﺄت ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ؛ وﺗﺒﺎدﻟﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة ،واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ
اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ ،وأﺟﺮت ﺗﺪﻗﻴﻘﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ؛ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﺪى اﻟﻮآﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :أ( اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ) ،ب( ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وإدارة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻠﺸﺤﻦ) ،ج( وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ.
.35
اﻟﺼﻴﻦ:

وأﺻﺪرت أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻹدارة إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ واﺳﺘﻬﻼآﻪ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﻓﻲ
)أ(

إﻋﻼن ﻋﺎم ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺮﺧﻴﺺ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ وإدارة اﻟﺤﺼﺺ )هﻮاﻧﻔﺎ رﻗﻢ ،[2004] 155
 21ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر 2007؛

)ب(

ﻧﺸﺮة ﻋﻦ ﺣﻈﺮ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺷﺘﻼت اﻟﺘﺒﻎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  SAGووزارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )رﻗﻢ 1
] 19 ،([2008ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2008؛

)ج(

إﻋﻼن ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺰﻳﺰ إدارة اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ آﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ،رﻗﻢ  11 ،2009 66ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر
2009؛

)د(

إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  573اﻟﺼﺎدر
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺻﺒﺢ ﺳﺎرﻳﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان .2010

وأﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﻮﺟﻮد رﺻﻴﺪ ﻳﺒﻠﻎ  674 220دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.36
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺻﺮف ،أو اﻻﻟﺘﺰام ،ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪرﻩ  85 265دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﺑﻼغ ﻣﻤﺎ ﺗﺮك
رﺻﻴﺪا ﺑﻤﻘﺪار  1 396 433دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .وآﺎن هﻨﺎك أﻳﻀﺎ رﺻﻴﺪ ﻳﺒﻠﻎ  1 873 559دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) .(2007-2005وﺳﻴﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر  2011ﻹﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ
هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ،ﻣﻊ اﻟﻮﻓﻮرات ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) 674 220دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ وذﻟﻚ
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ/ﺁب  2011ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺘﻴﻦ.

ﺗﻌﻠﻴﻘــﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗـﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﺗﺆآﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ أن اﻟﺼﻴﻦ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.37
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
.38

واﺳﺘﻔﺴﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﺼﺮف ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
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ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺘﻴﻦ .وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2013-2011ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﺪول.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺎء ،واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺷﺎرﻳﺔ ،واﻟﻨﻮاﺗﺞ ،واﻷﻃﺮ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت .وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 2011
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 2012
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ 2013
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻲ
إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺤﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
360,000
288,000
552,000
30,000
250,000
150,000
250,000
100,000
20,000
2,000,000

وﻻﺣﻈﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ آﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ )اﻻﺟﺘﻤﺎع
.39
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻮن( .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﻣﻮال ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺻﺪارهﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2011
وأﺷﺎر اﻟﻘﺴﻢ  5ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ إﻟﻰ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪرﻩ  85 265دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
.40
 1 481 698دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وأﺷﺎرت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو إﻟﻰ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو أﻋﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ .وأﻋﺪا أﻳﻀﺎ ﺧﻄﺔ
ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات واﻹدارات .وﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﻬﺪت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺠﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺤﺠﺮ
اﻟﺼﺤﻲ ،وﺳﺘﻜﻮن هﻲ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل .2011
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ إذا ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﺣﺼﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ اﻟﺘﻲ أوﺻﻰ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
.41
 30ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ،ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪود إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .واﺳﺘﻔﺴﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ .وأﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص
آﻤﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  30ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ،وﺳﻮف ﺗﻌﺎﻟﺞ هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ  2011إﻟﻰ  .2013وﻟﻢ
ﺗﻮزع اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ وﻣﻘﺪارهﺎ  30ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2008و 2009وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2010
.42
وأﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺄن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2008و 2009ﺣﺪﺛﺖ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد/اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﻨﺬ ﻋﺎم
 ،2010ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻬﺖ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
.43

ﺗﻮﺻﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
)أ(

اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﺄن إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وآﻤﻮاد أوﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2008إﻟﻰ  2010ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29؛

)ب(

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﺮوﻣﻴﺪ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ  2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار  150 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺪو.
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إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻣﺪاوﻻﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺨﻄﺔ إدارة
.44
إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﻏﺎوي واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ واﻟﻤﺬﻳﺒﺎت.
وﻗﺪﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ
إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وأﻋﺮب ﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة .وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ
)اﻟﻤﻘﺮر .(59/63
وﻓﻲ  10ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  ،2011ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ ،ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
.45
)اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ،ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ:
)أ(

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ؛

)ب(

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ
 11 900 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺪار  892 500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ؛

)ج(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ( ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  3 162 600دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ
 357 886دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ؛

)د(

ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  3 896 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  438 560دوﻻرا
أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺐ ،وﻣﺒﻠﻎ  1 104 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 131 440
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻴﺎﺑﺎن )وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻼم هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  15ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان (2011؛

)ه(

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺨﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(،
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  360 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،زاﺋﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  27 000ﻟﻠﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ.

.46
وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاﺿﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺪﻣﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻌﺎد اﻹرﺳﺎل )أي  13ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان  .(2011وﻳﻤﻜﻦ
اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ راﺑﻂ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ.
وأﺧﺬت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ.
واﺷﺘﻤﻠﺖ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ )اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ  10ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان
.47
 ،(2011ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﺎم  2009اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  7ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل واﻟﺘﻘﺪﻳﺮي
ﻟﻌﺎم  2010ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  .1وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﺑﻤﻘﺪار  30 000ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون و 19 100ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
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اﻟﺠﺪول  :1إﻧﺘﺎج واﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ  2009و2010
اﻹﻧﺘﺎج
HCFC
)أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ( )(ODP t
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم 2009
16,421
298,559 HCFC-22
10,107
91,880 HCFC-141b
1,618
24,890 HCFC-142b
45
2,238 HCFC-123
10
474 HCFC-124
HCFC-225
28,201
418,041
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ) 2010ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(
18,480
336,000 HCFC-22
11,440
104,000 HCFC-141b
1,755
27,000 HCFC-142b
50
2,500 HCFC-123
12
530 HCFC-124
HCFC-225
31,737
470,030
اﻟﻤﺠﻤﻮع

.48
و.2010

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻻﺳﺘﻴﺮاد
)أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ( )) (ODP tأﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ( )(ODP t
4
50
42
96

0
1
1
2

98,000
41,561
3,079
1,991
195

5,390
4,572
200
40
4

144,826

10,206

اﻻﺳﺘﻬﻼك
)(ODP t
)أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ(
200,559
50,323
21,811
298
279
42
273,312

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

225,500
56,300
24,600
335
310
47
307,092

12,400
6,200
1,600
7
7
1
20,215

وﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  2اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ 2009

HCFC
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم 2009
HCFC-22
HCFC-141b
HCFC-142b
HCFC-123
HCFC-124
HCFC-225
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع
)أﻃﻨﺎن ﻣﺘﺮﻳﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع
)أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎم ) 2010ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ(
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻨﺎن اﻟﻤﺘﺮﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات
اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
رﻏﻮة
رﻏﺎوي
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء
اﻟﻐﺮف

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺘﺠﺎري

71,500

41,620

62,839

30
200
71,500
0

41,850
0

اﻟﺒﻮﻟﻴﻮرﻳﺘﺎن

اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
24,600

45,971
16,400

اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع

4,352
42
4,394
0

200,559
50,323
21,811
298
279
42
273,312
1
17,997

5,381
98
279
68,597
0

45,971
0

41,000
0

3,933

2,290

3,818

5,057

2,419

480

0

0

0

0

0

0

1

77,900
4,285

43,940
2,410

*
*

50,568
5,563

45,100
2,661

4,570
503

307,100
20,200

)*( ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة.

وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
.49
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ  552 025 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .3
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اﻟﺠﺪول  :3اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎع
رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﻮرﻳﺘﺎن
رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

) 2013أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﻤﻘﺮر إزاﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
645
5,310
2,540
4,109
2,360
493
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ

338
176
228
30
50

) 2015أﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﻤﻘﺮر إزاﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
970
4,340
2,286
3,698
2,124
454
ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ

1,467

254
411
236
39
1,910

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
122,199,000
103,000,000
168,623,000
137,780,000
11,900,000
5,000,000
360,000
3,163,000
552,025,000

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺛﻤﻦ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺎآﻴﻨﺔ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴﺘﻴﻦ ،ﻃﻠﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ
.50
اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ( ،ﻃﻠﺒﺖ إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻧﺔ إدراج ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺎآﻴﻨﺔ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ
أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺴﺘﻴﻦ .وأﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻲ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺮاﺑﻄﺔ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،ووآﻴﻞ آﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ووآﻴﻞ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎدﻳﺔ "ﺑﻤﺸﺎرآﺔ" آﺒﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ .وﻳﺮد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
"ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ،ﺟﺮى
.51
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻲ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻦ راﺑﻄﺔ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺧﺒﺮاء ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ،
ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻮرّد اﻟﻤﻌﺪات ﺷﺮآﺔ وﻓﻮرات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺎﻧﺠﻴﻨﻎ ﻓﻴﻨﻴﻨﻐﺮ اﻟﻤﺤﺪودة .وأﺟﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﺗﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ
اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ .وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ،اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺸﺮآﺔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎوئ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻂ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ،وأن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎوئ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
)أ(

"ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎم ) (GPPS, 1.1ﻓﻘﻂ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻂ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج رﻏﻮة
اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،وآﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎم أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻩ ﺣﺘﻰ  3000ﻳﻮان ) 445دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻄﻦ( .وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﺼﻨﻴﻊ هﺬا
اﻟﺨﻂ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ".
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻩ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺮﻏﻮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم راﺗﻨﺞ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮﻩ إﻟﻰ راﺗﻨﺞ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎم  70ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ 30/ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وهﺬﻩ هﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
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)ب(

"وداﺧﻞ هﺬا اﻟﺨﻂ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﻮاح اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﺳﻤﻜﻬﺎ ﻋﻦ  50ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮ .وﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ  60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻷﻟﻮاح رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻤﻜﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  50ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮا ﻣﻦ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ".
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻤﻜﻬﺎ 50
ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮا ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻳﻘﻴﺪ ﺳﻤﻚ اﻟﺮﻏﻮة
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .وﻳﺮد ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ  44ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" "ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻧﺘﺎج رﻏﻮة ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻣﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
واﻹﻳﺜﺎﻧﻮل )أو أﺛﻴﺮ اﻟﻤﻴﺜﻴﻞ(" وأن "ﻳﻠﺰم اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن152-أ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺴﻤﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  50ﻣﻠﻠﻴﻤﺘﺮا" .وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺴﻤﻚ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات.

)ج(

"وﺗﺘﺮاوح آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮﻏﺎوي ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻂ ﺑﻴﻦ  42-32آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ،وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  .37وﻣﻦ أآﺜﺮ اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق هﻲ  34-30ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ  .32وﻳﺸﻴﺮ
ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﺨﻂ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺎوي ﺳﻴﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻤﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﺳﻠﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ ﻟﻴﺲ
ﻣﺴﺘﻘﺮا".
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  40-30آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻮة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺪى اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  42-32آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ اﻟﺬي ﻗﺪم
ﺳﻌﺮﻩ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺎآﻴﻨﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ .وﻳﺠﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن  37آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮﻏﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺸﻴﺮ 42-32
آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ إﻟﻰ ﻣﺪى اﻟﻜﺜﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ.

)د(

"ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮآﺎت واﻟﺴﺨﺎﻧﺎت وآﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻂ أي وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر.
وﻧﻈﺮا ﻷن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺦ اﻟﻤﺸﺘﺮك – أي اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل واﻻﻧﻔﺠﺎر ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر وﻳﺠﺐ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﺨﻂ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ .وﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬا اﻟﺨﻂ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ،وهﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﻼ ﺷﻚ
ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ".
وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وردت إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل .واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ،اﻓﺘﺮض أن اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل واﻻﻧﻔﺠﺎر ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺤﺜﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻧﻈﺮا ﻷن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ
ﺗﻤﺘﻠﻚ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺄآﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺑﺪون اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻴﺎب هﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ،ﻓﺈن إدراج
ﺳﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﺪﻳﺔ.

)ه(

وﻣﻀﺨﺔ اﻟﻌﺪاد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﻂ هﻲ ﻣﻀﺨﺔ آﺒﺎﺳﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺂآﻞ اﻟﻐﻮاص وﺗﻘﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .وﺳﻮف
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﺗﺴﺮب اﻟﻐﺎز .وﺳﻴﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻹﻧﺘﺎج
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮرﺷﺔ .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ ،ﻳﻘﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ
)ﻋﺎدة  12-10ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل( ،ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺿﻐﻄﺎ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ) 20ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل( ﻟﺰﻳﺎدة إذاﺑﺔ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ.
وﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ،ﻻ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ آﺎﻓﻴﺎ وﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﺮب
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اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺿﻐﻄﺎ أﻋﻠﻰ".
وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪاد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺨﺔ
"اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ" ،ﻓﺈن أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺬآﻮر هﻮ  40ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل ،1وهﻮ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن وهﻮ  20ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم أن
اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ هﻲ ﻣﻀﺨﺔ "ﻏﻮاﺻﺔ" وهﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺨﺎت
اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻋﻠﻰ )ﺣﺘﻰ  207ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل( .وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن "اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺤﺠﺎب اﻟﺤﺎﺟﺰ" ،ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻌﺒﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻀﺨﺔ ﻏﻮاﺻﺔ
وهﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻀﺨﺔ اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﻣﻊ ﻓﻘﺪان اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻋﻠﻰ .وإذا ﺣﺪد اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻀﺨﺔ ﻏﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰﺗﻬﺎ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﺨﺎت "اﻟﻜﺒﺎﺳﺔ" ،ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺪد اﺳﺘﻌﻤﺎل
أﻧﺎﺑﻴﺐ وﺗﻮﺻﻴﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
"وأﺛﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،اﻋﺘﺮﻓﺖ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺄن ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج هﺬا أﻋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
.52
آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ .وﻟﻢ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﺸﺮآﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ،أﺷﺎر اﻟﺨﺒﺮاء إﻟﻰ أن اﻟﻤﻔﺘﺎح وﻣﺤﺮك اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺻﻤﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺜﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ آﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ .وﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻤﺎآﻴﻨﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺮوس .واﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﺸﺮآﺔ أن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة
وﺳﻴﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻪ".
"ورأت اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺨﺒﺮاء أن ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج هﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺲ رﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ أو
.53
ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
واﻷهﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ .وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،ﻳﻠﺰم ﺗﺤﺴﻴﻦ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج ،وﻳﺠﺐ إﻋﺎدة
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻂ واﺳﺘﻴﺮادهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج
هﺬﻩ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺔ".
وﻟﻢ ﺗﺸﺎرك اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻊ اﻟﺮاﺑﻄﺔ واﻟﺨﺒﺮاء .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺧﺒﻴﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ
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ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺛﻤﻦ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل .وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻨﻈﺎم ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺟﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﻧﺠﻴﺠﺞ ﻓﻴﻨﻴﻨﻐﺮ ،وهﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﺷﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻤﺎآﻴﻨﺎت آﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﺗﺤﻮز ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﺷﻬﺎدات اﻟﺨﺒﺮاء ،وﻣﻌﻴﺎر اﻹﻳﺮو ،9001واﻹﻳﺰو ،14001ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ إدارة اﻹﻧﺘﺎج وﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﻻ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺸﺮآﺔ أو ﺗﺮآﺐ ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﺼﻨﻊ أﻟﻮاح رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ذاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺳﻴﻨﻔﺬ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة .وآﻤﺎ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻲ
ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )اﻟﺬي ﺳﻴﻨﻔﺬﻩ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ( ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺄة "ﻣﻮرّد رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻌﺪات رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،وهﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .وﺗﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻲ" .وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،رأت اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﻻ
ﺷﻚ ﻓﻲ ﻗﺪرة وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﺪات ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن/اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل.
1

ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﻴﻐﺎ ﺑﺎﺳﻜﺎل  145.037738رﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻟﻜﻞ ﺑﻮﺻﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ).(PSI
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وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﻏﺎوي
.55
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ )ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻏﺎوي اﻟﺒﻮﻟﺴﻴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄﻟﻒ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮهﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ،ﺗﻢ إدراج ﻣﺸﺮوع
ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﺮﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ.
واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺬآﺮ أﻳﻀﺎ أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻟﻌﺪة ﺷﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺎآﻴﻨﺎت،
.56
ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻧﺠﻴﻨﺞ ﻳﻮﺳﻴﻮن ﻟﻤﻌﺪات اﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ،وﺷﺮآﺔ ﻣﺎآﻴﻨﺎت ﺷﺎﻧﺪوﻧﻎ ﺗﻮﺟﻠﻴﺎ ،وﺷﺮآﺔ ﻧﺎﻧﺠﻴﻨﺞ ﻓﻴﻨﻨﺠﺮ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻓﻮرات اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺷﺮآﺔ آﻴﻨﻐﺪاو دﻳﻴﻞ ﻟﻠﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،وﺷﺮآﺔ اﻟﻨﺴﺮ آﻴﻨﺪاو/ﺷﺎﻧﺘﻮﻧﻎ اﻟﻤﺤﺪودة ،ﺗﻘﺪم هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺧﻄﻮﻃﺎ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺟﺎهﺰة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻷﻟﻮاح رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻳﻘﺪم ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺪات ﺗﺼﻨﻴﻊ رﻏﻮة اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمـــاع الثالث و الســتون
مونتريال 8 -4 ،أبريل/نيسان 2011

مقترحات مشروعات :الصين
تتألف ھذه الوثيقة من مذكرة لألمانة ،وموجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوركربونية
وتعليقات وتوصيات أمانة الصندوق على مقترحات المشروعات التالية:

الرغاوي


 مشروع تدليلى على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع.
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة منشآت شنغھاي اكسنزھاو المحدودة للبالستيك.
 مشروع تدليلي عن التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
إلى تكنولوجيا النفخ المشترك لثاني أكسيد الكربون مع فورمات الميثيل كمواد نفخ في تصنيع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر )نانجنغ(
التبريد

خطة قطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع الرغاوي في الصين )المرحلة األولى(

خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط )المرحلة األولى(



خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين
)المرحلة األولى لعام  2013واالمتثال عام (2015



خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف



مشروع رائد إلدارة وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد

)البنك الدولي(.
ألمانيا /اليونيدو.
اليابان /اليونيدو

اليوئنديبي.

اليوئنديبي.
اليونيدو
اليونيب/اليابان

المذيبات
 مشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى تكنولوجيا
االيزو بارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة ديجانغ كندلي لألجھزة الطبية

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

اليابان/اليوئنديبي
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مذكرة من األمانة
في االجتماع الثاني والستين ،قدمت حكومتا ألمانيا واليابان واليوئنديبي )الوكالة المنفذة الرئيسية نيابة عن الصين(،
.1
واليونيب واليونيدو والبنك الدولي ،الوثائق التالية للنظر فيھا من جانب اللجنة التنفيذية.
) أ(

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين .موجز االستراتيجية الجامعة )اليوئنديبي(؛

) ب(

خطة قطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع الرغاوي )المرحلة األولى( )البنك
الدولي(؛

)ج(

خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
)المرحلة األولى( )حكومة ألمانيا مع اليونيدو كوكالة متعاونة( ،والمشروعين التدليليين التاليين في القطاع
الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط:
)(1

المشروع التدليلي على التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان فى
تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط فى شركة شنغھاى إكسنزھاو لمنشآت البالستيك
المحدودة )اليونيدو بالتعاون مع حكومة اليابان(؛

)(2

المشروع التدليلي عن التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون/22-
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( إلى تكنولوجيا النفخ المشترك لثاني أكسيد الكربون مع
فورمات الميثيل كمادتي نفخ في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر
)نانجنغ( لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة المحدودة) ،اليوئنديبي(؛

) د(

خطة قطاع إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد وتكييف الھواء الصناعيين
والتجاريين )المرحلة األولى( )اليوئنديبي(؛

) ه(

خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف )اليونيدو(؛

)و(

مشروع رائد إلدارة وإزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية فى قطاع خدمة التبريد )اليونيب بالتعاون
مع حكومة اليابان(؛
مشروع تدليلي للتحول عن التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى تكنولوجيا
االيزو بارافين وزيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة الطبية في شركة ذيجانغ كندلي المحدودة لألجھزة
الطبية )اليوئنديبي بالتعاون مع حكومة اليابان(.

)ز (

وخالل المناقشة التي دارت في االجتماع الثاني والستين بشأن الخطط القطاعية للصين" ،أشير إلى أن المشروعات
.2
ستشتمل على التزام مالي كبير يزيد بدرجة كبيرة عما كان متوقعا .وقد عملت اللجنة دائما على أساس مبدأ التكاليف اإلضافية
المتفق عليھا في مساعدة البلدان على التحويل إلى أكثر التكنولوجيات جدوى على المدى الطويل ،وكان عليھا أن تضمن حساب
التمويل على أساس أكثر التكنولوجيات جدوى من حيث التكاليف .كما تعين على اللجنة تجديد إلى أي مدى تركز ھذه المشروعات
على الشركات الكبيرة ،وھو نھج حقق نجاحا طيبا في حالة بلدان المادة  ،5بما فيھا الصين .وفيما يتعلق بالمنھجية المستخدمة
لحساب تكاليف المشروع ،يبدو أنه تم تحديد بعض القيم المتوسطة وأن التكاليف اإلجمالية قدمت على ھذا األساس .ويبدو أن
المنھجية التي استخدمتھا اللجنة في الماضي والتي تشتمل على تحديد أكثر دقة للمبالغ اإلضافية ومدى التأھيل مناسبة بدرجة
أكبر ،كما أعرب عن قلق إزاء عدم وجود تبرير قوي لتحديد أولويات القطاعات بخالف تلك التي تتضمن
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب) ".الفقرة .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62 ،152
واستنادا إلى تقرير فريق االتصال الذي تكون لمناقشة المسائل التي أثيرت بشأن الخطط القطاعية للصين ،أحاطت
.3
اللجنة التنفيذية علما مع التقدير ،في جملة أمور ،بتقديم حكومة الصين الستراتيجيتھا الشاملة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية والخطط القطاعية المصاحبة لھا ،ووافقت على أنھا تمثل أساسا جيدا لمواصلة النظر في المساعدة
للصين في اجتماعھا الثالث والستين .كما أحاطت اللجنة علما بالصعوبات والتحديات التي تواجه حكومة الصين وصناعتھا في
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تحقيق أھداف الرقابة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال لعامي  2013و ،2015وطلبت إلى الصين
وأعضاء اللجنة التنفيذية المھتمين باألمر عقد مشاورات بين الدورات بغية تيسيير المناقشات في االجتماع الثالث والستين؛ وأكدت
التزام اللجنة التنفيذية بتقديم مساعدة الصندوق المتعدد األطراف إلى الصين لضمان امتثالھا لإلزالة المعجلة )المقرر .(60/62
واستجابة للمقرر  ،60/62أعادت الوكاالت الثنائية والمنفذة ،التي تساعد حكومة الصين على إزالة استھالك المواد
.4
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تقديم موجز االستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى
االجتماع الثالث والستين ،باإلضافة إلى خطط اإلزالة القطاعية األربع والمشروعات التدليلية األربعة .واستجابة للمقرر 60/62
أيضا ،عرضت حكومة الصين أن تستضيف المشاورات التي تعقد بين الدورات بشأن الخطط الطاعية المقدمة في الصين ودعت
أعضاء اللجنة التنفيذية المھتمين باألمر ،وممثلين ألمانة الصندوق والوكاالت التنفيذية إلى االشتراك في اجتماع تشاوري يعقد في
الفترة من  22إلى  24فبراير/شباط .12011
ومنذ االجتماع الثاني والستين ،واصلت األمانة تناول المسائل التقنية والمتعلقة بالتكلفة المعلقة بشأن مختلف خطط
.5
اإلزالة القطاعية مع الوكاالت الثنائية والتنفيذية ذات الصلة .وقد أدرجت نتائج المناقشات في كل من الخطط القطاعية حسب
االقتضاء.
مخطط الوثيقة
وتبدأ ھذه الوثيقة بعرض موجز لالستراتيجية الجامعة يتضمن تعليقات األمانة وتوصيتھا .وتتبع ذلك بالخطط القطاعية،
.6
وتعرض كل خطة بصفة منفصلة ،وھي رغاوي البوليوريثان ،ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط )بما في ذلك مشروعان
تدليليان على رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط( ،والتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري ،وتصنيع أجھزة تكييف
ھواء الغرف .ثم تعرض الوثيقة المشروع التدليلي على إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في خدمة التبريد،2
وتختتم بالمشروع التدليلي في قطاع المذيبات .وتشمل كل خطة قطاعية وكل مشروع تدليلي موجزا للمقترح ،ووصفا للقضايا
التي تم تبينھا خالل استعراض المشروع ،وموجزا للمناقشات التي دارت بين األمانة والوكاالت ذات الصلة ،وتوصية األمانة،
حسب االقتضاء.
مالحظات عامة
وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الخامس والخمسين على برنامج إعداد خطة اإلدارة الشاملة إلزالة المواد
.7
الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين )وبلغ التمويل اإلجمالي الموافق عليه إلعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومكوناتھا من خطط اإلزالة القطاعية  4.1ماليين دوالر أمريكي(.
ومنذ الموافقة على تمويل عملية إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،أجرت حكومة الصين
.8
استقصاء بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمساعدة من الوكالة الثنائية المعنية والوكاالت المنفذة ،والوزارات المعنية
واتحادات الصناعات الوطنية ومعاھد البحوث ،غطى جميع منتجي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومنشآتھا عن كل قطاع
استھالكي .وقدر استھالك ھذه المواد من القمة إلى القاعدة )بيانات المبيعات من المنتجين والمستوردين والمصدرين( ومن القاعدة
إلى القمة )استقصاء قطاع االستھالك( ،على حد سواء ،لكل قطاع .وقُدرت توقعات إنتاج واستھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام  2010استنادا إلى البيانات السابقة وتوقعات النمو في المستقبل.
وتستند أربع خطط قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مقدمة نيابة عن حكومة الصين إلى التكنولوجيات
.9
البديلة وأطر اإلدارة المتوافرة .ووضع كل قطاع خريطة الطريق الخاصة به لإلزالة من خالل مشاورات مستفيضة مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين.

 .1تيسيرا لمناقشات المشاركين في االجتماع التشاوري بين الدورات ،وضعت أمانة الصندوق على موقعھا بالشبكة الداخلية اإلنترانت
) (http://intranet.unmfs.org/sites/China_HPMP/الوثائق التي قدمتھا الوكاالت الثنائية والتنفيذية ذات الصلة نيابة عن حكومة الصين لكي تنظر
فيھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث والستين.
 .2لم تدرج األمانة في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26المشروع التدليلي على إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع
خدمة التبريد التي قدمت إلى االجتماع الثاني والستين ،بالنظر إلى أنه ال يمكن أن تقدم خارج نطاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
سوى المشروعات االستثمارية المتعلقة بھذه المواد )المقرر  .(39/54وجرى إيضاح ھذه المسألة كذلك في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10
المتعلقة بنظرة عامة على القضايا التي تم التعرف عليھا خالل استعراض المشروعات.
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وأعدت خطة إزالة رغاوي البوليورثان بناء على بيانات العام  2008الستھالك وإنتاج المواد
.10
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تم جمعھا خالل إعداد الخطة القطاعية ،وھي أحدث البيانات المتاحة ،بينما إعدت الخطط
القطاعية الثالث األخرى باستخدام البيانات األولية عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  ،2009التي أتيحت عندما أعدت
حكومة الصين موجز اإلستراتيجية الجامعة .واستعرضت األمانة الخطط القطاعية األربع استنادا إلى بيانات استھالك ھذه المواد
الواردة في الوثيقة.
وعقب تقديم موجز اإلستراتيجية ،قدمت حكومة الصين بياناتھا عن استھالك وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.11
لعام  2009بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول أدناه.
2007

2008

2009

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
باألطنان المترية
210 843.1
177 663.1
203 042.2
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
51 365.2
41 008.6
49 706.3
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
20 982.8
16 862.4
18 530.9
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
310.2
371.3
356.8
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
284.7
)(27.7
110.9
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
283 785.9
235 877.8
271 747.1
المجموع باألطنان المترية
باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
11 596.4
9 771.5
11 167.3
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
5 650.2
4 511.0
5 467.7
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
1 363.9
1 096.1
1 204.5
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
6.2
7.4
7.1
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
6.3
)(0.6
2.4
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
*18 622.9
15 385.3
17 849.1
المجموع باألطنان من قدرات استنفاد األوزون
*مالحظة :ھناك فرق  38.3طنا من قدرات اسنتفاد األوزون بين البيانات المفصلة الخاصة باستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  18 622.9طنا
من قدرات اسنتفاد األوزون( و البيانات المجمعة المبلغة ) 18 584.6طنا من قدرات اسنتفاد األوزون( .وقد أبلغ بكليھما بموجب المادة .7
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وصف المشروع
موجز االستراتيجية الجامعة
قام اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،نيابة عن حكومة الصين ،بإعادة تقديم موجز االستراتيجية الجامعة لخطة
.12
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين إلى االجتماع الثالث والستين.
خلفية
يجري إنتاج واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربون،22-
.13
والھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(،
والھيدروكلوروفلوروكربون،124-
والھيدروكلوروفلوروكربون،123-
والھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( في الصين في  7قطاعات .واستنادا إلى نتائج االستقصاء الخاص بالمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي أجرى خالل إعداد خطة إزالة ھذه المواد في عام  ،2009بلغ مجموع اإلنتاج  418 000طن
متري واالستھالك  273 000طن متري ) 28 201.و 17 997.طنا من قدرات استفاد األوزون ،على التوالي(.
قطاع االستھالك
يتضمن الجدول  1عرضا عاما الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين .وقد استھلكت القطاعات الستة
.14
 273 312طنا متريا ) 17 997طنا من قدرات استنفاد األوزون( في حين كان قطاع المذيبات ھو األقل استھالكا وقطاع
رغاوي البوليوريتان ھو األكبر استھالكا.
الجدول  :1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاع في عام ) 2009استنادا إلى بيانات االستقصاء(
المواد
الھيدروكلوروفلورو كربونية

باألطنان المترية
النسبة المئوية

القطاع

والتكييف
التبريد
الصناعي والتجاري

الخدمة

رغاوي البوليوريثان

رغاوي البوليسترين
المسحوب بالضغط

71 500
26.16
في المائة

41 850
15.31
في المائة

68 597
25.10
في المائة

45 971
16.82
في المائة

41 000
15
في المائة

تكييف
الغرف

ھواء

المذيبات

4 394
1.61
في المائة

المجموع الفرعي

273 312
100
في المائة

األطنان من قدرات استنفاد
األوزون

3 933

2 290

3 818

5 057

2 419

480

17 997

النسبة المئوية

21.85
في المائة

12.72
في المائة

21.21
في المائة

28.10
في المائة

13.44
في المائة

2.67
في المائة

100
في المائة

قطاع رغاوي البوليوريتان
يضم قطاع رغاوي البوليوريتان الذي يستخدم فقط الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ما مجموعــه  3 500منشأة
.15
معظمھا صغيرة أومتوسطة الحجم ،مجموع استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(  38 100طن متري )4 191
طنا من قدرات استنفاد األوزون( في عام  2008و 45 971طنا متريا ) 5 057طنا من قدرات استنفاد األوزون( في عام ،2009
مما يجعله أكبر قطاع مستھلك للھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(.

قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
تجاوز معدل النمو في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  20في المائة سنويا خالل السنوات الخمس
.16
الماضية ويتوقع أن يظل مرتفعا في المستقبل .ويستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
)بنسبة  (0.67 :1.00كعاملي نفخ فيما يقرب من  650خط إنتاج توجد في  500منشأة متناثرة من الناحية الجغرافية .وكان
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2008يبلغ  34 900طن متري ويبلغ  41 000طن متري في عام .2009
5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26

قطاع تكييف ھواء الغرف
يبلغ اإلنتاج الحالي لقطاع تكييف ھواء الغرف نحو  75مليون وحدة سنويا تصنع بواسطة نحو  30منشأة كبيرة تعمل
.17
على النطاق الوطني .ويجري تسويق الوحدات في الصين ولبلدان المادة  5والبلدان غير العاملة بموجب المادة  .5والوحدات
المصنعة لبلدان المادة  5بما فيھا الصين تقتصر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-تقريبا كغاز تبريد .وفي عامي
 2008و 2009بلغ استھالك ھذه المادة في قطاع تكييف ھواء الغرف  66 100طن متري ) 3 635.5طنا من قدرات استنفاد
األوزون( و  71 500طن متري ) 3 932.5طنا من قدرات استنفاد األوزون( على التوالي )باستثناء الطلب الخاص بالخدمة(.

قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري
تشمل صناعة التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري عددا من القطاعات الفرعية وتضم أكثر من  1000منشأة من
.18
مختلف األحجام متناثرة جغرافيا .وتستخدم ھذه الصناعة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون،123-
والھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( ،ويمثل الھيدروكلوروفلوروكربون 22-نسبة  99في المائة من استھالك القطاع .وفي
 2008بلغ استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  40 630طنا متريا وبلغ  41 850طنا متريا في عام .2009

قطاع المذيبات
يستھلك قطاع المذيبات في الصين في غالبيته الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( وكمية صغيرة من
.19
الھيدروكلوروفلوروكربون .225-وھناك نحو  400منشأة تستخدم غالبيتھا مستوى منخفضا من االستھالك .وكان االستھالك
الكلي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2008يبلغ  4 105أطنان مترية ويبلغ  4 394طنا متريا في عام .2009

قطاع الخدمة
سوف يزيد طلب الخدمة على معدات التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع
.20
الزيادة في المخزون .وكان االستھالك التقديري للخدمة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2009يزيد على 60 000
طن متري.
.21

ويتضمن الجدول  2موجزا لالستھالك من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب المادة.

الجدول  -2استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب المادة في عام 2009
الھيدروكلوروفلورو كربون  -الھيدروكلوروفلورو الھيدروكلوروفلورو الھيدروكلوروفلورو
كربون 22-
كربون )142-ب(
كربون )141-ب(

200 559
باألطنان المترية
73.38
النسبة المئوية
في المائة
األطنان من قدرات 11 031
استنفاد األوزون
61.29
النسبة المئوية
في المائة

الھيدروكلوروفلورو الھيدروكلوروفلورو الھيدروكلوروفلورو
كربون 225-
كربون 124-
كربون 123-

المجموع

50 323
18.41
في المائة
5 535

21 811
7.98
في المائة
1 418

298
0.11
في المائة
6

279
0.1
في المائة
6

42
0.02
في المائة
1

273 312
100
في المائة
17 997

30.76
في المائة

7.88
في المائة

0.03
في المائة

0.03
في المائة

0.01
في المائة

100.00
في المائة

خط األساس الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
استنادا إلى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2009وقدره  17 997طنا من قدرات استنفاد
.22
األوزون )استقصاء المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية( واالستھالك المتوقع في عام  2010وقدره  20 200طن من قدرات
استنفاد األوزون )استنادا لى معدل النمو في المتوسط في السنوات الخمس أو الـ 10الماضية واالتجاه السائد في النصف األول من
عام  ،(2010قدﱢر خط أساس االستھالك بـ  19 100طنا من قدرات استنفاد األوزون.
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قطاع اإلنتاج
كانت القدرة الفعلية على إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين قريبة من  1مليون طن متري .وفي عام
.23
 ،2009أنتج حوالي  418 000طن متري ) 28 201طن من قدرات استنفاد األوزون( من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في الصين ،منھا الھيدروكلوروفلوروكربونُ 15) 22-مصنّعا( والھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( )ُ 8مصنّعين(
) ُمصنّعان(،
والھيدروكلوروفلوروكربون123-
ُمصنّعا(
)12
والھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
ّ
والھيدروكلوروفلوروكربونُ ) 124-مصنعان( .وقدﱢرت اإلنتاج من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2010بكمية
قدرھا  31 737طنا من قدرات استنفاد األوزون ،استنادا إلى اتجاھات النمو السائدة خالل األشھر الستة األولى من  ،2010على
النحو المبين في الجدول  .3وبناء عليه ،ق ّدر خط األساس إلنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يقرب من  30 000طن
من قدرات استنفاد األوزون.

الجدول  -3اإلنتاج السابق والمتوقع من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )بما في ذلك الصادرات(
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب(
الھيدروكلوروفلوروكربون-
)142ب(
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
المجموع

2007
)طن متري(

2009
)طن متري(

2008
)طن متري(

) 2009من
قدرات استنفاد
األوزون(

2010
)طن متري(

) 2010من
قدرات استنفاد
األوزون(*

297 677
86 837

263 745
81 298

298 559
91 880

16 421
10 107

336 000
104 000

18 480
11 440

22 994

22 724

24 890

1 618

27 000

1 755

2 072
398
409 978

2 558
365
370 690

2 238
474
418 041

45
10
**28 201

2 500
545
470 045

50
12
31 737

* إنتاج متوقع
** بيانات اإلنتاج المبلغة بموجب المادة  7مقدارھا  28 475.9طنا من قدرات استنفاد األوزون في عام .2009

أھداف اإلزالة واستراتيجيتھا
تتمثل أھداف االستراتيجية الجامعة في بيان استعراض عام للخطة الوطنية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
.24
وتحديد استراتيجيات اإلزالة وسياساتھا في األجلين القصير والطويل ،وترتيب أولويات القطاعات من حيث اإلزالة ،وصياغة
خطة وطنية لضمان امتثال الصين لتدابير الرقابة للعامين  2013و.2015
وسوف تتولى حكومة الصين مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا حسب المادة والقطاع ،خطوة بخطوة.
.25
وسيجري تنفيذ الرقابة على االنبعاثات اإلجمالية وإدارة حصص إنتاج ھذه المواد واستھالكھا .وسيجري تعزيز تنفيذ السياسات
الرامية لتقييد النمو في قدرات إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتحديد بدائل قدرات اإلنتاج من خالل مجموعة من
المشروعات الرئيسية ،والتركيز على إدارة الخدمة لتقييد نموھا المفرط ،ومراقبة اإلنتاج واالستيراد والتصدير على الصعيد
الوطني .وسوف تولى أولوية للتكنولوجيات ذات المعدالت المرتفعة من قدرات استنفاد األوزون التي يسھل االستعاضة عنھا
ولتحقيق ھدف الخفض بنسبة تصل إلى  10في المائة في  ،2015سيجري إلغاء نحو  20في المائة من مستوى خط
.26
األساس لالستھالك في قطاع رغاوي البوليوريثان ،و 10في المائة في قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف
ھواء الغرف والتبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري ،و 8في المائة في قطاع المذيبات .وستبذل الجھود أيضا في قطاع
الخدمة للحد من تسرب غازات التبريد وتجنب االستھالك غير الضروري ألغراض الخدمة .وفي قطاع االستھالك ،سيجري
تجميد حصص السوق المحلية عند مستوى خط أساس االستھالك المحلي في عام  2013وسيجري خفضھا إلى  90في المائة من
مستوى استھالك خط األساس بحلول عام  .2015وسوف يستمر إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الزيادة في العامين
 2011و ،2012وسيجري تجميده في عام  2013عند مستوى خط األساس البالغ  30 000طن من قدرات استنفاد األوزون،
وستتم إزالة  3 000طن من قدرات استنفاد االوزون للوفاء بھدف الخفض بنسبة  10في المائة في عام  .2015ويبين الجدول 4
كميات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين إزالتھا في كل قطاع لتحقيق األھداف الشاملة لبروتوكول مونتريال في ھذه
المواد في عامي  2013و.2015
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الجدول  -4المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عامي  2013و 2015حسب القطاع )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

مستويات الخفض
من قدرات استنفاد
األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكر
بونية
ھدف الرقابة في 2013
ھدف الرقابة في 2015
المجموع

رغاوي
البوليوريثان
645
970
1 615

رغاوي
البوليسترين
المسحوبة
بالضغط
338
254
592

قطاعات االستھالك
التبريد وتكييف
الھواء
تكييف ھواء
الصناعي
الغرف
والتجاري
228
176
236
411
464
587

قطاع اإلنتاج
المذيبات

المجموع

30
39
69

1 417
1 910
3 327

3 000
3 000

وسوف تتخذ اإلجراءات ،في قطاع الخدمة ،فيما يتعلق بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تلك الرامية إلى
.27
وضع سياسات لإلدارة في صناعة الصيانة ،وإلغاء طلبات الصيانة غير الضرورية ،وتعزيز عملية تركيب المعدات والصيانة
للحد من التسرب ،وتنفيذ أنشطة إعادة التدوير وإعادة االستخدام لدى خدمة المعدات الكبيرة والمتوسطة الحجم ،وتدمير المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي اليمكن استرجاعھا أو إعادة تدويرھا للحد من انبعاثات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وتشير التقديرات إلى أن الحد األقصى من االستھالك المسموح به من الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة في 2013
سيكون نحو  4 300طن من قدرات استنفاد األوزون .وسيخضع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2015للرقابة
عند نفس المستوى لھذا القطاع.
اختيار التكنولوجيا
واستنادا إلى عدد من معايير االختيار بما في ذلك المنافع التي تعود على األوزون والمناخ ،والسالمة والتكاليف،
.28
يتضمن الجدول  5بيانا بالتكنولوجيات التي اختارتھا قطاعات االستھالك الستة وقطاع اإلنتاج.
الجدول  -5اختيار التكنولوجيا بحسب قطاع االستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون
القطاع
المستخدم
رغاوي البوليوريثان الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

التكنولوجيا أو اإلجراء البديل

 السيكلوبنتان النفخ بالمياهتكنولوجيا أخرى ممكنة غير ضارة بالبيئةرغاوى البوليسترين الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب -ثاني أكسيد الكربون )مع كميات صغيرة من -
الھيدروكلوروفلوروكربون 152-أ )لتحسين خصائص
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
المسحوب بالضغط
الرغاوي(
 الھيدروكلوروفلوروكربون 410-أ قبل عام 2013الھيدروكلوروفلوروكربون22-
تكييف ھواء الغرف
 الھيدروكلوروفلوروكربونات وبدائل أخرى منخفضة فيإمكانيات االحتراب العالمي بعد عام  2013لتحقيق ھدف
2015
الھيدروكلوروفلوروكربون - 99) 22-األمونيا
أجھزة التبريد
 ثاني أكسيد الكربونفي المائة(
وتكييف الھواء
 تكنولوجيات أخرى غير ضارة بالبيئةالھيدروكلوروفلوروكربون123-
الصناعي والتجاري
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب  -الھيدروكلوروفلوروكربون 32-في المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 الھيدروكلوروفلوروكربون 410-أوالھيدروكلوروفلوروكربون  134أ )المرحلة األولى(
الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب  -عدم وجود تكنولوجيا نظيفة
المذيبات
 تكنولوجيات التنظيف المعتمدة على الماء وشبه المائية تكنولوجيا التنظيف بالمذيبات العضوية الخالية من الموادالمستنفدة لألوزون
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 قطاع تدريب الخدمة لتجنب الخدمة غير الضروريةالخدمة والقطاعات الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون 142-ب  -التدريب للنھوض بنوعية الخدمة
األخرى
 إقامة مرافق الستعادة/إعادة تدوير المواد)خالئط التبغ(
الھيدروكلوروفلوروكربونية من المعدات المخرّدة
استنادا إلى بناء قدرات إنتاج البدائل ومبدأ التزامن في إزالة
اإلنتاج
اإلنتاج واالستھالك ،ستغلق خطوط إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بالتدريج ،وينبغي أوال إزالة
القطاعات التي ترتفع فيھا قيمة قدرات استنفاد األوزون وتتسبب
في أضرار بيئية أخرى مع مراعاة مواعيد اإلزالالة في قطاع
االستھالك
ويحد من عمليات التحويل في قطاع تكييف ھواء الغرف عدم توافر التكنولوجيات البديلة والجدول الزمني المضغوط
.29
لإلزالة .غير أنه بالنسبة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن البدائل التي تستخدم
اإلمكانيات المنخفضة لالحترار العالمي سوف تشكل  60في المائة من مجموع عمليات التحويل .وفي قطاع التبريد وتكييف
الھواء الصناعي والتجاري ،سيجري التشجيع على استخدام البدائل ذات اإلمكانيات المعتدلة لالحترار العالمي مثل
الھيدروفلوروكربون 32-في أجھزة تكييف الھواء التجارية المتوسطة والصغيرة الحجم ،وسوف تستكشف حكومة الصين بنشاط
إمكانيات استخدام التكنولوجيات المنخفضة في إمكانيات االحترار العالمي إالّ أنه بالنظر إلى ذلك سوف يستغرق بعض الوقت،
سيتعين على المشروعات التي تنفذ في إطار خطة القطاع )المرحلة األولى( أن تختار التكنولوجيا الناضجة مثل
الھيدروفلوروكربون)410-أ( والھيدروفلوروكربون)134-أ(.
التكاليف المقدّرة
يعرض الجدول  6الحدود القصوى الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومتطلبات اإلزالة بحسب القطاع مع
.30
التكاليف المطلوبة من الصندوق المتعدد األطراف ألھداف الرقابة في  2013و .2015وتقدر الصين أنه سيتعين عليھا إزالة ما
قيمته  1 467طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التجميد ،وإلى  1 910أطنان من
قدرات استنفاد األوزون أخرى لتحقيق الخفض بنسبة  10في المائة لتحقيق إجمالي إزالة قدره  3 377طنا من قدرات استنفاد
األوزون خالل الفترة  .2015-2010وخالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
القطاعين الفرعيين لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والبوليوريثان ستكون اإلزالة في حدود  23و 30في المائة من خط
األساس على التوالي )تحسب اإلزالة على أساس نسبة مئوية من خط األساس في القطاع ،أي الحد األقصى المسموح به
لالستھالك لعام .(2013
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الجدول  -6األوزان والتكاليف المطلوبة لتحقيق تدابير الرقابة لعامي  2013و 2015الشاملة وحسب القطاع الفرعي
)2013قدرات استنفاد
األوزون(
مستويات الحد اإلزالة
بحسب
األقصى
المسموح به القطاع

المستوى

المستوى الوطني
مستوى القطاع
رغاوي البوليوريثان
رغاوي البوليسترين
المسحوبة بالضغط
تكييف ھواء الغرف
التبريد وتكييف الھواء
الصناعي والتجاري
المذيبات
الخدمة
التدليل
مجموع )االستھالك(
مجموع )اإلنتاج(

)2015قدرات استنفاد
األوزون(
مستويات الحد اإلزالة بحسب
القطاع
األقصى
المسموح به

19 100

غير
معروف

17 190

حسب القطاع

غبر معروف غبر معروف

خطة األعمال
2015-2010
2014-2011
التكاليف المطلوبة اإلزالة النسبة من خط القيمة بآالف قدرات
استنفاد
أساس القطاع الدوالرات
)آالف الدوالرات
األوزون
األمريكية
األمريكية(

تقرر فيما بعد

3 377

5 310
2 540

645
338

4 340
2 286

970
254

%50.80
%13.30

122 199
103 000

1 615
592

%30
%23

66 212
19 428

783
230

4 109
2 360

176
228

3 698
2 124

411
236

%21.50
%12.40

168 623
137 780

587
464

%14
%20

92 428
52 961

355
204

493
4 288

30
50

454
4 288

39
0

%2
0

يتقرر فيما بعد
يتقرر فيما بعد

69
50

%14
%1

19 100
30 000

17 190 1 467
27 000

1 910
3 000

%100

يتقرر فيما بعد
يتقرر فيما بعد

3 377

%18

41 28 683
139 12 727
28 15 146
1 780 287 585
4 500 140 032

ويبين الجدول  6ايضا مستوى التمويل واألوزان في خطط األعمال .ويشير الموجز إلى أن الصين تطلب تمويال
.31
وأوزانا للقطاعات األربعة أكبر بكثير من المخصص في خطة األعمال .فمبلغ التمويل الوارد في المقترح المقدم لالجتماع الثاني
والستين ) 531 602 000دوالر أمريكي( يزيد بدرجة كبيرة عن المجموع المخصص لجميع القطاعـات في خطة األعمـال
) 427 617 000دوالر أمريكي( .كما لم تقدم أية قيم في موجز اإلستراتيجية الجامعة سواء لقطاع اإلنتاج ،أو قطاع المذيبات أو
قطاع خدمة التبريد وھي القطاعات التي تبلغ مخصصاتھا في خطة األعمال  140 032 000دوالر أمريكي و28 683 000
دوالر أمريكي و 12 727 000دوالر أمريكي على التوالي .وتجدر مالحظة أن طلبات التمويل الفعلية لجــزء من المبلـــغ )000
 92 883دوالر أمريكي( المطلوبة من حيث المبدأ خالل االجتماع الثاني والستين للخطط القطاعية األربع لن تقدم في سياق خطة
أعمال الفترة  2014-2010بل خالل فترة السنوات الثالث  2017-2015للوزن الذي يمكن ربطه باإلزالة الالزمة بعد تدابير
الرقابة في .2015

اإلطار التنظيمي وإطار السياسات
صدرت الالئحة الخاصة بإدارة الموارد المستنفدة لألوزون عن مجلس الدولة في عام  2010ودخلت حيز النفاذ في 1
.32
يونيه/حزيران  .2010وتتضمن ھذه الالئحة  38مادة تركز على إدارة دورة حياة المواد المستنفدة لألوزون .وتوضح ھدف
ومھام إدارة ھذه المواد وتنشئ نظاما للرقابة الشاملة وإدارة حصص المواد المستنفدة لألوزون وتنص على المسؤوليات القانونية
بشأن سلوكيات اإلنتاج واالستھالك أو الواردات أو الصادرات غير القانونية .وسوف ترتكز حكومة الصين على ھذا اإلطار
السياساتي القائم في ضمان االمتثال الكامل ألھدافھا الخاصة باإلزالة من خالل سن القوانين واللوائح المقابلة عن طريق
اإلجراءات التالية:










وضع وتنقيح القوانين واللوائح ذات الصلة؛
إدراج قطاعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في نظام مراجعة اإلنتاج النظيف؛
إعداد المبادئ التوجيھية التقنية إلعادة تدوير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
قدرات الرقابة على إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشجيع المنتجات والتكنولوجيات البديلة؛
وضع وتنقيح نظام التسجيل الدينامي لبيانات اإلنتاج واالستھالك واالستيراد والتصدير واالنبعاثات؛
بحث وإعداد السياسات االقتصادية ذات الصلة وآلية االستثمار في حماية البيئة؛
البحوث والتطوير والترويج للمنتجات والتكنولوجيات البديلة؛
المعلومات العامة والتوعية والتثقيف؛
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 فرض حظر في توقيتات مناسبة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في مختلف القطاعات
والمنتجات؛
ووافقت الصين على السياسات واللوائح الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك :نظام التراخيص
.33
بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  6فبراير/شباط  ،2004إعادة إنشاء وتوسيع مشروعات إنتاج المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في  25ديسمبر /كانون األول  ،2008الرقابة على إقامة مرافق التصنيع الجديدة التي تستخدم المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في  13أكتوبر /تشرين األول  ،2009والترخيص بالخالئط المحتوية على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في  29ديسمبر /كانون األول  .2009ولم ترد إشارة عما إذا كانت تدابير الرقابة على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليھا األطراف في بروتوكول مونتريال في  2007قد نفذت.

تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
أثارت األمانة عدة مسائل فيما يتعلق باالستراتيجية الجامعة في الوثيقة المقدمة إلى االجتماع الثالث والستين
.34
) .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26وتناقش تلك المسائل بالتفصيل في تلك الوثيقة وفيما يلي إيجاز لھا:

)أ(

ضرورة ترتيب أولويات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية العالية في قدرات استنفاد األوزون؛

)ب(

تمويل نسبة أكبر من  10في المائة من خط األساس؛

)ج(

تحديد مدى التزامن بين اإلزالة في اإلنتاج/االستھالك؛

)د(

عدم وجود بيانات شاملة بخصوص تواريخ االنتھاء من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والملكية
األجنبية والتصدير إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 5؛

)ھـ(

االفتقار إلى معلومات بشأن التمويل المشترك؛

)و(

االفتقار إلى المعلومات عن تكاليف قطاع اإلنتاج؛

)ز(

ما إذا كان التقرير الموجز كافيا في عدم وجود خطة كاملة إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالمقرر .39/54

وتعتزم حكومة الصين تقديم خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى آخر اجتماع تعقده
.35
اللجنة التنفيذية في عام  2011بعد أن تتوافر بيانات المادة  7لعام  ،2010ويتم تحديد خط األساس الفعلي إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.

التوصيات
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما سلف ذكره في سياق مداوالتھا الجارية بشأن الطلبات المقدمة من حكومة
.36
الصين إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
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ورقة تقييم المشروع -مشروعات متعددة السنوات
الصين
الوكالة

أوال :عنوان المشروع

البنك الدولي /البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

خطة قطاع رغاوي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
السنة2009 :

ثانيا :أحدث بيانات المادة 7

) 18 584.6من أطنان قدرات استنفاد األوزون(

ثالثا :أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
الرغاوي
االيروسول
المادة الكيميائية

مكافحة
الحرائق

التبريد
تصنيع

4.0

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

السنة2009 :
المذيبات

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

عامل
التصنيع

استخدام
المختبرات

مجموع
استھالك القطاع

خدمة

2.0

6.0

6.1

6.1

الھيدروكلوروفلوروكربون133-
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(

5 056.8

الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(

1 066.0
1 353.0

5 535.7

465.9

الھيدروكلوروفلوروكربون142-
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

2.0
6 221.6

1 417.7
11 030.8
1.0
0.0

349.8
3 456.2
1.0
0.0

الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج أ
الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج ب
رابعا :بيانات االستھالك )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
سيحدد

خط األساس 2010 - 2009

غير معروف

نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام
اإلستھالك المؤھل للتمويل )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

ووفق عليه بالفعل:

الباقي:

0
2010

خامسا :خطة األعمال
البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير

2011

2012

2014

2013

المجموع

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )باألطنان من قدرات
استنفاد األوزون(

331.2

427.6

12.3

12.3

783.3

التمويل )بالدوالرات األمريكية(

27 996.235

36 143.701

1 036.206

1 036.206

66 212.349

2010

سادسا :بيانات المشروع

2011

2013

2014

2012
غير متاح

خط األساس

خط األساس

19 100.0

حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال

غير متاح

غير متاح

الحد األقصى لالستھالك المسموح به )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

غير معروف

غير معروف

غير معروف

32 000 000

45 000 000 30 000 000

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث
المبدأ )بالدوالرات األمريكية(*

البنك الدولي /البنك الدولي تكلفة
المشروع
لإلنشاء والتعمير
تكاليف الدعم

3 375 000

2 400 000

2 250 000

45 000 000 30 000 000

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(

32 000 000

مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(

2 400 000

2 250 000

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(

34 400 000

48 375 000 32 250 000

3 375 000

19 100.0

2015

المجموع

خط األساس- 10%
17 190.0

15 200 000

122 199 000

1 140 000

9 164 925

15 200 000

122 199 000

1 140 000

9 164 925

16 340 000

131 363 925

سابعا :طلب التمويل للشريحة األولى )(2010
الوكالة
البنك الدولي /البنك الدولي لإلنشاء والتعمير
التمويل المطلوب:

األموال المطلوبة
)بالدوالرات األمريكية(
32 000 000

تكاليف الدعم
)بالدوالرات األمريكية(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

2 400 000
الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) 2010على النحو المبين أعاله(
تحدد فيما بعد

توصية األمانة:
*حسبما قدمت في األصل
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وصف المشروع
أعاد البنك الدولي ،نيابة عن حكومة الصين ،تقديم خطة قطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع
.37
الرغاوي )خطة قطاع الرغاوي( بتكلفة إجمالية تبلغ  207 351 000دوالر أمريكي ،إلى االجتماع الثالث والستين .وتطلب
الحكومة من ھذا المبلغ  122 199 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  9 164 925دوالرا أمريكيا للبنك الدولي
حسبما جاء في الطلب األصلي .وسوف تزيل خطة القطاع  1 615طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 14 685طنا متريا( من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بحلول عام  2015بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف يعادل  1 373طنا من قدرات
استنفاد األوزون ) 12 482طنا متريا(.

قطاع رغاوي البليوريثان في الصين
من بين مجموع االستھالك في  2008من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( البالغ  4 415.3طنا من قدرات استنفاد
.38
األوزون ) 40 139طنا متريا( ،استخدم  4 191طنا من قدرات استنفاد األوزون لتصنيع رغاوي البوليوريثان .ويتعلق التخفيض
في مستويات اإلنتاج واالستھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( المبين في  2008باألزمة المالية العالمية .فوفقا
الستقصاء الصناعة .يتوقع معدل نمو سنوي بنسبة  10في المائة في قطاع الرغاوي ،وھو مايتسق مع سياسة التنمية االقتصادية
الوطنية في الصين .وعلى ھذا األساس ،يتوقع أن تكون مستويات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في الصين
خالل الفترة  2012-2008على النحو الوارد في الجدول .1
الجدول -1استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في صناعة رغاوي البوليوريثان في الصين
الھيدروكلوروفلوروكربون
)141ب(بأطنان قدرات استنفاد
األوزون
باألطنان المترية

خط األساس*

2008

2009

2010

2013

2015

4 191

5 057

5 563

5 310

4 340

5 310

38 100

45 971

50 568

48 270

39 450

48 270

* خط األساس التقديري لرغاوي البوليوريثان

وتصنف خطة قطاع الرغاوي منشآت الرغاوي وفقا الستھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى منشآت
.39
كبيرة الحجم باستھالك سنوي يزيد على  8.3أطنان من قدرات استنفاد األوزون ) 75.0طنا متريا( ،ومنشآت متوسطة الحجم
باستھالك يتراوح بين  2.8و 8.3أطنان من قدرات استنفاد األوزون ) 25إلى  75طنا متريا* ،والمنشآت صغيرة الحجم
باستھالك يصل إلى  2.8طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 25طنا متريا( .كما يوجد عدد ضئيل من المنشآت العمالقة التي
تستھلك  55.0طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 500طن متري( أو أكثر من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .ويتألف
قطاع رغاوي البوليوريثان ،الذي يعد من أكبر القطاعات المستھلكة للھيدروكلوروفلوروكربون في الصين ،من نحو 3 500
منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم التمتلك عادة سوى قدرات تقنية وإدارية محدودة ،وفرص محدودة للحصول على التكنولوجيات
الجديدة .واليوجد سوى عدد ضئيل من المنشآت الكبيرة التي تشكل نحو  76.2في المائة من مجموع استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في القطاع .وتشكل المنشآت الصغيرة ،أكثر مجموعة داخل قطاع رغاوي البوليوريتان إالّ
أنھا ال تشكل سوى جزء ضئيل مجموع االستھالك .ولم ينشأ سوى عدد قليل من المنشآت )أي  1.2في المائة من اإلنتاج
اإلجمالي( بعد  21سبتمبر /أيلول .2007
.40
وإنتاج رغاوي البوليوريثان في الصين موزع بصورة غير متساوية فيما بين مختلف التطبيقات )الجدول  (2بما في ذلك
رغاوي العزل ألجھزة التبريد والتجميد ،والشاحنات المبردة ،وسيارات التبريد واألجھزة الكھربية الصغيرة وسخانات المياه
بالطاقة الشمسية ،ومواد عزل األنابيب ،وألواح الرغاوي ،ورغاوي الرش ،وتطبيقات الرغاوي لقطاع السيارات وغير ذلك من
االستخدامات األقل حجما )مثل الرغاوي الھيكلية والمواد المالئة ونعال األحذية(.
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الجدول :2استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاع الفرعي للرغاوي في 2008
باألطنان من قدرات استنفاد باألطنان المترية
األوزون
3 000
330
5 900
649
2 100
231
4 700
517
3 400
374
6 800
748
7 100
781
1 400
154
3 700
407
38 100
4 191

القطاع الفرعي
أجھزة التبريد والتجميد
الشاحنات المبردة وسيارات التبريد
األجھزة الكھربائية الصغيرة
سخانات المياه بالطاقة الشمسية
مواد عزل األنابيب
ألواح الرغاوي
رغاوي الرش
استخدامات الرغاوي في قطاع السيارات
غير ذلك )الرغاوي الھيكلية ومواد الحشو ونعال األحذية(
المجموع

استراتيجية اإلزالة في قطاع الرغاوي
استنادا إلى الخبرات المكتسبة من إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية تقترح حكومة الصين ،تنفيذ إزالة المواد
.41
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليوريثان من خالل نھج قطاعي على المستوى الوطني لتسليم المساعدات
التقنية والمالية لمنشآت الرغاوي بطريقة حسنة التوقيت وتتسم بالكفاءة .وبغية ضمان االمتثال لتدابير الرقابة في  2013و،2015
سوف تركز خطة قطاع الرغاوي على تحويل المنشآت األكبر استھالكا للھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،وسوف تستخدم
الدروس المستفادة من تحويل ھذه المنشآت كحاالت تدليلية توزع على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم .وسوف تقدم
المساعدة أيضا لبيوت نظم الرغاوي الستحداث تكنولوجيا خالية من المواد المستنفدة لألوزون .وتسند األولوية كعامل نفخ
للرغاوي البديلة ذات اإلمكانيات المنخفضة لالحترار العالمي .وسوف تستحدث خطط شراكة بين القطاعين العام والخاص لتدعيم
وترويج البرنامج الشامل إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم .ويجري
بالنسبة لكل قطاع فرعي للرغاوي ،أنشطة إزالة مرتبة األولوية بحسب صالحية البدائل المختارة والقدرات التقنية والمالية
واإلدارية ،في منشآت القطاع الفرعي المعني ،وتوافر خيارات مردودية التكاليف.
واستنادا إلى المعايير السالفة الذكر ،وإلى تحليل مقارن أجري للتكنولوجيات البديلة في مختلف القطاعات الفرعية
.42
للرغاوي ،تم التوصل إلى أن تولى األولوية في المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي للقطاعات الفرعية الثالثة التالية:
)أ(

القطاع الفرعي ألجھزة التبريد والتجميد؛ باستھالك إجمالي تقديري يبلغ  381.1طنا من قدرات
استنفاد األوزون ) 3 465.0طنا متريا( تستھلكه  40منشأة مع نواتج إنتاج  55مليون وحدة .ولدى
الصين أكبر إنتاج من أجھزة التبريد والتجميد في العالم ،وقد زادت ھذه الصناعة في  2008بنسبة
 25في المائة .وسوف يستعاض عن الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بالتكنولوجيا المعتمدة على
الھيدروكربون؛

)ب(

الشاحنات المبردة وغرف التبريد ،باستھالك إجمالي تقديري يبلغ  749.7طنا من قدرات استنفاد
األوزون ) 6 815طنا متريا( يستخدم في  50منشأة بطاقة إنتاجية تبلغ  110 000شاحنة مبردة في
 .2008وسوف يستعاض عن الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بتكنولوجيا السيكلوبنتان؛

)ج(

األجھزة الكھربائية الصغيرة )أي سخانات المياه الكھربية ،وكبائن التطھير وأوعية الطھي( باستھالك
إجمالي تقديري يبلغ  266.9طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 2 426.0طنا متريا( يستخدم في 50
منشأة بطاقة إنتاج سنوية تبلغ  200 000وحدة بواسطة المنشآت األكبر حجما .وسوف يستعاض عن
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بالبوليوالت السابقة
الخلط وبتكنولوجيا النفخ بالمياه للتطبيقات التي تستخدم فيھا رغاوي البوليوريثان كمادة حشو؛
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)د(

قطاع فرعي آخر باستھالك إجمالي تقديري يبلغ  217.7طنــا من قدرات استنفـــاد األوزون
) 1 979.0طنا متريا( يستخدمه العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المنخفضة
الربحيـة والمتناثرة في مختلف أنحاء البلد.

وعالوة على ذلك ،سوف تؤخذ في االعتبار أيضا في ھذه المرحلة من خطة قطاع الرغاوي المنشآت الكبيرة في القطاع
.43
الفرعي لسخانات المياه بالطاقة الشمسية حيث يمكن من الناحية المالية التحويل إلى تكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
)الجدول  .(3وسوف تعالج القطاعات الفرعية األخرى بعد عام .2015
الجدول  -3القطاعات الفرعية ذات األولوية في إطار المرحلة األولى من الخطة القطاعية للرغاوي
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي تتعين إزالته
عدد المنشآت
القطاع الفرعي
بالطن المتري

بأطنان قدرات استنفاد األوزون

381.2
3 465.0
749.7
6 815.0
266.9
2 426.0
217.7
1 979.0
1 615.4
14 685.0
في القطاعات الفرعية األخرى )أي سخانات المياه الشمسية ،ومواد عزل

40
أجھزة التبريد والتجميد
50
الشاحنات المبردة وغرف التبريد
50
األجھزة المنزلية الصغيرة
**
القطاعات الفرعية األخرى*
140
المجموع
* الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الذي تتعين إزالته من المنشآت الكبيرة
األنابيب(.
**العدد المقدر للمنشآت ،باستثناء الموجودة منھا في قطاعات فرعية أخرى ،التي ستشملھا المرحلة األولى من الخطة القطاعية للرغاوي.

وسوف تصدر حكومة الصين سياسات ولوائح لدعم األنشطة المقترحة في خطة قطاع الرغاوي مثل الضوابط على
.44
اإلنتاج ،والواردات والصادرات ،واالستھالك ،وإدارة السالمة ،والتوسيم البيئي ،والمعايير التقنية .وتعتزم إنشاء نظام لحصص
اإلنتاج للقضاء على إمدادات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أوائل  ،2013األمر الذي يعتبر بالغ األھمية لضمان
اإلزالة المستدامة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة في قطاع الرغاوي .وعالوة على ذلك سيجري فرض حظر على
استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( المستخدم في إنتاج رغاوي العزل في أجھزة التبريد والتجميد ،والشاحنات المبردة
وسيارات التبريد واألجھزة المنزلية الصغيرة بحلول  1يناير /كانون الثاني  .2015وتدرس الحكومة أيضا تقديم خطة قطاعية
إلزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( إلى اللجنة التنفيذية في .2011
وسوف يراعي الجدول الزمني إلزالة اإلنتاج الجھود التي تبذل للرقابة على قطاع االستھالك .وسيجري أيضا إحكام الرقابة على
الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .

تحليل التكاليف
تستند حسابات التكاليف اإلضافية الكلية لخطة قطاع الرغاوي إلى إدخال تكنولوجيات الھيدروكربون والنفخ بالمياه
.45
وتراعي حجم المنشأة وتاريخ التركيب ،ومعدات خط األساس )بما في ذلك عمرھا( والملكية األجنبية ،ومكون التصدير.وتحسب
مردودية التكاليف )بالدوالر األمريكي/الكيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(( استنادا إلى تكاليف القطاع الفرعي
واستھالك ھذه المادة في عام  2008لكل قطاع فرعي.وتحسب مردودية التكاليف بالنسبة لقطاع الرغاوي بأكمله بوصفھا
مردودية التكاليف المرجحة لجميع القطاعات الفرعية )أي الرغاوي ذات األديم المندمج والجاسئة(.
وسوف تعتمد تكاليف تحويل المنشآت التي اختارت تكنولوجيا السيكلوبنتان على الوضع والمكان الفعليين لكل منشأة.
.46
وسوف تتباين الظروف من منشأة ألخرى ،ففي حين قد التحتاج بعض المنشآت إلى إعادة تھيئة معدات إطالق الرغاوي قد يتعين
على البعض اآلخر أن يستعيض عن الوحدات الموجودة بمعدات جديدة وقد تتمثل القيود األخرى في موقع المنشأة الذي قد
اليسمح بتركيب مستودعات التخزين و/أو ينطوي على قيود بشأن تسليم الھيدروكربون بالشاحنات .وفي حاالت أخرى ،فإن
الصغر النسبي لحجم المنشآت قد اليبرر إقامة مرافق لتخزين الھيدروكربون ،ووحدات الخلط المسبق وغير ذلك من المعدات.
وبالنسبة للمنشآت التي لديھا آالت اإلرغاء منخفضة الضغط في خط األساس التي التستطيع التحويل ،يقترح استبدال المعدات في
حين يقترح بالنسبة للمنشآت التي لديھا آالت إرغاء مرتفعة الضغط والقادرة على التحويل إعادة تھيئة المعدات .وسوف تستحدث
قدرات لإلمداد بنظم للخلط المسبق تعتمد على الھيدروكربون وخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتتضمن التكاليف الرأسمالية المرتبطة ،بالتحول من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( إلى الھيدروكربونات نظما
.47
لتخزين الھيدروكربون ،واستبدال أو إعادة تھيئة موزع اإلرغاء الموجود بما في ذلك المنظم والتثبيتات ،وتركيب المعدات ذات
الصلة بالسالمة ،والتدريب ،ونقل التكنولوجيا ،والتجارب ،وإصدار الشھادات .أما التكاليف الرأسمالية الخاصة بالمنشآت العمالقة
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فإنھا تتعلق بكل منشأة بحسب حجم العمليات والمعدات في خط األساس .ونظرا للقيود المتعلقة بالسالمة ،يوصي بتكنولوجيا
الھيدروفلوروكربون 245-ف أ لرغاوي الرش وتطبيقات الرغاوي الخاصة بصناعة السيارات وغير ذلك من تطبيقات الرغاوي.
وترتبط التكاليف الرأسمالية إلدخال التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروفلوروكربون بوحدة الخلط المسبق وتركيب جھاز تبريد
للمباني .والتوجد تكاليف رأسمالية متصلة بإدخال تكنولوجيا النفخ بالمياه )قد تتكبد بعض التكاليف إلجراء تعديالت طفيفة،
وتعديالت في المستودعات وتجارب اإلنتاج والتدريب( .وسوف يتطلب تحويل بيوت النظم .بشأن تصنيع البوليوالت سابقة الخلط
المعتمدة على الھيدروكربون تركيب نظم لتخزين الھيدروكربون ،ونظم للخلط المسبق بمضخات وخزانات ونظم معززة متعلقة
بالتھوية والسالمة ،وتعديالت في المباني وتجارب ومراجعة السالمة والتدريب.ويقدم الجدول  4موجزا للتكاليف الرأسمالية
المرتبطة بخطة قطاع الرغاوي.
الجدول  -4التكاليف الرأسمالية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين
العمالقة
تھيئة
استبدال

القطاع الفرعي

الكبيرة
تھيئة
استبدال

عدد المنشآت
أجھزة التبريد والتجميد
الشاحنات المبردة وسيارات
التبريد
األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة
الشمسية
عزل األنابيب
األلواح
رغاوي الرش
رغاوي السيارات
غير ذلك
مجموع المنشآت
التكلفة )آالف الدوالرات األمريكية(
تكلفة الوحدة )الھيدروكربون(
أجھزة التبريد والتجميد

-

-

الشاحنات المبردة وسيارات التبريد

23 496.0

- 5 049.0

األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة
الشمسية
عزل األنابيب
األلواح
تكاليف الوحدة

مركز
البوليوالت

0
4

0
1

12
0

3
0

15
8

5
2

5
30

1
1

41
46

0
0

0
0

6
11

2
4

24
36

6
14

12
203

1
10

51

0
0

0
0

11
9

4
3
10

51
45

4

1

49

4
30

179

19
15
225
20
50
356

8
10

5 874.0

1 125.0 5 049.0

944.0

670.0

529.0

168
210
225
20
50
923

31

278
261
292
460
40
104
1 573

286.0

547.8

15 024.8

2 645.0 10 050.0 2 832.0 13 500.0

1 430.0

547.8

31 004.8

1 058.0

8 580.0

547.8

44 090.8

3 174.0 16 080.0 1 888.0

3 432.0

547.8

31 871.8

5 478.00
4 382.40
5 478.00

111 213.0
112 802.4
116 580.0

5 360.0

-

-

6 750.0

-

-

58 058.0 7 406.0 24 120.0 3 776.0 12 375.0
48 048.0 10 051.0 34 170.0 3 776.0 12 375.0
60 060.0 7 935.0 30 150.0 2 832.0 10 125
165.0
1 650.0

)الھيدروفلوروكربون 245-ف أ(

رغاوي الرش
رغاوي السيارات
غير ذلك
مجموع التكاليف )بآالف الدوالرات
األمريكية(

المتوسطة
تھيئة
استبدال

الصغيرة
استبدال

المجموع

660.0
23 496.0

41 625.0 5 049.0

88.0
88.0
19 800.0 19 800.0
1 760.0 1 760.0
4 400.0 4 400.0

55 584.0 109 880.0 14 582.0

204 138.0

341.0
41 250.0
3 520.0
9 460.0
16 434.00

470 788.0

وحسبت تكاليف التشغيل اإلضافية على النحو التالي 2.88 :دوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا السيكلوبنتان ،و9.43
.48
دوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 245-ف أ و  5.25دوالر أمريكي للكيلوغرام لتكنولوجيا النفخ بالمياه.
وتصل تكاليف التشغيل اإلجمالية ،بتطبيق ھذه القيم ،إلى  208 416 000دوالر أمريكي .ويتضمن الجدول  5مجموع التكاليف
الرأسمالية واإلضافية بحسب القطاع الفرعي.
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الجدول  -5التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بالخطة الشاملة لقطاع الرغاوي في الصين
القطاع الفرعي

أجھزة التبريد والتجميد
الشاحنات المبردة وسيارات التبريد

األجھزة المنزلية الصغيرة
سخانات المياه العاملة بالطاقة الشمسية

عزل األنابيب
األلواح
سبراي
الرغاوي للسيارات
التطبيقات األخرى
المجموع

الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب(
الرأسمالية
)باألطنان المترية(

3 465
6 815
2 426
5 429
3 927
7 854
8 201
1 617
4 366
44 100

التكاليف )بالدوالر األمريكي(

31 007
44 090
31 871
111 213
112 802
116 579
41 250
3 520
9 460
501 792

التشغيلية

11 529
21 832
8 581
22 932
18 721
28 449
77 335
11 194
30 224
230 797

مردودية التكاليف )دوالر
أمريكي/كيلو غرام(

المجموع

42 536
65 922
40 452
134 145
131 523
145 028
118 585
14 714
39 684
732 589

12.28
9.67
16.67
24.71
33.49
18.47
14.46
9.10
9.09
16.61

ودعما لعملية تحويل المنشآت ،تتضمن خطة قطاع الرغاوي مساعدات تقنية )أي التدريب والتوعية العامة( واألنشطة
.49
المتعلقة بالسياسات واللوائح .وستنظم حلقات عمل لتوفير المعلومات لمنشآت الرغاوي في القطاعات الفرعية الثالثة المختارة
وبيوت التصميم عن أھداف خطة قطاع الرغاوي ودورات المشروعات )تقديم الطلبات للحصول على أموال المنحة لتحديد
ترتيبات التنفيذ والجدول الزمني( ،واإلشراف على المشروع ،وإصدار التكليف ومتطلبات اإلبالغ .وستجري سلسلة من أنشطة
التوعية العامة بشأن الحاجة العاجلة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتدابير التنظيمية في المستقبل للقضاء على
استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مع الفئات المستھدفة بما في ذلك المستھلكين والمصنعين .وستجري أنشطة تدريب
لزيادة القدرات التقنية للسلطات المحلية .كما ستجري أنشطة بناء القدرات الموظفي الجمارك لضمان الرقابة الفعالة على
الواردات والصادرات من الھيدروكلوروفلوروكربون ) 141ب( والمنتجات المحتوية على ھذه المادة .وتبلغ التكاليف اإلجمالية
التقديرية لھذه األنشطة  9 780 000دوالر أمريكي )تعادل  8في المائة من مجموع تمويل خطة قطاع الرغاوي(.
ومن بين التكاليف الشاملة لخطـة قطــاع الرغاوي ،تطلب حكومــة الصيــــن  122 199 000دوالر أمريــكي )أي
.50
 112 419 000دوالر أمريكي لألنشطة االستثمارية و  9 780 000دوالر أمريكي ألنشطة المساعدات التقنية( لتحقيق أھداف
اإلزالة في  2013و) 2015المرحلة األولى( .ويبين الجدول  6توزيع التمويل فيما بين المرحلة األولى والمرحلة الثانية.
الجدول  -6توزيع التمويل فيما بين المرحلتين األولى والثانية من خطة قطاع الرغاوي
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
الوصف
31 618
12 482
االستھالك )باألطنان المترية(
3 478
1 373
االستھالك )بقدرات استنفاد األوزون(
525 236 000
207 351 000
مجموع التكاليف )بالدوالرات األمريكية(
التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف )بالدوالرات
309 540 000
122 199 000
األمريكية(
215 696 000
85 152 000
التمويل النظير )بالدوالرات األمريكية(

المجموع
44 100
4 851
732 587 000
431 739 000
300 848 000

ترتيبات التنفيذ
سينشأ مكتب إلدارة المشروع بمسؤولية كاملة عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي.وسوف يتضمن ھذا
.51
المكتب موظفين وخبراء من مكتب تنفيذ خطة إزالة الكلوروفلوروكربون.وسيكون المكتب مسؤوال عن جميع المھام اليومية بما
في ذلك التنسيق واإلعداد ،والتنفيذ واالستعراض ذات الصلة ببرنامج العمل والتقارير ذات الصلة ،والمشتريات واإلدارة المالية،
وإدارة معلومات المشروع واإلشراف على مشروعات التحويل وتقييمھا .وسيضع المكتب دليل عمليات المشروع.
وسيوفر البنك الدولي الخبرة المتعلقة بالتكنولوجيات البديلة ،ويستعرض مقترحات مشروعات اإلزالة وعقود اإلزالة،
.52
ويستعرض ويقر االختصاصات بالنسبة لجميع أنشطة المساعدة التقنية ،والزيارات الميدانية إلى المنشآت المستفيدة ،ويناقش مع
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي والجھات صاحبة المصلحة المعنية بشأن معالجة المسائل التي قد تنشأ خالل تنفيذ
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المشروعات .وسوف يُضطلع ببعثات لإلشراف في كل عام للمتابعة مع المكتب .وسيقوم البنك الدولي بالتحقق من أھداف إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب لألعوام  2013و 2014و.2015
وسيوقع البنك الدولي على اتفاق منحة مع وزارة المالية لتوجيه أموال المنح من الصندوق المتعدد األطراف إلى الصين.
.53
وستعين وزارة المالية مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لتنفيذ الخطة القطاعية للرغاوي وتسمح للمكتب بإنشاء حساب
للمشروع خاص بأموال منح الصندوق .ولتوجيه الموارد إلى المؤسسات المستفيدة ،سوف يوقع المكتب عقودا لإلزالة مع فرادى
مؤسسات الرغاوي .وستكون مؤسسات الرغاوي المستفيدة مسؤولة عن تنفيذ أنشطتھا الخاصة باإلزالة ويشترط عليھا تقديم
تقارير مرحلية عن التنفيذ إلى السلطات المعنية .كما يُشترط أن تسمح بزيارات المكتب ومكاتب الحماية البيئية والبنك الدولي
وعمليات التفتيش التي تقوم بھا ھذه الجھات.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسيناريو اإلزالة
وعالوة على تقديم خطة قطاع الرغاوي ،قدمت حكومة الصين موجزا لإلستراتيجية الجامعة .ويبلغ مستوى استھالك
.54
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( لعام  2009في قطاع رغاوي البوليوريتان المبلغ في اإلستراتيجية الجامعة  436.8طنا من
قدرات استنفاد األوزون ) 3 971طنا متريا( ،وھو مايزيد عن االستھالك في خطة قطاع الرغاوي )أي أعلى من  8في المائة(.
وعالوة على ذلك ،كان خط األساس لالستھالك المقدر في خطة قطاع الرغاوي يبلغ  17 417طنا من قدرات استنفاد األوزون
أي بما يقل بمقدار  1 683طنا من قدرات استنفاد األوزون عن التقدير الوارد في موجز اإلستراتيجيـــة الجامعـــة ) 19 100طن
من قدرات استنفاد األوزون(.ويتمثل التفسير الوارد في الموجز بأن البيانات الواردة في خطة قطاع الرغاوي كانت تستند إلى
المعلومات المتوافرة قبل مايو /أيار  .2010وأشار البنك الدولي إلى أنه في حين جرى تحديث خطة قطاع الرغاوي بأحدث
المعلومات المقدمة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن الكمية اإلجمالية المقترحة التي ستزال من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بواسطة خطة الرغاوي تظل دون تغيير.
وتقترح حكومة الصين لتحقيق مستويات الرقابة في  2013و 2015خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
.55
من استھالك  2012المتوقع البالغ  19 446طنا من قدرات استنفاد األوزون ،وليس من أحدث استھالك مبلغ ) 16 587طنا من
قدرات استنفاد األوزون لعام  2009مثلما ورد في مقترح مشروع خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الذي قدمه البنك الدولي( أو
خط األساس التقديري ) 17 417طنا من قدرات استنفاد األوزون(.ويمثل ھذا النھج خروجا عن السياسات والمبادئ التوجيھية
للصندوق المتعدد األطراف .وأشار البنك الدولي إلى أن الحساب يعكس أفضل تقديرات الكمية اإلجمالية من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستزال مع مراعاة االرتفاع المتوقع في استھالك ھذه المادة الذي سيصاحب الزيادة المتوقعة في
الناتج المحلي اإلجمالي في الصين.وعالوة على التمويل المتحصل من الصندوق المتعدد األطراف الذي توافق الصين تماما على
أنه تحدد وفقا لخط األساس )أي متوسط استھالك  2009و ،(2010سيتعين على الصين أن تبذل جھودا أكبر للرقابة على معدل
النمو في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ) 5في المائة في  2011و 3في المائة فقط في  (2012مع النمو التقديري
في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تبلغ نحو  10في المائة .وعلى ذلك فإن المطلوب لتحقيق التزامات اإلزالة ،ليس نفس ما يمكن
أن يموله الصندوق المتعدد األطراف بالضرورة ،والسيما بالنظر إلى المقررات التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية مؤخرا.
ونظرا ألنه ستزال كمية تبلغ  1 615طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 14 685طنا متريا( من المواد
.56
الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل خطة قطاع الرغاوي )أي أن  1 373طنا من قدرات استنفاد األوزون سوف تخصم من
نقطة البداية ،وأن كمية إضافية تبلغ  242طنا من قدرات استنفاد األوزون سوف تزال بدون مساعدة من الصندوق( فلن يتعين
سوى إزالة  83طنا أخرى من قدرات استنفاد األوزون من قطاعات التصنيع األخرى .وفيما يلي األساس الذي اعتمدت عليه ھذه
الحسابات:
)أ(

إن األساس التقديري الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق االمتثال ھو  17 417طنا
من قدرات استنفاد األوزون .وعلى ذلك سوف يتعين إزالة  1 742طنا من قدرات استنفاد األوزون
لتحقيق أھداف اإلزالة في  2013و2015؛
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)ب(

وافقت اللجنة التنفيذية على العديد من المشروعات التدليلية واالستثمارية
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمجموع استھالك قدره  44طنا من قدرات استنفاد األوزون؛

)ج(

إن خفض كميات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم إزالتھا من خطة قطاع الرغاوي ومن
المشروعات الموافق عليھا )ما مجموعه  1 659طنا من قدرات استنفاد األوزون( يترك  83طنا إضافية من
قدرات استنفاد األوزون من ھذه المواد يتعين إزالتھا من قطاعات التصنيع.

بشأن

المواد

ولدى معالجة المسألة أعاله ،أوضح البنك الدولي أن حكومة الصين توافق بالكامل على أن خط األساس
.57
للھيدروكلوروفلوروكربون الالزم لالمتثال يحدد استھالك ھذه المادة المؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف .وسوف
يواصل استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( الزيادة بعد عام  2010حيث أنه لن يمكن معالجة سوى نسبة صغيرة من
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيما بين  2011و .2013ولذا وبغية ضمان تحقيق الصين لمعلمي القياس االثنين
األوليين من البروتوكول سيتعين أن تراعي الكمية المطلوب إزالتھا من ھذه المادة النمو التقديري في استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي في الصين .ويتوقع أن تنمو المنشآت التي سيجري
تحويلھا في المرحلة الثانية من خطة قطاع الرغاوي )أي بعد  (2014بنسبة تتراوح بين  7و 10في المائة في استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( مقابل نمو االستھالك بما اليتجاوز  3إلى  5في المائة في المنشآت التي جرى تحويلھا في
المرحلة األولى .وسوف يتطلب االستھالك اإلضافي التقديري الذي سيتعين إزالته على حساب الصين ،إجراءات سياساتية قوية
مثل الرقابة على اإلمدادات من ھذه المادة من خالل حصص اإلنتاج .وسيتعين قيام تعاون وثيق مع صناعة الرغاوي من خالل
الدعم التقني لضمان بقاء استھالك ھذه المادة ضمن المستويات المتفق عليھا .وتعالج السياسة وأنشطة المساعدة التقنية المقترحة
في خطة قطاع الرغاوي تلك المسائل .وأقر البنك الدولي بأن تأثير اإلزالة في المشروعات التدليلية للرغاوي سوف تخصم من
مستوى االستھالك اإلجمالي للھيدروكلوروفلوروكربون الوارد في خطة قطاع الرغاوي.
وأشار البنك الدولي كذلك إلى أن الكمية البالغة  1 615.4طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 14 685.0طنا متريا( من
.58
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( التي سيجري إزالتھا قد حسبت من المستوى المتوقع الستھالك ھذه المادة في
 2012ويقدر استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في القطاعات ذات األولوية الثالثة )أجھزة التبريد والتجميد،
سيارات وحاويات التبريد ،واألجھزة المنزلية الصغيرة( بنحو  1 386.8طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 12 607طنا متريا(
في  .2012وسوف تعالج االستھالك المتبقي البالغ  228.6طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 2 078طنا متريا( من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( التي سيتعين إزالتھا ،من خالل عقود مع نحو  20منشأة كبيرة في القطاعات الفرعية عزل
األنابيب ،وسخانات المياه بالطاقة الشمسية وألواح الرغاوي.

الطريقة المستخدمة واالفتراضات الموضوعة للحصول على البيانات
حسب مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في خطة قطاع الرغاوي على أساس المنشآت التي أجرى
.59
فيھا االستقصاء والتي جرى اختيارھا من بين قائمة أعضاء رابطة الرغاوي الصينية وفقا للتوزيع الجغرافي واستخدامات
الرغاوي وحجم الشركة ،مع التركيز على المنشآت التي لم تحصل على تمويل في إطار إزالة الكلوروفلوروكربون .كما حسب
االستھالك على أساس استعراض أجراه خبراء القطاع الفرعي وتقارير إقليمية قدمت خالل حلقة عمل ،والبيانات المبلغة بشأن
استھالك البوليمريك ميتالين ديفنيل ديسوكيانات التي قدمھا خبير استشاري .غير أنه اليوجد دليل أو بيانات من االستقصاءات
للتحقق سواء من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( أو توزيعه على القطاعات .كما التتوافر أي عالقة إحصائية بين
استھالك البوليمريك ميثيلين ديفنيل ديسوكيانات واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بالنظر إلى أن ھذه المادة األولى
تستخدم في كثير من أنواع رغاوي البوليوريثان بصرف النظر عن عامل النفخ .ولدى معالجة ھذه المسألة ،أشار البنك الدولي
إلى أنه اليملك خصم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع كبير مثل قطاع الرغاوي في الصين إالّ من توليفة
من مصادر معلومات مختلفة .وفيما يتعلق باستقصاء قطاع الرغاوي حتى على الرغم من أنه اليشمل سوى  222منشأة جرى
تمويل  102منھا إلزالة الكلوروفلوروكربون ،كانت المنشآت تمثل منظورا عريضا للصناعة وأكثر من  15في المائة من
االستھالك الكلي في قطاع الرغاوي .وكانت المصادر الرئيسية األخرى للمعلومات ھي :إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب( ومبيعاته المحلية ،والكمية من ھذه المادة التي تتبقى بعد خصم االستھالك في قطاع المذيبات من االستھالك اإلجمالي
والبيانات من موردي البوليوالت بشأن عوامل النفخ المستخدمة بواسطة مختلف أنواع منتجي الرغاوي.
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استعراض التكنولوجيات
قدرت التكاليف اإلجمالية إلزالة  44 100طن من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع رغاوي البوليوريتان
.60
بمبلغ  732 587 000دوالر أمريكي بمردودية تكاليف تبلغ  16.61دوالرا أمريكيا للكيلوغرام الواحد .كما تقدر التكاليف
اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي بمبلغ  207 351 000دوالر أمريكي إلزالة  12 482طنا من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( )بمبلغ  16.61دوالرا أمريكيا للكيلو غرام الواحد( .ونظرا ألن عتبة قيمة رغاوي
البولوريتان الجاسئة الستخدام التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي يبلغ  9.79دوالرات أمريكية للكيلوغرام
الواحد ،طلب مبلغ  122 199 000دوالر أمريكي من الصندوق المتعدد األطراف ،وسيقدم المبلغ الباقي وقدره 85 122 000
دوالر أمريكي من مصادر من خارج الصندوق .ويعزى ارتفاع تكاليف الخطة الشاملة إلى حد كبير إلى اختيار تكنولوجيا
الھيدروكربون في عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم )مع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بأقل
من  50طنا( .ويمكن خفض قدر كبير من ھذه التكاليف ،بما في ذلك المساھمة التمويلية من البلد ،بإدخال تكنولوجيات أخرى أكثر
مردودية من ناحية التكاليف .ويؤثر ذلك أيضا في االستراتيجيات وترتيب أولويات المشروعات التي سيجري تحويلھا .ويالحظ
أن ھناك تكنولوجيتين فقط مقترحتين في خطة قطاع الرغاوي ھما الھيدروكربون )يخلط في منشآت تصنيع الرغاوي باستثناء
المنشآت الصغيرة التي سيجري تزويدھا بنظم الخلط المسبق المعتمد على الھيدروكربون( ،والھيدروفلوروكربون لعدد محدود
من المنشآت.
وقد أشار البنك الدولي إلى أن اختيار تكنولوجيا الھيدروكربون يستند إلى مايلي :البد أن تكون التكنولوجيا البديلة
.61
مستوفاة ومقبولة عموما من الصناعة ،وأن يكون عامل النفخ متوافرا بكميات كافية وبأسعار معقولة في السوق المحلية ،وأنھا
تتفق مع ھدف السياسة الرئيسي لحكومة الصين المتمثل في التخفيف من تأثيرات المناخ ،فإن الحل بخفض الكربون له أولوية
)ويتفق أيضا مع المقرر  6/XIXلألطراف( ،وفي حين أن تكلفة االستثمارات الرئيسية قد تكون مرتفعة ،فإن تكنولوجيا
الھيدروكربون تستوفي المعايير الواردة أعاله .ونظرا لضيق الوقت المتاح للتنفيذ ،لم تر الحكومة أي خيار سليم آخر عند ھذه
النقطة.
وفي السابق كانت نقطة القطع في تطبيق تكنولوجيا الھيدروكربون  50طنا من استھالك المواد المستنفدة لألوزون
.62
بالنظر إلى أن المنشآت التي ينخفض فيھا االستھالك عن ھذا المستوى ال تحقق عادة مردودية تكاليفھا )وفي حاالت قليلة كان يتم
استيعاب االستھالك في حدود  30إلى  50طنا( .ومازال من المتوقع أن يراعي المستوى األدنى للتحول إلى تكنولوجيا
الھيدروكربون البالغ  50طنا .وأشار البنك الدولي إلى أن الكمية البالغة  50طنا متريا قد حسبت استنادا إلى المعدل االقتصادي
للعائد فقط .ومع مقرر األطراف بضرورة مراعاة التأثيرات على المناخ ،ونظرا لتكاليف خفض ثاني أكسيد الكربون في إطار
سيناريو بديل ،فإن حجم القطع المنخفض له مايبرره .وسوف يسفر تحويل  2.8طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 25طنا متريا(
من رغاوي الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( إلى تكنولوجيا الھيدروكربون عن خفض سنوي تقديري قدره  19 000طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون .ومن خالل استثمار بمبلغ  900 000دوالر أمريكي بفائدة قدرھا  10في المائة وفترة استرداد قدرھا
 5سنوات ،تبلغ التكلفة السنوية مايقرب من  240 000دوالر أمريكي .وتعادل تكلفة الطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 12.5
دوالرا أمريكيا .وتبين ھذه الحسبة شديدة التبسيط أنه حتى باالنخفاض إلى استھالك قدره  2.2طنا من قدرات استنفاد األوزون
) 20طنا متريا( من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب يبدو أن االستثمار في الھيدروكربون له مايبرره من منظور المناخ .وقد
ينخفض الحد األدنى ،بإمكانيات البوليوالت سابقة الخلط من الھيدروكربون ،إلى مااليتجاوز  1.1طنا من قدرات استنفاد األوزون
) 10أطنان مترية( من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .ودفع البنك الدولي أيضا بأن أعباء انخفاض مردودية التكاليف
سوف تتحملھا المنشآت أو مصادر أموال أخرى وليس الصندوق المتعدد األطراف .ويتعين نظرا لمجموع استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنشآت الصغيرة في قطاع الرغاوي أن تدرج ھذه المنشآت في العمل من أجل تحقيق أھداف
االمتثال لعامي  2013و.2015
وينبغي أن يأخذ إجراء اختيار التكنولوجيات البديلة في االعتبار أيضا إمكانيات استخدام التطورات الحديثة في
.63
التكنولوجيا والتي قد تكون مھمة بصورة خاصة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .وھناك من بين ھذه التكنولوجيات،
تكنولوجيا فورميت الميثيل التي يمكن استخدامھا في شكل سابق الخلط أو يجري خلطه أثناء التصنيع وحقنه مباشرة في رأس
الخلط ،مما يجعلھا عملية متعددة الجوانب .كما أن ھذه المادة أقل تكلفة من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ) 1.65دوالرا
أمريكيا للكيلوغرام بالمقارنة مع  1.84دوالرا أمريكيا للكيلوغرام الواحد من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(( كما تنخفض
فيھا إمكانيات االحترار العالمي .وقد انتھى العمل في المشروع التدليلي الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية الستخدام فورمات
الميثيل كعامل نفخ في بلدان المادة ) 5قدم تقرير في الوثيقة  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/9وقد أصبحت ھذه التكنولوجيا
مستقرة في اإلنتاج التجاري للبوليوريثان في مختلف البلدان في العالم .ويجري تصنيع كميات كبيرة من فورمات الميثيل )5 000
20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
طن /سنويا( بواسطة إحدى شركات تصنيع المواد الكيميائية الرئيسية في آسيا ھي شركة أسيد فايشنج للمواد الكيميائية المحدودة
في مقاطعة شاندونج .كذلك فإن شركة يانتاي وانھاو لصناعة البوليوريثان وھي شركة رئيسية تقوم بتصنيع مادة البوليريك ميثلين
ديفنيل دايسوكيانات ونظم الرغاوي الجاسئة والمرنة ،وشريك تجاري لنظم يوريثان االسترالية ،ھي الموزع الوحيد للإليكوميت
)أي فورمات الميثيل( في استراليا ،ونيوزيلندا وإقليم آسيا والمحيط الھادي بما في ذلك الصين والھند .وفيما يتعلق باختيار
تكنولوجيا السيكلوبنتان في القطاع الفرعي لحاويات التبريد ،لوحظ أنه فيما يتعلق بقدرة التوصيل الحراري فقط ،فإن كال من
فورمات الميثيل والمواد الھيدرفلوروكربونية تفوق السيكلوبنتان كعامل نفخ بديل للھيدرو كلوروفلورو كربون)141-ب(.
وأشار البنك الدولي إلى أن كال من الصين والبنك يتفقان تماما مع األمانة في ضرورة وجود إزالة تحقق مردودية
.64
تكاليفھا واستخدام بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( التي ينخفض فيھا ثاني أكسيد الكربون .وقد جربت الصناعة في
الواقع بعض تكنولوجيات عوامل النفخ الخالية من قدرات استنفاد األوزون )أي المواد الھيدروفلوروكربونية( خالل السنتين
الماضيتين .ويمكن استخدام الھيدروفلوروكربون/mfc 365-الھيدروكلوروفلوروكربون ea 227-بنفس معدات اإلرغاء في خط
األساس دون أي تعديل .غير أنه نظرا ألن أسعار ھاتين المادتين تزيد بنحو  5إلى  6مرات عن الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب( ،فإن االستبدال قاصر على تلك الحاالت التي يحدد فيھا المستعملون النھائيون في الخارج ھاتين المادتين كعاملي نفخ.
ولذا فإن إستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقصر استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية على تلك االستخدامات
التي التتوافر عنھا حلول أخرى .وفي حين أن الخبراء يرون أن فورمات الميثيل تستحق االھتمام الكامل كبديل محتمل ،فإن
األسباب التي طرحوھا لعدم استخدام فورمات الميثيل ھي أنھا لم تختبر بعد أو تجرب ،وضرورة أن تتعامل تدابير السالمة مع
القابلية لالشتعال ،ونقص المعلومات في المجال العام عن البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على فورمات الميثيل ،والشواغل
المتعلقة باستقرار الرغاوي وأدائھا في العزل ،واتساع مدى استخدامات الرغاوي التي التتناسب كلھا مع استخدام فورمات الميثيل
كعامل نفخ .وبدون المزيد من االختبارات والمعلومات عن أداء فورمات الميثيل كعامل نفخ للرغاوي بمرور الوقت ،وتوافر
المزيد من المعلومات عن كيفية معالجة قابلية ھذه المادة لالشتعال ،لن تكون صناعة الرغاوي في الصين مستعدة العتماد
فورمات الميثيل كبديل ،وسوف تتمسك باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .وأشار البنك الدولي إلى أن بيوت تصميم
النظم )شركة فشنج أسيد المحدودة للمواد الكيميائية وشركة يانتاي وانھوا للمواد البوليوريثانية( معروفة تماما لمكتب التعاون
االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة .وقد رفض أحد بيوت تصميم النظم تقديم معلومات بالنظر إلى اتفاق السرية المبرم
مع مو ّرد التكنولوجيا .أما الشركة األخرى فإنھا التعمل باستخدام فورمات الميثيل.

اختيار المنشآت
تتراوح مستويات االستھالك في الشركات المائة واألربعين المتضمنة في المرحلة األولى من خطة قطاع الرغاوي بين
.65
أقل من  20طنا إلى أكثر من  500طن )خمس منشآت( .ونظرا ألن إستراتيجية اإلزالة تعتمد اعتمادا يكاد يكون مطلقا على
استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون ،فإن ھذا النھج يعني مساھمة نظيرة بأكثر من  40في المائة من مجموع تقديرات التمويل.
وفيما يتعلق بھذه المسألة المھمة ،أشار البنك الدولي إلى أنه استنادا إلى االستقصاء ،فإنه في حين أن معظم الشركات في
القطاعات الفرعية الرئيسية الثالثة التي اختيرت للمرحلة األولى ھي من الشركات الكبيرة ،فإن ھناك أيضا عددا من الشركات
الصغيرة .وسوف تحصل ھذه المنشآت على دعم من خالل مراكز الدعم اإلقليمية الستخدام البوليوالت سابقة الخلط من
الھيدروكربون .وفيما يتعلق بمردودية التكاليف ،حتى مع استھالك ما اليزيد عن  1.1طن من قدرات استنفاد األوزون )10
أطنان مترية( من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،تشكل تكنولوجيا الھيدروكربون حال جذابا من الناحية المناخية.
.66
غير أنه اليبدو أن المعلومات المقدمة في وثيقة المشروع تبين أن المنشآت متناھية الصغر التي تشكل نصف منشآت
رغاوي البوليوريتان البالغ عددھا  3 500في البلد والتي ربما تستھلك مابين  10و 15في المائة من االستھالك السنوي من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،قد أدرجت في خطة قطاع الرغاوي .ورد البنك الدولي بأن الرقابة على استھالك ھذه
المادة وإزالتھا من المنشآت الصغيرة المتناھية الصغر )التي تمثل نحو  88في المائة من المنشآت البالغة  3 500منشأة ،إال أنھا
تستھلك أقل من  10في المائة من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(( سوف تخضع للرقابة على إنتاج ھذه المادة والسياسات
األخرى التي ستصدر خالل المرحلة األولى .وفي حين أن الحسابات الحالية المستخدمة في خطة قطاع الرغاوي لھذه المنشآت
تستند إلى التكنولوجيات المعتمدة على المواد الھيدروفلوروكربونية والنفخ باستخدام المياه ،التتوافر تكنولوجيات بديلة مالئمة في
ھذا الوقت للتعامل مع صغار المستعملين المشار إليھم .ولذا فإن التكاليف الوحيدة في المشروع المتصلة بذلك ستتمثل في الدعم
التقني للتحويل والحوافز على استخدام البوليوالت سابقة الخلط من بيوت تصميم النظم فضال عن حلقات العمل التدريبية.
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قضايا ذات صلة بالتكاليف
وتستند الحسابات الخاصة بالتكاليف المؤھلة إلى االفتراضات والمتوسطات التي التستخدم عادة في تقييم التكاليف
.67
اإلضافية التي سيدفعھا الصندوق المتعدد األطراف .ونظرا لحجم المشروع والمبلغ الكبير إلعداد المشروع الذي ووفق عليه
لخطة قطاع الرغاوي ،يبدو أن النھج المختار غير جدير باالعتماد عليه على النحو المبين في وثيقة المشروع أي "استنادا إلى
االستقصاء ،وضعت االفتراضات التالية :سيكون لدى الشركات الكبيرة الحجم ما اليقل عن وحدتي إرغاء ،واحدة بسعة 150
كيلوغراما /دقيقة وواحدة بسعة  80كيلوغراما /دقيقة ،وسيكون لدى الشركات المتوسطة الحجم وحدتان في المتوسط إحداھا 80
كيلوغراما /دقيقة وواحدة  40كيلوغراما /دقيقة ،واالفتراضات مبسطة للغاية ،فإن حجم وحدة اإلرغاء سيعتمد على نوع وحجم
المنتجات المصنعة .وبالنسبة للشركات الصغيرة يفترض أن من المستبعد إمكانية إعادة التھيئة الستخدام الھيدروكربون ،ويتعين
استبدال وحدات اإلرغاء القائمة لتحل مكانھا وحدة إرغاء عالية الضغط بسعة  40كيلوغراما /دقيقة" .وقد اعتمدت الحسابات
الشاملة لمجموع التكاليف اإلضافية لخطة قطاع الرغاوي ) (732 587 000دوالر أمريكي على ھذه االفتراضات العريضة.
ويبدو أن االفتراض بأن جميع المنشآت في حجم معين متماثلة ھو افتراض غير صحيح لألسباب التالية :لن يكون للشركة
المتوسطة الحجم التي تقوم ،مثال ،بتصنيع أجھزة التبريد نفس المتطلبات التي لشركة متوسطة الحجم تقوم بتصنيع األجھزة
المنزلية الصغيرة .ويتراوح نطاق الشركة صغيرة الحجم بين  25و 75طنا متريا /سنويا .غير أن متطلبات شركة تستعمل 25
طنا متريا /سنويا لن تكون ھي نفسھا الخاصة بشركة تستعمل  75طنا متريا /سنويا.
وأشار البنك الدولي إلى أنه مع وجود أكثر من  3 500شركة لرغاوي واستھالك يزيد على  4 400طن من قدرات
.68
استنفاد األوزون ) 40 000طن متري( من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،فإن النھج المختار ھو أفضل وسيلة لحساب
تكاليف اإلزالة التي تتحملھا الصين وتلك التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف ،إالّ إذا استخدم ببساطة متوسط مردودية
التكاليف استنادا إلى مردودية التكاليف السابقة في حالة الكلوروفلوروكربون .وقد استخدم النھج بنجاح في خطط القطاع األخرى
في السابق ،وتدعم حساب التكاليف الخبرات المكتسبة من تنفيذ المشروعات المختلفة ،وخطة قطاع رغاوي الكلوروفلوروكربون
والمعلومات المستمدة من أكثر من  200شركة للرغاوي شملھا االستقصاء .وأقر البنك الدولي بالشواغل التي تشعر بھا األمانة
من أن النھج قد يكون مغرقا في التبسيط مما دفع إلى استخدام افتراضات أكثر تحفظا لكل من عدد وحدات اإلرغاء وخطوط
اإلنتاج.
وتخلط طريقة حساب التكاليف اإلضافية المؤھلة المشار إليھا في وثيقة المشروع بين االستبدال وإعادة التھيئة .واليمكن
.69
استخدام ھذه الطريقة بالنظر إلى الصعوبة في التمييز بين تكاليف االستبدال وإعادة التھيئة .ولذا ينبغي أن يعتمد حساب التكاليف
اإلضافية على إعادة تھيئة آالت اإلرغاء بصرف النظر عن منشئھا .واستنادا إلى المعلومات المستمدة من مختلف مصانع معدات
اإلرغاء التي أعطيت للخبراء االستشاريين التابعين لألمانة ،فإن التكلفة القصوى إلعادة تھيئة موزع رغاوي الستخدام
الھيدروكربون تبلغ نحو  50في المائة من تكاليف آلة جديدة مزودة بالبنتان وتكاليف التركيب .وأشار البنك الدولي إلى أن تكاليف
إعادة تھيئة جميع معدات اإلرغاء قد حسبت كجزء من اإلعداد لخطة قطاع الرغاوي وتبين أن التكلفة الشاملة للصين في المرحلة
األولى ستكون أقل .غير أن تكاليف إعادة التھيئة ستظل تجعل التكاليف الشاملة فوق عتبة مردودية التكاليف البالغة 9.79
دوالرات أمريكية للكيلوغرام التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية .وقد درست تكاليف إعادة التھيئة كجزء من إعداد المشروعات
التدليلية .وسوف تتضمن أي تكاليف إلعادة التھيئة تكلفة ثابتة للسفريات والعمل في الموقع ،بصورة مستقلة عن حجم وحدة
اإلرغاء ،وتكاليف متغيرة تتعلق بآلة اإلرغاء المعنية .واليتسق المبلغ المقطوع بنسبة  50في المائة مع المعلومات المتاحة لفريق
الرغاوي الصيني والبنك الدولي.
وباستثناء المنشآت العمالقة والكبيرة ،تعتمد معظم منشآت الرغاوي على البوليوالت سابقة الخلط وليس على الخلط
.70
المسبق داخل المنشأة .وفي الصين ،مايقرب من  57في المائة من مجموع استھالك عامل النفخ باستخدام البوليوريتان ھو من
المواد سابقة الخلط .وإذا أتيحت الفرصة فإن المنشآت سوف تفضل االستمرار في نفس عملية التصنيع باستخدام النظم سابقة
ول سوى اھتمام محدود لھذه الحقيقة،
الخلط ومن ثم تجنب القيام بالخلط المسبق في الموقع .غير أن خطة قطاع الرغاوي لم ت ِ
ولوجود  66بيتا من بيوت تصميم النظم في الصين )على النحو الوارد في الوثيقة( .فعلى سبيل المثال ،يعتمد حساب التكاليف
على توفير مرافق للخلط المسبق في كل منشأة متوسطة وكبيرة الحجم تقوم بإدخال تكنولوجيا الھيدروكربون وكل منشأة تدخل
تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 245-ف أ .وحيثما تتوافر المرافق ،ينبغي أن تعتمد تكاليف المشروع المؤھلة على استخدام النظم
سابقة الخلط .وأشار البنك الدولي إلى أن إنشاء مرافق للخلط المسبق في بيوت تصميم النظم البالغة  66لن يكون بالتأكيد نھجا
يحقق مردودية التكاليف خالل المرحلة األولى من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .غير أن ھناك بعض المخاطر
المتصلة بافتراض إمكانية توفير البوليوالت سابقة الخلط مع الھيدروكربون على مستوى البلد .فعلى مستوى المنشأة كانت تكاليف
الخلط المسبق أعلى من الخلط داخل المنشأة للشركات المفردة باستخدام تركيبات مختلفة كما أن ارتفاع تكلفة النقل يقلل من جاذبية
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استخدام الخلط المسبق وعالوة على ذلك ،فإن بيوت النظم البالغ عددھا  66في الصين موجھة نحو المنشآت الصغيرة ،وقدرتھا
اإلنتاجية تقتصر على المدى الذي اليمكنھا عندھا تلبية احتياجات المنشآت المتوسطة والكبيرة الحجم .فإذا اختارت المنشآت
الكبيرة نھج بيوت النظم ،سيتعين توفير عدد أكبر من بيوت النظم .أما فيما يتعلق بالھيدروفلوروكربون 245-ف.أ ،فإنه يجري
تجنبه عن عمد لدى اختيار التكنولوجيات البديلة بسبب ارتفاع إمكانيات االحترار العالمي فيه .واليستخدمه سوى بعض المنشآت
الخاصة بالقطاع الفرعي لرغاوي الرش بالھيدروفلوروكربون 245-ف.أ ،ألسباب تتعلق بالسالمة.
.71
والتكاليف التقديرية لتحويل المنشآت العمالقة الخمس مرتفعة بصورة مفرطة ) 3 399 000دوالر أمريكي لمنشأة
سيعاد تھيئة خمس وحدات إرغاء فيھا و  5 874 000دوالر أمريكي لمنشأة يطلب تركيب  10وحدات إرغاء جديدة فيھا( .وعدد
بنود المعدات المطلوبة للتحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربون مبالغ فيه واليمكن تبريره .ويشمل ذلك ،ضمن جملة أمور6 ،
مستودعات تخزين و 5مرافق للخلط المسبق مزودة بعدد  10خزانات عازلة و 10آالت إرغاء جديدة لكل شركة )بتكلفة تبلغ
 300 000دوالر أمريكي لكل موزع رغاوي( .وفيما يتعلق بالخزانات ،فقد ذكر أن الھيدروكربون متوافر في الصين ويمكن
تسليمه للشركات في غضون أسبوع أو نحو ذلك .ولذا يقترح أن تكون خزانات الھيدروكربون التي سيوفرھا المشروع كبيرة بما
يكفي لالحتفاظ باإلمدادات لمدة ثالثة أشھر .ونظرا ألن الھيدروكربون متوافر تماما يتوقع أن يحتفظ بإمدادات شھرية في غالب
األحيان مما يقلل من انتشار الخزانات في المكان مع ماينطوي عليه ذلك من خفض المخاطر .كذلك يبدو أن الحاجة إلى مرافق
الخلط المسبق الخمسة تعني مرفق خلط مسبق لكل خزان دون مراعاة لنواتج مرفق الخلط المسبق في وضع ال يجري فيه الخلط
المسبق إالّ لنوع واحد من تركيبات الرغاوي .وفي ھذا الوضع فإن تقديرات المستويات تبين أن مرفقا واحدا للخلط المسبق يكفي.
وكما أشير أعاله ،فإنه بدون وصف مفصل لھذه المنشآت العمالقة ،اليمكن تقدير التكاليف اإلضافية المؤھلة.
واستعرض البنك الدولي المعلومات المقدمة من الشركات العمالقة المتوافرة وأشار إلى أن ھناك أربع شركات لتصنيع
.72
سيارات التبريد باستھالك يتراوح بين  77.0و 231.0طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 700و 2 100طن متري( من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( باإلضافة إلى شركة أخرى باستھالك قدره  88.0طنا من قدرات استنفاد األوزون )800
طن متري( .ولدى ھذه الشركات العمالقة عدد يتراوح بين  10و 20وحدة إرغاء عالية الضغط مع مابين  6و 10وحدات سعة
 300كيلوغرام /دقيقة .واتفق البنك الدولي مع األمانة بأن بالوسع إعادة تأھيل جميع الوحدات عالية الضغط .ومعلومات األمانة
عن شركة باتجزھو صحيحة إالّ أنھا كما تبين من االستقصاء ،بالنسبة فقط الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( البالغ
 30طنا متريا /سنويا .ويتفق البنك مع األمانة تماما بأنه ينبغي أن تكون مستودعات تخزين الھيدروكربون كبيرة مع اعتماد
عددھا على عدة عوامل .وكما الحظت األمانة ،فإن إمدادات الھيدروكربون ستكون بسيطة إالّ أن اللوجستيات وتصميم المنشأة
سيكونان أكثر تعقيدا بالنسبة للشركات الكبيـــرة التي تستھلك مابين  77.0و 231.0طنـــا من قدرات استنفــاد األوزون )700
و 2 100طن متري( من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،واتفق البنك الدولي مع مالحظات األمانة .فسوف يتحدد عدد
وحدات الخلط المسبق وفقا لكل منشأة واليمكن البت فيه إالّ لدى التصميم الفعلي للتحويل .وسوف تتعرض عملية التحويل ذاتھا
للتعقيد نتيجة لحجم األعمال وتكاليف االنقطاع عن العمل .وفي حين أن من الممكن إقامة عدد قليل من محطات الخلط المسبق ،فقد
يتعين زيادة قدرتھا مما قد ينتھي بھا إلى أن تصبح أكثر تكلفة .وعلى الرغم من أنه يمكن إجراء بعض التعديالت في التكاليف،
فإن التكلفة الشاملة لتلك المجموعة من الشركات تعكس االستثمارات المطلوبة وقد يكون من األفضل أن تظل كما ھي.
ويعتمد المبلغ المطلوب لتكاليف التشغيل اإلضافية الستخدام الھيدروكربون في القطاعات الفرعية الثالثة للنطاق الكامل
.73
الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( )من المنشآت الصغيرة إلى العمالقة( على تكلفة  2.88دوالر أمريكي للكيلوغرام
الواحد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المزالة وليس على  1.60دوالر أمريكي للكيلوغرام حسبما قررت اللجنة التنفيذية
)المقرر  44/60و )ي(( .وأبلغ البنك الدولي أنه قد حسب تكاليف التشغيل اإلضافية لبيان التكلفة الكاملة التي تتحملھا الصين
والتي تتجاوز العتبة المقررة إال أن التمويل الشامل للمشروع استند إلى عتبة مردودية التكاليف البالغة  9.79دوالرات أمريكية
للكيلوغرام )عندما تستخدم البدائل التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار الحراري(.

مردودية التكاليف
لوحظ أن مستوى التمويل المطلوب لتنفيذ خطة قطاع الرغاوي تستند إلى عتبة لمردودية التكاليف لرغاوي البوليوريتان
.74
الجاسئة تبلغ  9.79دوالرات أمريكية للكيلوغرام )بما في ذلك نسبة  25في المائة اإلضافية إلدخال التكنولوجيات المنخفضة في
إمكانية االحترار العالمي( .ولدى تحليل تكاليف الوحدة على النحو المقترح في المقترح األصلي لتحويل خطوط اإلنتاج "العادية"
إلى تكنولوجيات الھيدروكربون )بوحدات رغاوي جديدة أو معاد تھيئتھا( ،لوحظ أن مردودية التكاليف ال تقل عن 9.79
دوالرت أمريكية للكيلوغرام إالّ في حاالت قليلة للغاية .وبالنسبة للمنشآت الصغيرة ،يزيد متوسط مردودية التكاليف ثالث مرات
تقريبا عن العتبة في حين أن مردودية التكاليف بالنسبة للمنشآت التي يقل فيھا االستھالك عن  1طن متري تتجاوز العتبة بأكثر
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من  30مرة .وعلى ذلك ،سيتعين توفير كمية كبيرة من التمويل النظير على مستوى المنشأة ،وبالنسبة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،قد تتراوح المساھمة النظيرة بين  50و 97في المائة من مجموع التكاليف )الجدول  (7واستنادا إلى ھذا
التحليل ،تبين بوضوح أن تكنولوجيا الھيدروكربون قد ال تكون تكنولوجيا تحقق مردودية تكاليفھا إالّ في المنشآت ذات االستھالك
الكبير من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 75طنا على األقل(.
الجدول  -7تحليل التكلفة/العائد من استخدام تكنولوجيات الھيدروكربون
كبيرة إعادة
متوسطة جديدة
تھيئة
كبيرة جديدة
الوصف*
مجموع تكلفة /الخط
671 000
855 800
1 119 800
)بالدوالرات األمريكية(
االستھالك )طن /سنويا(
25
75
75
منخفض
75
130
130
مرتفع
35
110
110
متوسط
مردودية التكلفة )دوالر/كغ(
26.84
11.41
14.93
منخفض
8.95
6.58
8.61
مرتفع
19.17
7.78
10.18
متوسط

متوسطة إعادة
تھيئة

صغيرة جديدة

458 700

282 700

25
75
35

1
25
10

18.35
6.12
13.11

282.7
11.31
28.27

* المنشآت الكبيرة :االستھالك <  75طنا ،المنشآت المتوسطة :االستھالك >  75طنا و< 25طنا ،المنشآت الصغيرة االستھالك >.25طنا .الجديدة تتعلق بتوفير وحدات
اإلرغاء الجديدة في حين أن إعادة التھيئة تتعلق بإعادة تھيئة وحدة الرغاوي في خط األساس.

ويعتقد البنك الدولي أن استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي اعتمدت لقطاع الرغاوي تتسق مع
.75
التوجيه الذي قدمه األطراف واللجنة التنفيذية بشأن معالجة الجانب المتعلق بالمناخ مع تجنب االعتماد على المواد
الھيدروفلوروكربونية وتستھدف القطاعات الفرعية الثالثة لنفس ھذا السبب بالنظر إلى أن التكنولوجيا البديلة للمواد
الھيدروفلوروكربونية حسنة التأسيس وھي تكنولوجيا مؤكدة وتتوافر في الصين )الھيدروكربون( .وتعترف حكومة الصين أيضا
بأنه سيتعين على بعض الشركات المشاركة في التمويل .وفي حين أن ھذه مسألة تتعلق بالتنفيذ الشامل ،فھي ال تؤثر في التمويل
المطلوب من الصندوق المتعدد األطراف الذي يظل مقتصرا على العتبة على النحو الذي حددته اللجنة التنفيذية.

النھج البديل القائم على مردودية التكاليف
استعرضت األمانة كذلك خطة قطاع الرغاوي في ضوء ردود البنك الدولي على المسائل التي أثارتھا بشأن الخطة،
.76
والمعلومات اإلضافية التي قدمت بشأن  81منشأة من المنشآت البالغ عددھا  222التي تناولھا االستقصاء في أثناء تحضيرھا.
وبناء على استعراض المعلومات اإلضافية المتعلقة بالمنشآت التي تناولھا االستقصاء ،أُب ِديت المالحظات التالية:

)أ(

)ب(
)ج(

أفادت ثمان وسبعون منشأة )من بين الـ 81منشأة( بإجمالي استھالك من الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب( قدره  12 311.4طنا متريا ) 1 354.2طنا من قدرات استنفاد األوزون( في عام .2008
وتراوح استھالك ھذه المنشآت بين  1.2طنا متريا ) 0.1طنا من قدرات استنفاد األوزون( و 127.6
 2طنا متريا ) 234.0طنا من قدرات استنفاد األوزون( .ولم تبلغ ثالث منشآت عن استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(؛
كان استھالك أكبر  13منشأة ،ومنھا المنشآت الخمس لتصنيع الغرف المبـــردة ،يبلغ مجموعــه
 7 967.3طنا متريا ) 876.4طنا من قدرات استنفاد األوزون( ،أي أنھا تمثل  65في المائة من
إجمالي استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( للمنشآت الـ 78التي شملھا االستقصاء؛
توجد عشرون منشأة بھا ملكية رأسمالية ال تخضع للمادة  5تتراوح بين  5و  100في المائة .وبلغ
إجمالي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي استخدمتھا ھذه المنشآت في عام  2008كمية قدرھا
 864.2طنا متريا ) 95.1طنا من قدرات استنفاد األوزون( ،أو  23.3في المائة من إجمالي استھالك
جميع المنشآت التي شملھا االستقصاء؛
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)د(

)ھـ(

)و(

تصدر تسع وعشرون منشأة لتصنيع أجھزة التبريد والتجميد ،وسخانات المياه الكھربية ،وحاويات
الثالجات ،وبدرجة أقل ،سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية ،ما بين  2و 100في المائة من
مجموع إنتاجھا إلى بلدان أخرى وال يوجد أي مؤشر على مستوى التصدير إلى البلدان غير العاملة
بالمادة 5؛
ّ
يتسن إجراء تقييم أفضل الحتياجات تحويل المنشآت
بالنظر إلى مستوى المعلومات المقدمة ،لم
العمالقة والكبيرة )التي يتجاوز استھالكھا  75طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب((
لتصنيع الرغاوي العازلة للثالجات والمبردات والمجمدات ،واألجھزة المنزلية الصغيرة ،ومواد
عزل األنابيب ،ومنشآت تصنيع المبردات/المجمدات المتوسطة الحجم )التي يتراوح استھالكھا بين
 25طنا متريا و 75طنا متريا(؛
لم يشمل االستقصاء سوى  18منشأة صغيرة )استھالك يقل عن  25طنا متريا( و 18منشأة متوسطة
الحجم )استھالك بين  25و 75طنا متريا( ،رغم أن ھذه المنشآت تمثل ما يزيد على  75في المائة من
جميع المنشآت في البلد .ولم يكن مستوى المعلومات المقدمة كافيا لتقييم التكاليف اإلضافية المقترنة
بتحويل ھذه المنشآت.

وبالنظر إلى حجم نشاط التحويل ،واالفتقار إلى معلومات خط األساس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع
.77
الرغاوي ،والتفاوتات في القدرات التقنية بين المنشآت الكبيرة الحجم من ناحية والمنشآت المتوسطة والصغيرة الحكم من ناحية
أخرى ،فضال عن قصر الوقت المتاح لتحقيق أھداف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة ،خلصت األمانة إلى أن
أكثر النھج مالءمة وفعالية من حيث التكلفة وجودة في التوقيت للوقاء بأھداف اإلزالة للعامين  2013و 2015في قطاع رغاوي
البوليوريثان ،ينبغي أن يكون التحويل إلى تكنولوجيا الھيدروكربون في المنشآت الـ" 78العمالقة والكبيرة" لتصنيع رغاوي
العزل للثالجات والمبردات والمجمدات )بما في ذلك أيضا جميع المنشآت المتوسطة الحجم( ،والشاحنات المبردة ،وسخانات
المياه والمواد العازلة لألنابيب ،بمجموع استھالك يزيد على  13 250طنا متريا ) (2008من استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،على النحو المبين في الجدول  .8ولھذا النھج أيضا ميزة تمكين الصين في الفترة االنتقالية
 ،بالسحب من مبالغ إدارة القطاع المنصوص عليھا في البرنامج ،من فھم القطاع الفرعي للمنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل
أفضل وأن تضطلع بأنشطة للتوعية من شأنھا إعداد ھذا القطاع الفرعي بشكل أفضل إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
على نحو يتسم بفعالية التكلفة .وسيصل االستھالك البالغ  13 250طنا متريا في عام  2008المستھدف لإلزالة  17 340طنا
متريا ) 1 907.4طنا من قدرات استنفاد األوزون( بحلول عام  2012استنادا إلى معدل نمو الصناعة المتوقع من جانب حكومة
الصين.
الجدول  .8منشآت الرغاوي التي يتعيّن تحويلھا قبل عام 2015

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون )باألطنان المترية(
عدد
المنشآت
المنشآت
2012
2011
2010
2009
2008
8 243.8 8 003.7 7 622.6 6 929.6 6 299.6
5
الغرف المبردة
2 856.7 2 773.5 2 641.4 2 401.3 2 183.0
أجھزة التبريد /التجميد الكبيرة 15
1 042.4 1 012.1
963.9
876.3
796.6
أجھزة التبريد /التجميد المتوسطة 25
1 320.4 1 281.9 1 220.9 1 109.9 1 009.0
10
الشاحنات المبردة الكبيرة
1 101.1 1 069.0 1 018.1
925.5
841.4
8
سخانات المياه الكبيرة
2 778.2 2 697.3 2 568.8 2 335.3 2 123.0
رغاوي عزل األنابيب الكبيرة 15
17 342.6 16 837.5 16 035.7 14 577.9 13 252.6
78
المجموع
وعالوة على إزالة أكثر من  17 300طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،يتمتع النھج المعتزم لإلزالة
.78
بمزايا إضافية تتمثل في تحويل  78منشأة فقط )بدال من  140كانت قد اقترحت في األصل باإلضافة إلى تحويل عدد كبير من
المنشآت الصغيرة إلزالة  1 979طنا متريا أخرى في القطاع "اآلخر")غير المحدد( ،وإدخال تكنولوجيا واحدة فقط أى
الھيدروكربون.3
 3تكنولوجيا الھيدروكربون مستقرة تماما وتستخدم على نطاق واسع في كافة أنحاء العالم ،وتتسم بفعالية التكلفة بالنسبة لحجم وخصائص المنشآت قيد
النظر.
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وبناء على المعلومات المقدمة في خطة قطاع الرغاوي والتي تكملھا بيانات من المنشآت الـ 81التي خضعت
.79
لالستقصاء ،تمكنت األمانة من حساب الكمية اإلجمالية للھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( الذي تستخدمه كل مجموعة من
المنشآت )أي غرف التبريد ،ورغاوي العزل لمعدات التبريد ،ورغاوي عزل األنابيب(بما في ذلك االستھالك غير المؤھل بسبب
عنصر الملكية األجنبية في بعض المنشآت أو إقامتھا بعد تاريخ القطع في  21سبتمبر/أيلول .2007
وبالنظر إلى عدد المنشآت التي سيجري تحويلھا ،وقلة الوصف المتاح لمعدات خط األساس المنصوص عليھا في خطة
.80
قطاع الرغاوي ،واستنادا إلى العدد الكبير من المشروعات إلدخال تكنولوجيا الھيدروكربون في المنشآت الكبيرة التي تمت
الموافقة عليھا في إطار الصندوق المتعدد األطراف ،اقترحت األمانة لكل مجموعة من المنشآت تكاليف جميع بنود المعدات
المطلوبة لتحويل المنشآت ذات الحجم المماثل ،في جملة أمور منھا ،نظام خزن الھيدروكربون وخلطه؛ ومعدات الرغاوي بما
فيھا إعادة تھيئة القوالب وقطع التوجيه والموصالت؛ ومعدات السالمة .،وتم حساب تكاليف التشغيل استنادا إلى الفرق في السعر
والكميات الالزمة بين عوامل النفخ ) 1.83دوالرأمريكي/كغم للھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( و 1.99دوالر أمريكي/كغم
للسيكلوبنتان( .ووفقا للمبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف ،جرى تعديل التكاليف المقترحة للتحويل ،حسب االقتضاء،
لخصم عنصرالملكية األجنبية لبعض المنشآت وتصدير المبردات وأجھزة التجميد إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة 5
وتمويل المنشآت المقامة بعد موعد القطع في  21سبتمبر/أيلول .وبناء على ھذا النھج ،حددت التكلفة اإلجمالية لتحويل منشآت
الرغاوي الـ 78على النحو المبين في الجدولين  9و.10
الجدول  .9تحليل التكاليف اإلضافية لتحويل خمس منشآت لتصنيع غرف التبريد
الوصف
استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون
)أطنان مترية(
التكاليف )دوالر أمريكي(
خزن/خلط الھيدروكربون
إعادة تھيئة وحدة الرغاوي
معدات السالمة
الدعم التقني
المجموع الفرعي للتكلفة
الطوارئ ) 10في المائة(
مجموع التكلفة الرأسمالية
تكلفة التشغيل
مجموع تكلفة المشروع
الملكية األجنبية
التكلفة اإلضافية المؤھلة

قينغ داو ماشيجي

شانغھاؤ جونغي

قينغ داو جونغي لغرف
شانغھاي شينغشي
التبريد

منشأة إضافية

1 136

1 617

2 128

719

700

582 000
900 000
414 000
130 000
2 026 000
202 600
2 228 600
)(237 098
1 991 502
)(1 991 502
-

776 000
1 200 000
534 000
130 000
2 640 000
264 000
2 904 000
)(337 588
2 566 412
)(128 321
2 438 091

970 000
1 500 000
672 000
130 000
3 272 000
327 200
3 599 200
)(444 128
3 155 072
3 155 072

388 000
600 000
276 000
100 000
1 364 000
136 400
1 500 400
)(150 108
1 350 292
)(1 188 257
162 035

388 000
600 000
276 000
100 000
1 364 000
136 400
1 500 400
)(146 125
1 354 275
1 354 275

الجدول  .10تحليل التكاليف اإلضافية لتحويل منشآت تصنيع رغاوى العزل للمبردات وشاحنات التبريد وسخانات المياه واألنابيب
مبردات كبيرة

الوصف
عدد المنشآت
13
شملھا االستقصاء
2
لم يشملھا االستقصاء
)(1
غير مؤھلة
14
مجموع المنشآت المؤھلة
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون )طن متري(
1 893
في المنشآت التي شملھا االستقصاء
290
في المنشآت التي لم يشملھا االستقصاء
)(108
غير مؤھلة )*(
2 074
االستھالك المؤھل
مجموع التكاليف )دوالر أمريكي(
147 000
خزن/خلط الھيدروكربون
270 000
معدات الرغاوي
172 000
معدات السالمة
50 000
الدعم التقني
639 000
المجموع الفرعي للتكلفة

مبردات متوسطة

شاحنات تبريد
3
7

سخانات مياه

مواد عزل األنابيب

9
16
)(1
24

10

4
4
)(4
5

15

221
576
)(33
764

302
707
1 009

421
420
)(359
482

849
1 274
2 123

75 000
110 000
101 800
30 000
316 800

142 000
255 000
166 800
50 000
613 800

142 000
255 000
166 800
50 000
613 800

142 000
255 000
166 800
50 000
613 800

26
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مبردات كبيرة
الوصف
63 900
الطوارئ ) 10في المائة(
702 900
مجموع التكلفة الرأسمالية/المنشأة
9 840 600
مجموع التكلفة الرأسمالية
مجموع تكلفة التشغيل
9 840 600
مجموع تكلفة المشروع
تعديل خاص بالصادرات ) 10في المائة()**((
)(984 060
8 856 540
التكلفة اإلجماليــــة
موجـــــز
15
مجموع عدد المنشآت
مجموع استھالك
2 183
الھيدروكلوروفلوروكربون )طن متري
8 856 540
مجموع تكلفة المشروع )دوالر أمريكي(

مبردات متوسطة
31 680
348 480
8 363 520
8 363 520
)(836 352
7 527 168

مواد عزل األنابيب
61 380
675 180
9 823 869
)(443 176
9 380 693

شاحنات تبريد
61 380
675 180
6 751 800
)(210 691
6 541 109

سخانات مياه
61 380
675 180
3 072 069
3 072 069

6 541 109

3 072 069

9 380 693

25

10

8

15

797
7 527 168

1 009
6 541 109

841
3 072 069

2 123
9 380 693

)*( استھالك غير مؤھل بسبب وجود ملكية أجنبية أو لقيام المنشأة بعد موعد القطع في  21سبتمبر/أيلول .2007
)**(  21في المائة مصدرة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة الحجم لتصنيع معدات التبريد إلى بلدان غير عاملة بالمادة .5

ويقترح إضافة مبلغ  403 700دوالر أمريكي لنظم خزن وخلط الھيدروكربون وللخبرة الفنية الالزمة الستحداث
.81
البوليوالت سابقة الخلط المعتمدة على الھيدروكربون في أحد بيوت تصميم األنظمة.
واستتادا إلى النھج المقترح من األمانة ،قدر مجموع التكاليف اإلضافية المؤھلة لتحويل  78منشأة للرغاوي وبيت
.82
تصميم واحد بمبلغ  42 890 752دوالرا أمريكيا .وإضافة إلى الدعم التقني على مستوى المنشآت )بما في ذلك نقل التكنولوجيا
اقترح مبلغ  4 290 000دوالر أمريكي إضافي )أي  10في المائة من مجموع التكلفة( إضافي ألغراض إدارة
والتدريب(
ِ
البرنامج ،بما في ذلك التوعية والرصد واإلشـــراف ،مما ينتج عنه تكلفـــة إجماليـــة قدرھا  47 180 752دوالرا أمريكيا ،على
النحو المبين في الجدول .11
الجدول  -11مجموع تكلفة المرحلة األولى من قطاع رغاوي البوليوريثان في الصين
منشآت الرغاوي
غرف التبريد
أجھزة التبريد/التجميد الكبيرة
أجھزة التبريد/التجميد المتوسطة
شاحنات التبريد الكبيرة
سخانات المياه الكبيرة
عزل األنابيب الكبيرة
المجموع الفرعي للتصنيع
بيوت تصميم األنظمة
مجموع التكلفة اإلضافية
الرصد واإلشراف
مجموع التكلفة اإلضافية

.83

عدد المنشآت
5
15
25
10
8
15
78
1

التكلفة )بالدوالر األمريكي(
7 109 473
8 856 540
7 527 168
6 541 109
3 072 069
9 380 639
42 487 052
403 700
42 890 752
4 290 000
42 180 752

وردا على المقترحات الواردة أعاله المقدمة من األمانة ،قدم البنك الدولي التعليقات التالية:
)أ(

لقد اشتركت حكومة الصين وصناعة الرغاوي والمواد الكيميائية الوطنية في وضع اإلستراتيجية الشاملة
إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع رغاوي البوليوريثان .واقترحت السياسات واألنشطة
االستثمارية وبرامج المساعدة التقنية لتحقيق أھداف الخفض في  2013و 2015ولضمان اإلزالة المستدامة.
ونشأ الطلب المقدم عن تحليل دقيق وشامل على مستوى القطاع الفرعي الستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( بحسب القطاع الفرعي ،والتكنولوجيات البديلة السليمة والتي تتسم
بالكفاءة ،واستدامة اإلزالة ،والسياسات واللوائح واإلنفاذ والقدرة على تنفيذ اإلجراءات ضمن النطاق الزمني
المحدود المتاح .كما أنھا تعكس المشاورات الطويلة والمكثفة مع صناعة الرغاوي في الصين بما في ذلك
مصنّعي الرغاوي وموردي البوليوالت وموردي المواد الكيميائية؛

)ب(

من المھم اإلحاطة بأن صناعة الرغاوي ال ترى أي منافع من التحول إلى عامل نفخ جديد .وبدون سياسات
ولوائح متينة ،لن تبرم منشآت الرغاوي أي عقود لإلزالة .والتحويل إلى عامل نفخ جديد مسألة تستغرق وقتا،
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وكبيرة التكلفة وتتطلب موارد داخلية كبيرة .ونظرا ألن عملية إعادة تھيئة معدات اإلرغاء القائمة ھي فقط
المشمولة ،فإن التحويل سوف يوقف اإلنتاج لعدة أشھر بحسب التغييرات المطلوبة .وفي بعض الحاالت ،قد
يتعين حتى نقل العمليات ألغراض استخدام الھيدروكربون .وعالوة على ذلك ،فإن جميع البدائل ،بما في ذلك
السيكلوبينتان ،سوف تسفر عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة لتكاليف المواد الكيميائية وزيادة استھالك الطاقة.
ولضمان تكافؤ الفرص ،تحبذ المنشآت تحديد تاريخ قطع واضح على مستوى القطاع الفرعي .ويتعين تأكيد
جودة المنتجات التي تصنع باستخدام البدائل .وفي حين أن السيكلوبينتان مادة مجربة بصورة جيدة ،سيظل
يتعين على المنشآت أن تتأكد من أن جودة الرغاوي المنفوخة بالھيدروكربون تستوفي المعايير الوطنية
ومتطلبات العمالء .وقد روعيت جميع ھذه االعتبارات لدى وضع استراتيجية رغاوي البوليوريثان؛
)ج(

ولدى وضع استراتيجية إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في الصين ،جرت دراسة واستخدام
استراتيجيات وخبرات البلدان غير العاملة بالمادة  .5وفي حين أن بعض ھذه البلدان أوقف جميع استخدامات
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في إنتاج الرغاوي اعتبارا من تاريخ معين ،عالج البعض اآلخر اإلزالة
من خالل جداول زمنية محددة لكل قطاع فرعي .وفي جميع األحوال ،حدد تاريخ قطع لإلزالة في القطاع
الفرعي المعين للرغاوي ،واعتمدت الصين نھجا مماثال لذلك؛

)د(

والواقع أن اقتراح األمانة قصر المعالجة على الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من
الھيدروكلوروفلوروكربون قد درس ونوقش بالتفصيل مع صناعة الرغاوي خالل وضع خطة اإلزالة .وفي
حين أن ھذا النھج الذي يطبق على أساس كل مشروع على حدة قد يكون نھجا جذابا ،فإن رفض الشركات
المشاركة سيمثل مشكلة .وثمة شاغل آخر يتعلق باستدامة اإلزالة .ففي حين أنه يمكن رصد الشركات التي
تحصل على تمويل ،التتوافر ضمانات بأن المنشآت األخرى المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب( في نفس القطاع الفرعي لن تستولي على أعمال تلك الشركات األولى خالل فترة التحويل مما
اليسفر عن خفض حقيقي في الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في نھاية المطاف؛

)ھـ(

ومن األمور البالغة األھمية ،فى ضوء الخبرات المستمدة من أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون ،معالجة
القطاع المستخدم لمادة مستنفدة لألوزون من خالل نھج على مستوى القطاع .وينبغي دعم عملية اإلزالة
بسياسات قابلة للتنفيذ واإلنفاذ حتى يمكن تحقيق أھداف  2013و 2015وتحقيق اإلزالة المستدامة .فالسياسات
واللوائح ھي الوسائل الرئيسية ،باالقتران مع الحوافز المالية السليمة ،لضمان تحقيق اإلزالة على النحو
المقرر؛

)و(

وقد عولج تأثير ملكية البلدان غير العاملة بالمادة  5والصادرات إلى تلك البلدان على مستوى القطاع.
واستنبطت الكمية التي تم تحديد أنھا غير مؤھلة للتمويل بناء على االستقصاءات بأنھا  2 203أطنان مترية؛

)ز(

واستنادا إلى االعتبارات الواردة أعاله ،التتفق حكومة الصين مع النھج والتكاليف التي اقترحتھا األمانة .غير
أن البنك الدولي وحكومة الصين سوف يبحثان كيفية مراعاة نموذج التكاليف الذي وضعته األمانة في إطار
االستراتيجية القائمة للحكومة.

التأثير على المناخ
سوف تؤدي االستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( المستخدم في تصنيع منتجات رغاوي البوليوريثان
.84
في الصين بعامل نفخ الھيدروكربون ثاني أكسيد الكربون إلى تالفي انبعاثات  10 211 819طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي )الجدول .(12
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الجدول  -12التأثير على المناخ
المادة
المادة قبل التحويل
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
بعد التحويل
الھيدروكربون
التأثير الصافي

قدرات االحترار العالمي

طن /سنة

مكافئ ثاني أكسيد الكربون
)طن /سنة(

713

*14 577.9

10 394 043

25

7 289.0

182 224
)(10 211 819

)*( استنادا إلى استھالك  2009من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(.

التوصيــــات
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الخطة القطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في قطاع
.85
الرغاوي في الصين في ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
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ورقة تقييم المشروع -مشروعات متعددة السنوات
الصين
الوكالة

أوال :عنوان المشروع

ألمانيا /اليونيدو

خطة قطاع رغاوي البوليسترين باستخدام المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
السنة2009 :

ثانيا :أحدث بيانات المادة 7

) 18 584.6 .طنا من قدرات استنفاد األوزون(

ثالثا:أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري
المواد الكيميائية

االيروسول

السنة2009 :
الرغاوي

التبريد

إطفاء الحرائق
التصنيع

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

التصنيع

المذيبات

إجمالي استھالك
القطاع

المختبرات

الخدمة

4.0

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

2.0

6.0

6.1

6.1

الھيدروكلوروفلوروكربون133-
5 056.8

الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(

5 535.7

465.9

الھيدروكلوروفلوروكربون142-
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(

1 066.0

2.0

349.8

1 417.7

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

1 353.0

6 221.6

3 456.2

11 030.8

الھيدروكلوروفلوروكربون5ca22-

1.0

1.0

الھيدروكلوروفلوروكربون5cb22-

0.0

0.0

رابعا :بيانات االستھالك )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
خط األساس 2010 - 2009

تحدد فيما بعد

غير متاح

نقطة البداية للخفض التجميعي المستدام
االستھالك المؤھل للتمويل )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

تمت الموافقة عليه

0.0

الباقية

خامسا :خطة األعمال
ألمانيا

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )باألطنان من قدرات استنفاد 15.0
األوزون(
التمويل )بالدوالرات األمريكية(

اليونيدو

2010

1 268 035

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )باألطنان من قدرات استنفاد 0
األوزون(
التمويل )بالدوالرات األمريكية(

2010
سادسا :بيانات المشروع
الحدود القصوى لالستھالك بمقتضى بروتوكول غير معروف
مونتريال
الحد األقصى المسموح به لالستھالك )باألطنان من غير معروف
قدرات استنفاد األوزون(
تكاليف المشروع من حيث ألمانيا تكلفة المشروع
)بالدوالرات
المبدأ
تكاليف دعم
(
األمريكية
الوكالة
اليونيدو تكلفة المشروع
تكاليف دعم
الوكالة

0

غير متاح
2012

2011

2014

2013

المجموع

15.0

17.8

1.1

1.1

50.0

1 268 035

1 502 699

93 866

93 866

4 226 500

16.2

18.6

18.6

18.6

72.2

1 372 741

1 575 975

1 575 975

1 575 975

6 100 665

2011
غير معروف

2012
غير معروف

2014
2013
خط األساس خط األساس

غير معروف

غير معروف

19 100.0

19 100.0

1 680 000
187 600

1 680 000
187 600

660 000 1 980 000
73 700 221 100

6 000 000
670 000

27 160 000
2 037 000

27 160 000
2 037 000

10 670 000 32 010 000
800 250 2 400 750

97 000 000
7 275 000
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2015
خط األساس -
10%
17 190.0

المجموع
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تكاليف المشروع الكلية المطلوبة من حيث المبدأ
)بالدوالرات األمريكية(
مجموع تكاليف دعم الوكالة المطلوبة من حيث المبدأ
)بالدوالرات األمريكية(
مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات
األمريكية(


28 840 000

28 840 000

2 224 600 2 224 600
31 064 600

31 064 600

103 000 000 33 990 000
2 621 850

7 945 000

110 945 000 36 611 850

التمويل المطلوب في األصل للفترة من  2010إلى  2012تم نقله إلى الفترة من  2011إلى .2013

سابعا :طلب تمويل الشريحة األولى)(2010
الوكالة

األموال المطلوبة )بالدوالرات األمريكية(

تكاليف دعم )بالدوالرات األمريكية(

ألمانيا

1 680 000

187 600

اليونيدو

27 160 000

2 037 000

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(

طلب التمويل

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

توصية األمانة

النظر بصورة إفرادية
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ورقة تقييم المشروع -مشروع غير متعدد السنوات
الصين
عنوان المشروع
)أ(

الوكالة المنفذة /الثنائية

مشروع تدليلي للتحول عن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون/22-
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( إلى تكنولوجيا النفخ المشترك بثاني أكسيد
الكربون مع فورمات الميثيل في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
في شركة فيننجر المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة )في نانجنغ(.

)ب( مشروع تدليلي للتحول عن الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيا النفخ
بالبوتان في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة شنغھاي
اكسنزھاو للبالستيك

اليوئنديبي

اليونيدو واليابان

مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ،وزارة حماية البيئة

وكالة التنسيق الوطنية

أحدث بيانات مبلغة عن استھالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
ألف -بيانات المادة ) 7باألطنان من قدرات استنفاد األوزون لعام  2009ابتداء من أكتوبر/تشرين األول (2010
18 584.6

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

باء -البيانات القطاعية للبرنامج القطري )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون( لعام  2009في أكتوبر/تشرين األول (2010

إطفاء الحرائق

ثالثا -أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
التبريد
الرغاوي
االيروسول
المواد الكيميائية

التصنيع
الھيدروكلوروفلورو
كربون123-
الھيدروكلوروفلورو
كربون124-
الھيدروكلوروفلورو
كربون133-
الھيدروكلوروفلورو
كربون)141-ب(
الھيدروكلوروفلورو
كربون142-
الھيدروكلوروفلورو
كربون)142-ب(
الھيدروكلوروفلورو
كربون22-
الھيدروكلوروفلورو
كربون5ca22-
الھيدروكلوروفلورو
كربون5cb22-

4.0

السنة2009 :
المذيبات التصنيع

المختبرات

إجمالي استھالك
القطاع

الخدمة
2.0

6.0

6.1

6.1

465.9

5 056.8

5 535.7

1 066.0

2.0

349.8

1 417.7

1 353.0

6 221.6

3 456.2

11 030.8
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0.0

0.0
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التمويل بالدوالرات األمريكية

مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
)أ(
)ب(
عنوان المشروع
استخدام المواد المستنفدة لألوزون في المنشأة )باألطنان من
قدرات استنفاد األوزون(
المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال )باألطنان من قدرات
استنفاد األوزون(
مدة المشروع )باألشھر(
المبلغ األولي المطلوب )بالدوالر األمريكي(
التكاليف النھائية للمشروع )بالدوالر األمريكي(
التكاليف الرأسمالية اإلضافية
الطوارئ ) 10في المائة(
تكاليف التشغيل اإلضافية
مجموع تكاليف المشروع
الملكية المحلية )نسبة(
مك ّون التصدير )نسبة(
المنحة المطلوبة )بالدوالر األمريكي(
مردودية التكاليف )دوالر أمريكي /كيلوغرام(
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )بالدوالر األمريكي( )اليوئنديبي(
اليونيدو
اليابان
مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد
األطراف
حالة التمويل النظير )نعم /ال(
أدرجت المراحل األساسية لرصد المشروع )نعم /ال(
توصية األمانة

500 000
2 075 000

اإلزالة من قدرات استنفاد
األوزون
4.3
4.5
)ب(

)أ(
12.3

13.9

12.3

7

 18شھرا
1 973 300

18
1 750 020

1 533 000
153 000
328 476
2 014 766
 100في المائة
0
1 973 300
9.63
147 998

1 452 400
120 240
177 380
1 750 020
 100في المائة
0
1 750 020
13.81

2 121 298

56 252
120 000
1 936 272

نعم
نعم
قيد النظر

تم تلقي رسائل االلتزام
نعم
قيد النظر
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وصف المشروع
أعادت حكومة ألمانيا ،بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية للقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة
.86
بالضغط ،نيابة عن حكومة الصين ،تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغاوي البوليسترين
)خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط( في الصين إلى االجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية ،بتكلفة إجمالية
قدرھا  144 770 399دوالرا أمريكيـــا )استنادا إلى التحويل الكامل للمنشآت( .ومن ھذا المبلـــغ طلبت الحكومـــة
 103 000 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 945 000دوالر أمريــكي زائدا )6 000 000
دوالر أمريكي تكاليف دعم الوكالة البالغة  670 000دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا و 97 000 000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 275 000دوالر أمريكي لليونيدو( على النحو الذي قدمت به في األصل .وستزيل خطة
القطاع  592.0طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 10 031طنا متريا( من الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
والھيدروفلوروكربون 22-بحلول عام .2015
.87
وبعد أربعة أسابيع من تقديم خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،قدم اليوئنديبي واليونيدو
المشروعين التدليلين التاليين المتعلقين بالقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط اللذين سبقت الموافقة
على أموال لتحضيرھما خالل االجتماع الستين )وأعيد تقديم ھذين المشروعين أيضا إلى االجتماع الثالث والستين(:
)أ(

مشروع تدليلي للتحويل عن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھيدروكلوروفلوروكربون-
)142ب( إلى ثاني أكسيد الكربون مع تكنولوجيا النفخ المشترك بفورمات الميثيل في تصنيع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فينجر )نانجنغ( لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة المحدودة
بتكلفة إجمالية قدرھا  1 973 300دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  147 998دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي؛

)ب(

ومشروع تدليلي للتحويل عن الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة منشآت شنغھاي السنزھاو المحدودة بتكاليف
إجمالية تبلغ  1 750 020دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  120 000دوالر أمريكي
لليابان و 56 252دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

وبغية تحقيق فھم شامل لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين ،تعرض ھذه الوثيقة كال
.88
المشروعين التدليين المقدمين من اليوئنديبي واليونيدو وخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط.

الخلفية
خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط جزء من جھد شامل تبذله حكومة الصين لتحقيق أھداف
.89
االمتثال لإلزالة في  2013و .2015وتھدف إلى ضمان االمتثال ألھداف الخفض المرحلي لالستھالك على مستوى
القطاع من خالل سياسة مناسبة وإطار تنظيمي ،وأنشطة منسقة للمساعدة التقنية واالستثمار ،وإقامة آلية تنفيذ فعالة لدعم
اإلزالة طويلة األجل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بعد عام  .2015ووافق مجلس الدولة في الصين على
الئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون اعتبارا من يونيه/حزيران  2010لدعم المرحلة األولى من إزالة ھذه المواد.
واستنادا إلى ھذه الالئحة ،سيستمر تطوير حصص االستھالك لتيسير الرقابة على استھالك ھذه المواد في جميع
القطاعات بما في ذلك قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط.

قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين
يستخدم قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط كال من الھيدروكلوروفلوروكربون 60) 22-في المائة(
.90
والھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( ) 40في المائة( .ويمثل مجموع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
تطبيقات ھذه الرغاوي )مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون( نحو  14في المائة كل استھالك ھذه المادة في الصين.
ونظرا لتزايد النمو المقابل في استھالك ھذه المادة في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والذروة المتوقعة
في االستھالك ليصل إلى  2 878طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 48 776طنا متريا( في  ،2012سوف يتعين خفض
 338.0طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق مستوى الرقابة لعام  2013وكمية
أخرى تبلغ  254.0طنا من قدرات استنفاد األوزون لتحقيق مستوى الرقابة في  ،2015على التوالي.
ووفقا لالستقصاء الخاص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تزايد الطلب على منتجات الرغاوي المعتمدة
.91
على البوليسترين المسحوبة بالضغط بمعدل  20في المائة ويتوقع أن يستمر في الزيادة بمعدل  10في المائة سنويا.
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وجميع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تقريبا ھي للسوق المحلية ،وتستخدم بالدرجة األولى كمادة عازلة في
المباني والتخزين البارد ،وفي قواعد الخطوط الحديدية السريعة ،وممرات الطائرات ،وغرف االتصال الجوالة خارج
المباني .ونظرا لحجم منتجات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،فإن تكاليف النقل مرتفعة ،ولذا فإن لدى كل
مقاطعة أو إقليم منشآت لھذه الرغاوي صغيرة ومتوسطة الحجم مما أسفر عن وجود  500منشأة من ھذا النوع بخطوط
إنتاج تبلغ  647للبوليسترين المسحوب بالضغط ،وتصنف الغالبية العظمي لھذه المنشآت على أنھا منشآت صغيرة
ومتوسطة الحجم ،مملوكة للقطاع الخاص حديثة العھد باألعمال ،وينقصھا التراكم المالي والتخصص الكافيين وتفتقر إلى
نظم إدارة منفذة بالكامل .ويبين الجدول  1توزيع ھذه المنشآت وفقا لمستوى استھالكھا للھيدروكلوروفلوروكربون.
الجدول  :1توزيع منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وفقا لمستوى استھالكھا )(2008
النسبة من مجموع المجموع الفرعي لالستھالك
عدد
االستھالك في المنشآت )باألطنان
)أطنان مترية(
المنشآت
المنشآت
المترية(
أقل من 50
8 520
71.4
357
14 180
23.4
117
بين  50و200
12 200
5.2
26
أكثر من 200
34 900
100.0
500
المجموع

النسبة من مجموع
االستھالك
24.4
40.6
35.0
100.0

تميل منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط إلى استخدام معدات مصنوعة في الصين .وتر ّكب في
.92
العادة وحدتا سحب على التوالي .4والقدرة اإلنتاجية عادة  400-300كغم/ساعة .وتكون مضخات الحقن لعامل النفخ عادة
من النوع ذي المكبس ويحدث فيھا تسرب عامل النفخ بسھولة .ويوجد ما يزيد على ثمانية مصنّعين لخطوط إنتاج رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين على النحو الوارد في الجدول .2
الجدول  :2جھات تصنيع خطوط إنتاج رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين
أسماء الموردين
شنغھاي زينجاو للبالستيك المحدودة
فينينغر )نانجينغ( لتكنولوجيا توفير الطاقة
شانغھاي جويل لآلالت
قينغداو دييلي آلالت البالستيك
شاندونغ تونغجيا لآلالت
بيجين فوخينغ وانغ شين لمعدات السحب
تيانجين تياندي آلالت المطاط والبالستيك
غير ذلك
المجموع

خطوط اإلنتاج المباعة
300
250
200
75
56
25
15
50
971

اختيار التكنولوجيا
وعقب دراسة للتكنولوجيات البديلة ،جرى اختيار ثاني أكسيد الكربون ) 80في المائة من المنشآت(
.93
والھيدروكربون ) 20في المائة من المنشآت( لإلحالل مكان عامل النفخ من الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(،
والھيدروكلوروفلوروكربون .22-وھذه التكنولوجيات قائمة بالفعل في صناعة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
في عدة بلدان.

استراتيجية اإلزالة
تعتزم حكومة الصين استھداف  40منشأة كبيرة من منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط )باستھالك
.94
سنوي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يزيد على  100طن متري( خالل المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط بالنظر إلى أن ھذه الشركات تستھلك أكثر من  40في المائة من مجموع استھالك ھذه
المادة في ھذا القطاع .وسيجري نقل التجارب والدروس المكتسبة من ھذه التحويالت إلى الشركات األصغر حجما في
المرحلة الثانية.

 4أداة السحب األولى ھي من النوع ذي الصمام الواحد وقطره  135-120مم ونسبة الطول إلى القطر  32-30وفي منشآت قليلة يوجد في أداة
السحب األولى صمامان بقطر  92-70مم .أما أداة السحب الثانية ،فيما عدا استثناءات قليلة ،فيھا صمام وحيد يبلغ قطره  150مم ونسبة طوله إلى
قطره .35-34
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تكلفة خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
توجد ،وفقا لالستقصاء الخاص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 54 ،منشأة كبيرة لديھا  108خطوط إنتاج
.95
واستھالك إجمالي يبلغ  13 552طنا متريا )أي بمتوسط استھالك قدره  251طنا متريا للمنشأة الواحدة( .وسيجري من
خالل المرحلة األولى لخطة ھذا القطاع ،تحويل  40منشأة تصنيع في  43ورشة )المنشآت المعاملة بأكثر من أربعة
خطوط إنتاج في ورشتين( إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون على النحو المبين في الجدول .3
الجدول  -3منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط التي سيجري تحويلھا في المرحلة الثانية
عدد ورش العمل
عدد خطوط رغاوي
النسبة المئوية
البوليسترين المسحوبة
تكنولوجيا
تكنولوجيا ثاني
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ويتطلب إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروكربون تركيب مستودع تخزين وأجھزة إضافية
.96
وإعادة تھيئة جھاز السحب بالضغط والقوالب ،وتركيب معدات السالمة )نظام التھوية ونظام رصد الغاز ،والمكونات
الكھربية المضادة لالنفجار ،والمكونات المانعة للحرائق ومكونات الوقاية الثابتة( وأشغال مدنية ،والتدريب التقني
والتدريب على السالمة ،ونقل التكنولوجيا ،والتجارب واختبار المنتجات ،واعتماد السالمة .وقدرة التكاليف الرأسمالية
للتحول إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنشأة بمقدار  1 426 590دوالرا أمريكيا لخط إنتاج واحد،
ومقدار  2 566 630دوالرا أمريكيا لخطي إنتـــاج و 3 715 580دوالرا أمريكيا لثالثة خطوط إنتاج ،في حين تقدر
التكاليف الخاصة بالتحول إلى تكنولوجيا الھيدروكربون بمبلغ  1 253 340دوالرا أمريكيا لخط واحد و2 265 780
دوالرا أمريكــيا لخطين و 3 268 980دوالرا أمريكيا لثالثة خطوط .وقدرت تكاليف التشغيل اإلضافية 5بمبلغ 2.89
دوالر أمريكي للكيلوغرام بالنسبة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون ،و 1.43دوالر أمريكي للكيلوغرام بالنسبة لتكنولوجيا
الھيدروكربون.
ويبلغ مجموع التكاليف اإلضافية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع رغاوي البوليسترين
.97
المسحوبة بالضغط  94 800 000دوالر أمريكي .ويجري طلب مبلغ إضافي قدره  8 200 000دوالر أمريكي
للمساعدات التقنية بما في ذلك وحدة إدارة المشروع ،وحلقات العمل التدريبية ،وخدمات الخبير االستشاري التقني وإنشاء
نظام للدعم التقني ،ومراجعة المعايير والتركيبات ،وأنشطة التوعية العامة ،ومواصلة تعزيز اإلطار السياساتي
والتنظيمي .وحسبت التكاليف على أساس العتبة المحددة البالغة  8.22دوالرا أمريكيا للكيلوغرام زائدا زيادة بنسبة 25
في المائة نتيجة إلدخال التكنولوجيات البديلة التي تنخفض فيھا إمكانيات االحترار العالمي.

التمويل المشترك
ينص مقترح خطة القطاع على أن تكاليف التحويل المطلوبة تتجاوز األموال المطلوبة نتيجة لقيود مردودية
.98
التكاليف ،وسيطلب تمويل مشترك إضافي لتغطية الفرق في أي معدات جديدة من شركات القطاع الخاص .وقد اتصلت
حكومة ألمانيا أيضا بمجموعة مصارف  KfWوھو مصرف تنمية محلي .غير أنه أشير إلى أن فرص التمويل المشترك
مازالت غير مؤكدة في ھذه المرحلة كما أنھا ليست بديال موثوقا به للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف .ويمكن
استخدام التمويل المشترك لتعزيز القدرة على تحقيق المنافع المناخية والخاصة باألوزون المستھدفة في إطار خطة
القطاع ولكن دون أن يكون يحل ذلك مكان الدعم من الصندوق.

التأثيرات المناخية
سوف يسفر إدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
.99
بالضغط عن خفض سنوي قدره  20.2مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كان يمكن أن تنبعث في الغالف الجوي.

 5تشمل المواد الخام التي تؤثر على تكلفة التشغيل إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط عوامل النفخ )أي المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وثاني أكسيد الكربون واإليثانول والمواد الھيدروفلوروكربونية( ومقاومات الحرائق وراتينغ البوليسترين.
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ترتيبات التنفيذ
 .100تلتزم حكومة ألمانيا )بصفتھا الوكالة الرئيسية( ،بالتعاون مع اليونيدو ومكتب إدارة المشروعات ،بالقيام بأنشطة
إزالة ضمن النطاق الزمني المحدود للغاية .ويتحمل مكتب إدارة المشروعات المسؤولية الشاملة عن خطة القطاع.
وسوف توفر وكالتا التنفيذ المساعدات السياساتية والتقنية واإلدارية وسوف تشرف الوكالة الرئيسية على التحقق من تنفيذ
األنشطة الرئيسية وتجري الترتيب له.
 .101وستحدد حكومة الصين إطارا للسياسات إلكمال التمويل من الصندوق المتعدد األطراف بغية ضمان اإلزالة
الجيدة التوقيت للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط .وييحدد نظام
للحصص باالستناد إلى أنظمة إدارة المواد المستنفدة لألوزون لمنع المنشآت بموجب ھذه الخطة القطاعية من شراء
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وضمان أن المستوى الوطني الستھالك ھذه المواد في قطاع رغاوي البوليسترين
المسحوبة بالضغط يفي بمتطلبات البروتوكول .وكذلك ستراقب الحكومة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وتوزيعھا واستيرادھا وتصديرھا وتشرف عليه بدقة ،للمحافظة على التوازن بين قطاعي اإلنتاج واالستھالك فضال عن
التوازن بين عمليات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واحتياجات التنمية االقتصادية الوطنية .وتتمثل أھداف
سياسة اإلزالة فيما يلي :ضمان خفض االستھالك لھذه المواد في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وفقا
للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال؛ وتوفير آلية تشجع المنشآت الخاصة بھذه الرغاوي على إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتشجعھا على استخدام بدائل مالئمة من الوجھة البيئية؛ وضمان عدم تأثر تطوير قطاع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط باألھداف المقترحة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 .102وسيجري صرف مبالغ المنح مباشرة من حساب إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى منشآت رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط استنادا إلى شروط وأحكام اتفاق إزالة ھذه المواد المتعلقة بأنشطة المنشآت واتفاقات
الخدمة االستشارية ألنشطة المساعدة التقنية.

المشروعان التدليليان لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط

شركة فيننجر المحدودة )نانجنغ( لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة )مقدم من اليوئنديبي(
 .103تعتبر شركة فيننجر التي أنشئت عام  2002من أكبر الشركات العاملة في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط في الصين .وتقوم ھذه الشركة بتصنيع خطوط السحب بالضغط وآالت إعادة تدوير الرغاوي .وفي عام ،2009
صنعت المنشأة  1 500متر مكعب من رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط واستھلكت  630طنا متريا من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وسيقوم المشروع التدليلي بتحويل أحد خطوط تصنيع ھذه الرغاوي من
الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( إلى تكنولوجيا النفخ المشترك بفورمات الميثيل
وثاني أكسيد الكربون .وسوف تغطي تكاليف التحويل التي قدرت بمبلغ  2 014 776دوالرا أمريكيا التعديالت في
المنشأة والمعدات الجديدة والمكونات والعمليات بما في ذلك نظام قياس المستوى لفورمات الميثيل وثاني أكسيد الكربون
وعامل نفخ ثالث وإعادة تصميم وإحالل صمامي جھاز السحب بالضغط والبراميل .كما ستتضمن التكاليف تدابير
السالمة ،واالختبارات المختبرية والتجارب على المنتجات والتقييم.
 .104وسوف يتيح نجاح تنفيذ المشروع التدليلي لشركة فيننجر تكرار تكنولوجيا فورمات الميثيل /ثاني أكسيد
الكربون في منشآت مماثلة .ونظرا ألن ھذه الشركة ھي التي تقوم بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
ومعدات التصنيع ،فإن بمقدورھا نقل التكنولوجيا بصورة تحقق مرودودية تكاليفھا لعدد كبير من المنشآت .عالوة على
ذلك سوف يسفر المشروع عن خفض في استھالك كل من الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھيدروكلوروفلوروكربون-
)142ب( بمقدار  12.3طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 205أطنان مترية( ويؤدي إلى خفض انبعاثات سنوية بمقدار
 422 198طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

شركة شنغھاي اكسنزھاو المحدودة للبالستيك )اليونيدو واليابان(
 .105أنشئت شركة اكسنزھاو عام  2003وتقوم بتصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ومعدات تصنيع ھذه
الرغاوي .ويستخدم خطا اإلنتاج فيھا الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كعامل نفخ وينتجان في المتوسط  73 525طنا
مكعبا من الرغاوي سنويا باستخدام  13.9طنا من قدرات استنفاد األوزون ) 253.3طنا متريا( سنويا .وسوف تحول ھذه
الشركة أحد خطوط السحب بالضغط فيھا من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى نظام عاملي النفخ المشتركين البوتان
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وكلوريد الميثيل .والھدف من المشروع التدليلي في شركة اكسنزھاو ھو نقل وتكييف تكنولوجيا عامل النفخ من اليابان
بمساعدة شركة كانيكا )وھي إحدى الشركات الرئيسية إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط( .ويھدف المشروع
إلى تحديد وتوضيح الطرق المؤدية إلى تعظيم نسبة راتنج البوليسترين المعاد تدويره في المواد الخام والتقليل من قابلية
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط لالشتعال نتيجة كعامل النفخ بالبوتان ،وإجراء تعديالت في المعدات وعمليات
اإلحالل إذا اقتضى األمر .كما سيساعد حكومة الصين في اختيار البدائل ذات التأثير المنخفض على البيئة وتنعدم فيھا
قدرات استنفاد األوزون ،وسيفيد في التوعية بالتكنولوجيا البديلة والتعجيل باستخدامھا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الحجم وغيرھا من المنشآت.
 .106وسوف تتطلب عملية التحويل تعديل أجھزة السحب بالضغط ووحدة قياس جرعات المواد ،ونظام قياس عامل
النفخ وغير ذلك من المعدات المساعدة ،والتكليف بإجراء تجارب اإلنتاج واالختبارات وتوفير المساعدات التقنية ،وتنفيذ
تقييم األداء ونشر المعلومات .وتبلغ التكاليف اإلجمالية للمشروع  1 750 020دوالرا أمريكيا وسوف يزيل  7.0أطنان
من قدرات استنفاد األوزون ) 126.7طنا متريا( من الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-ويخفض انبعاثات غازات االحتباس
الحراري بمقدار  229 327طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
 .107استعرضت األمانة خطة رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط في ضوء خطة إزالة  1 372طنا من قدرات
استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( المستخدم في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
)خطة قطاع الرغاوي( التي قدمت إلى االجتماع الثاني والستين ،والمشروعات الثالثة للتدليل على التكنولوجيات البديلة
في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط التي وافقت عليھا اللجنة ،والتكنولوجيات التي اختارھا مصنعو ھذه
الرغاوي في الصين ومشروعات رغاوي البوليسترين والبوليثيلين التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية.
المشروعات التدليلية بشأن بدائل تطبيقات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
 .108وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل إلعداد المشروعات الثالثة للتدليل على استخدام التكنولوجيا البديلة في
تطبيقات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وھي:
)أ(

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

)ب(

إعداد مشروع تدليلي للتحول عن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
/الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى فورمات الميثيل وتكنولوجيا النفخ المشترك في تصنيع رغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فيننجر )نانجنغ( المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة
في الصين )اليوئنديبي(؛

)ج(

التحقق من استخدام الھيدروكلوروفلورو 1234ze-كعامل نفخ في تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين
المسحوبة بالضغط )المرحلة األولى( في تركيا )اليوئنديبي(.

 .109وفي رأي األمانة أن ھذه المشروعات التدليلية بالغة األھمية لتحديد وتدقيق المركبات األكثر مالءمة والسليمة
من الناحية البيئية والمستدامة من الناحية االقتصادية والمفضلة في اإلحالل التي يمكن تطبيقھا بنجاح .وفي ھذا الصدد،
فإن تقديم خطة بھذا الحجم )التكلفة اإلجمالية  145مليون دوالر أمريكي( قبل معرفة نتائج ھذه المشروعات التدليلية
الممولة استراتيجيا اليعتبر سابقا ألوانه فحسب بل قد يتبين أنه ضد مصلحة البلد في حالة أن يسفر تنفيذھا عن تأخير.
ولدى معالجة ھذه المسألة ،ذكرت الحكومة أنه "فيما يتعلق بأھداف  2013و ،2015قررت الصين ضرورة اتخاذ إجراء
عاجل اآلن في ھذا القطاع الذي ينبغي أن يقوم على أساس تكنولوجيات مجربة من الناحيتين البيئية واالقتصادية يمكن
نقلھا إلى الصين بأقل قدر من جھود التكييف والوقت .غير أن نتائج المشروعات التدليلية التي يجري تنفيذھا اآلن مازالت
غير مؤكدة وإذا لم يبدأ العمل إالّ بعد توافر النتائج ،فسوف يكون الوقت متأخرا جدا لإلسھام في أھداف التجميد وإجراء
الخفض األول" .وعالوة على ذلك" فإن التكنولوجيتين اللتين تم اختبارھما لقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
في الصين ھما من التكنولوجيات المتقدمة في أوروبا واليابان وأن سالمتھما التقنية محتملة في الصين وأن المشروع
التدليلي لثاني أكسيد الكربون يعمل بنجاح اآلن بالفعل" .وفيما يتعلق باستخدام فورمات الميثيل ،أشارت حكومة ألمانيا إلى
أنه "إذا جرت تجربة فورمات الميثيل بنجاح ،يمكن أن يصبح تكنولوجيا مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في
المرحلة الثانية .غير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لن يجري استھدافھا في المرحلة األولى من خطة القطاع
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لمشروعات التحويل" .ونظرا ألن المرحلة األولى من خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تتألف من تحويل
 40منشأة و 43ورشة بما في ذلك شركة فنيننجر )نانجنغ( لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة ،اليبدو أن طلب التمويل
للمشروع التدليلي مؤھل حيث أنه يشكل حسابا مزدوجا.
المشروع التدليلي في شركة فنيننجر المحدودة لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة
 .110لدى دعم المشروع التدليلي المقدم في نفس وقت خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،أشار اليوئنديبي
إلى أن مبررات المشروع التدليلي تتمثل في أن تكنولوجيا فورمات الميثيل لم يجر تجربتھا تجاريا ومن ثم فھي تتسق مع
المبادئ التوجيھية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمشروعات التدليلية .وعالوة على ذلك ،فقد أشير على األمانة
بأن نتائج المشروع سوف تتوافر قبل نھاية عام  2013أي قبل موعد بدء التحضير للمرحلة الثانية من أنشطة االمتثال،
ومن ثم سوف تضطلع بدور حاسم في تحقيق ھدف الخفض بنسبة  35في المائة من خط األساس .وفيما يتعلق بمسألة
الحساب المزدوج ،أوضح اليوئنديبي أن المنشآت المدرجة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
للمرحلة األولى ھي "منشآت مرشحة" .ويزيد خط األساس اإلجمالي الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
ھذه "المنشآت المرشحة" عن التخفيضات المستھدفة بموجب خطة قطاع رغاوي البوليسترين .وسيجري اختيار المنشآت
الفعلية التي ستشارك في عمليات التحويل بموجب خطة قطاع ھذه الرغاوي من قائمة المرشحين التي تضمن شركة
فيننجر بالنظر إلى أن لديھا خطين لإلنتاج .ويظل خط اإلنتاج الثاني ،غير المدرج في التحويل في مقترح المشروع
التدليلي ،مؤھال للتمويل بموجب خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط .وقد أكدت حكومة الصين من خالل
رسالة أن الصين ال تسعى للحصول على تمويل بموجب خطة ھذا القطاع لخط اإلنتاج األول في شركة فيننجر.
المشروع التدليلي في شركة شنغھاي اكسنزھاو اامحدودة للبالستيك
 .111تأييدا للمشروع التدليلي المقدم في نفس الوقت الذي قدمت فيه خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط ،أشارت اليونيدو إلى أن األربعين منشأة )بما في ذلك شركة اكسنزھاو( المدرجة في خطة القطاع ھي منشآت
مرشحة لتنفيذ المرحلة األولى ولن تشترك كل الشركات في أنشطة اإلزالة في المرحلة األولى بالنظر إلى أن االستھالك
الشامل لھذه الشركات الست واألربعين يزيد كثيرا عن الھدف المحدد في الخطة .ولدى شرطة اكسنزھاو خطان لرغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط ،ونظرا ألن التدليل سيجري في أحد الخطين فقط ،فإن الخط الثاني سيكون مؤھال
للتمويل .وإذا شاركت شركة اسكنزھاو في المرحلة األولى من الخطة القطاعية ،سيمكن تجنب الحساب المزدوج بالنظر
إلى أن أحد الخطين سوف يمول من خالل المشروع التدليلي واآلخر من خالل خطة القطاع.
 .112وكما أشير في وثيقة المشروع ،فإن ھذا التدليل يكتسي أھمية بالغة لعدد من األسباب من بينھا الحاجة إلى اختبار
تكنولوجيا الھيدروكربون لرغاوي البوليسترين في بلدان المادة  ،5والحاجة إلى اكتساب الخبرة في التعامل مع
الخصائص القابلة لالشتعال واالنفجار للھيدروكربون ،وحقيقة أن قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ھو قطاع
كبير ومتنوع ،وأن شركة اكسنزھاو تقوم أيضا بتصنيع معدات ھذه الرغاوي ،ويمكن أن تساعد في الترويج للتكنولوجيا
في السوق المحلية بعد المشروع التدليلي .وعالوة على ذلك فإن المرحلة األولى من خطة ھذه القطاع سوف تستمر حتى
عام  2015مما يتيح فرصة وافرة ال لالنتھاء من المشروع التدليلي فحسب بل ولتحويل خطوط إضافية إلى تكنولوجيا
الھيدروكربون في إطار الخطة .غير أن المرحلة الثانية سوف تبدأ في  2015نفسھا مع مطلب تنفيذ األھداف األكثر
صعوبة في فترة زمنية قصيرة .مما يعني ضرورة أن يبدأ المشروع التدليلي في أسرع وقت ممكن .وأخيرا اليمكن ترك
قطاع كبير بھذا الشكل بخيار تكنولوجيا واحدة .واستنادا إلى األولويات الواردة في خطة قطاع رغاوي البوليسترين
المسحوبة بالضغط ،فإن التكنولوجيا الوحيدة التي يمكن اعتمادھا في الصين في أقصر وقت ممكن ھي تكنولوجيا
الھيدروكربون بمساعدة من اليابان.
قضايا التكنولوجيا
 .113التكنولوجيتان اللتان اختارتھما الحكومة لإلحالل ھما ثاني أكسيد الكربون ) 80في المائة( والھيدروكربون )20
في المائة( وفي حين أن أداء الھيدروفلوروكربون)134-أ( والھيدروفلوروكربون)152-أ( كعامل نفخ متماثل مع المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،لم ينظر إليھما على أنھما من التكنولوجيات السليمة .فالھيدروفلوروكربون)134-أ( من
غازات االحتباس الحراري القوية ولديه تأثير تسييل يتطلب مواد مضافة خاصة في حين أن الھيدروفلوروكربون-
)152أ( قابل لالشتعال واالنفجار ،واليوفر أي تحسين في خصائص العزل وسوف ينبعث بسھولة في الغالف الجوي
)كما ذكر في خطة رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط( .غير أن ھناك عددا من االعتبارات التي يتعين مراعاتھا،
بما في ذلك أن كلتي تكنولوجيتي اإلحالل اللتين اختارتھما الحكومة قابلتان لالشتعال واالنفجار ،وحقيقة أن تكنولوجيا
خلط الھيدروفلوروكربون)152-أ( /ثنائي أثير الميثيل قد اختيرت في تركيا للقطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين بعتبة
لمردودية التكاليف تعادل نصف العتبة الخاصة بخطة قطاع رغاوي البوليسترين في الصين )المقدمة  5.13دوالرات
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أمريكية/كجم في مقابل  10.27دوالرات أمريكية للكيلوغرام( ،وانخفاض الموصلية الحرارية للرغاوي التي تستخدم
تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون واعتبارات العمليات األخرى والسالمة التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية
للتحويل ،وتكاليف التشغيل التي تزيد عن ضعف تلك الخاصة بتكنولوجيا الھيدروكربون )مثل  2.47دوالرا أمريكيا
للكيلوغرام لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون /االيثانول مقابل  1.11دوالر أمريكي للكيلوغرام في حالة الھيدروكربون(؛
واحتماالت تجمع الغازات القابلة لالشتعال في أثناء النقل المغلق للمنتج النھائي ،عند استخدام تكنولوجيا الھيدروكربون.
 .114وأشارت حكومة ألمانيا إلى أنه فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون /االيثانول ،لم تضف إالّ كميات ضئيلة من
االيثانول القابل لالشتعال إلى ثاني أكسيد الكربون غير القابل لالشتعال .وكانت تكنولوجيا خليط الھيدروفلوروكربون-
)152أ( وثنائى أثير الميثيل في تركيا تعتمد على قاعدة تكنولوجية مختلفة بدرجة كبيرة .وعلى العكس من تركيا ،فإن
معدات الصين مصنوعة محليا )وفي معظم الحاالت منخفضة النوعية( مما يجعل من الخطر محاولة تجربة تكنولوجيا
ثنانى أثير المثيل غير المختبرة في الصين دون اختبار احتماالت إعادة التھيئة .وفيما يتعلق بموضوع التكاليف ،فإن كال
من الحكومة والمنشآت تتوقع أن تؤدي اقتصاديات الحجم والتكيف مع المتطلبات المحلية في الصين )أي استخدام المواد
المعاد تدويرھا( إلى خفض تكاليف التشغيل في تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون /اإليثانول .وأخيرا فإنه فيما يتعلق بالنقل،
من الضروري لكل منتج من رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط أن يلتزم بمعايير الحماية من الحرائق التي تتضمن
متطلبات سالمة النقل .فعوامل النفخ األخرى مثل فورمات الميثيل و الھيدروفلوروليفين قابلة أيضا لالشتعال وتخضع
لالحتياطات المالئمة.
 .115ونظرا الرتفاع التكاليف المرتبطة بإدخال تكنولوجيات ثاني أكسيد الكربون والھيدروكربون ،سيتعين أن تقدم
المنشآت  41 770 399دوالرا أمريكيا ) 29في المائة من التكاليف( .غير أن ھناك شواغل أخرى تتعلق باالستدامة
طويلة األجل للتكنولوجيا على مستوى المنشآت بما ينطوي عليه من ارتفاع تكاليف التشغيل .وذكرت حكومة ألمانيا أن
التكنولوجيا المختارة تعتبر ضرورية لضمان تمكن الصين من تحقيق أھداف المرحلة األولى وتجنب عدم امتثال القطاع
وتحقيق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ونظرا ألن التمويل من الصندوق المتعدد األطراف لن
يغطي سوى جزء من التكاليف ،سيتعين على المنشآت أن تشارك ماليا في تحقيق التزامات الصين .وبالنسبة لمشروعات
التحويل في المرحلة األولى ،جرى اختيار المنشآت المستقرة والراسخة والتي تعتبر قادرة على تحمل ھذه المسؤولية
اإلضافية .وبغية مساعدة المنشآت في ھذا الجھد غير العادي ،تجري مناقشة إمكانيات تقديم الدعم من خالل التمويل
المشترك الدولي مثل )مصرف  KfWفي ألمانيا( .وسوف تنشئ حكومة الصين اإلطار الالزم إلتاحة الفرصة للشركات
للعمل في بيئة أعمال مستدامة وتوفير منتجات العزل الالزمة بموجب اللوائح الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني في
الصين.
 .116وفيما يتعلق بالتمويل النظير ،أشير إلى أن المقرر  49/24الصادر عن اللجنة التنفيذية نص ،ضمن جملة أمور،
على أنه يتعين في الحاالت التي تكون فيھا المساھمات النظيرة ضرورية لضمان التنفيذ ،وبغية تجنب التأخيرات في تنفيذ
المشروع ،إطالع الوكالة المنفذة على أن المساھمات النظيرة سوف تتوافر قبل تقديم المشروعات .وأشارت حكومة ألمانيا
إلى أن مصطلح "المساھمات النظيرة" قد الينطبق في ھذا المجال .وسعيا إلى معادلة الطلب المتزايد على منتجات
الرغاوي للعزل مع احتياجات تحويل عدد كبير من المنشآت لتحقيق أھداف بروتوكول مونتريال ،فضال عن قيود التمويل
السائدة اآلن في الصندوق المتعدد األطراف ،قررت الصين إلقاء عبء كبير من التكاليف الالزمة على عاتق المنشآت
المختارة للمرحلة األولى .ولم يجر اختيار سوى الشركات السليمة من الناحية المالية التي تتمتع بأوضاع عمل مستدامة.
غير أنه لن يكون لدى جميع المنشآت األموال النقدية الالزمة لتغطية الفرق ،إالّ أنه يمكن مساعدتھا بالقروض .وتبذل
الصين وألمانيا جھودا الجتذاب القروض إالّ أنه اليمكن التفاوض بشأن ھذا التمويل دون التزام مسبق من جانب الصندوق
المتعدد األطراف في شكل الخطة القطاعية المعتمدة .واليمكن تطبيق المقرر  49/24على ھذا الوضع الفريد حيث أن
الظروف المعروضة في إطار ھذا المقرر غير موجودة في الصين.
مشروعات رغاوي البوليسترين /بوليثلين الموافق عليھا حتى اآلن
 .117تشير وثيقة المشروع من وجھة نظر تكنولوجيا التجھيز إلى أن إنتاج ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط يكاد يكون مماثال إلنتاج رقائق رغاوى البوليثلين/البوليسترين .وخالل إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ،كان
البيوتان يستخدم في العادة للحلول محل الكلوروفلوروكربون 12-في إنتاج رقائق رغاوي البوليثيلين/بوليسترين .وكانت
عملية التحويل الرئيسية تشمل االرتقاء بعمليات منع الحرائق واالنفجارات في بيئة اإلنتاج ،وتحسين عمليات نقل عوامل
النفخ )البوتان( وعمليات االرتقاء ذات الصلة بتقادم المنتجات ونقلھا .وقد تراكمت الخبرات في سالمة التحويل واإلنتاج
مع تحويل رقائق رغاوي البوليسترين .ونظرا ألن المواد الھيدروكربونية تمثل كذلك إحدى التكنولوجيات البديلة الھامة
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والوقاية من الحريق
واالنفجار تشكل إحدى المسائل التكنولوجية الرئيسية خالل التحويل ،تع ّد الخبرات المكتسبة في إزالة
الكلوروفلوروكربون 12-في رغاوي البوليثيلين/البوليسترين مفيدة للغاية.
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 .118وقد خلص تحليل أجرى للمشروعين المعتمدين من اللجنة التنفيذية المتعلقين برغاوي البوليسترين والبوليثيلين
إلى انه بالنسبة للمشروعات الثالثين في الصين ،فإن استھالك الكلوروفلوروكربــون تراوح بين  30و  1 146طنا من
قدرات استنفاد األوزون مع قيم مردودية التكاليف تتراوح بين  1.00دوالر أمريكي للكيلوغرام إلى  11.23دوالرا
أمريكيا للكيلوغرام .ولم يحدث إالّ في منشأتين أن بلغت قيمة مردودية التكلفة أكثر من  7.40دوالرات أمريكية
للكيلوغرام .وكان متوسط قيم مردودية التكاليف للمنشآت التي تستھلك ما بين  100و 200طن نحو  2.40دوالر أمريكي
للكيلوغرام وھو مايقل عن العتبة الموحدة لمردودية التكاليف البالغة  8.22دوالرات أمريكية للكيلوغرام للقطاع .وكان
تحويل المنشآت يتضمن تركيب مرافق تخزين الھيدروكربون ،وإعادة تھيئة معدات السحب بالضغط وغيرھا من المعدات
الستخدام المواد الھيدروكربونية ،وإجراء تعديالت في المنشآت ،وتوفير المعدات ذات الصلة بالسالمة ،والتدريب،
والتجارب ،والمساعدة التقنية .وعلى الرغم من مردودية التكاليف المرتفعة في القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين
والبوليثيلين وتشابھھا في القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط )على النحو المبين في الوثيقة( فإن
مردودية التكاليف الشاملة لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين ھي  14.46دوالرا أمريكيا
للكيلوغرام )أي ستة أمثال القطاع الفرعي لرغاوي البوليسترين /البوليثيلين( .وردا على ھذه المسألة ،أوردت حكومة
ألمانيا األسباب التي ال يمكن معھا مقارنة مردودية التكاليف والمواصفات التقنية بصورة معقولة .وتتضمن ھذه األسباب
التقليل من تقدير التكاليف الفعلية والتمويل الالزم في مشروع البوليسترين /البوليثيلين ،والدمج الذي يتعين إحداثه في
الصناعة في القطاع المشار إليه حتى تكفي األموال المعتمدة ،وتكاليف التشغيل اإلضافية السالبة لھذه المشروعات
وتأثيراتھا على مردودية التكاليف .وعالوة على ذلك ثمة تعقيدات وقدرات أكبر في معدات السحب بالضغط لرغاوي
البوليسترين المسحوبة بالضغط مما يجعل تحويلھا أكثر تكلفة بكثير من معدات سحب البوليسترين ،والحاجة إلى زيادة
الضغط في النظام للتعويض عن االنخفاض في الھيدروكربون وقابلية ثاني أكسيد الكربون للذوبان ،والحاجة إلى إعادة
تصميم معدات السحب بالضغط واالرتقاء بھاعلى نطاق واسع ،والحاجة إلى معدات سحب مصممة بصورة خاصة بسبب
استخدام البوليسترين المعاد تدويره في إنتاج ألواح الرغاوي ،والحاجة إلى صھاريج أكبر حجما ومقاييس ونظم ضخ
بالنظر إلى أن البوتان عامل نفخ مشترك في إنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،بدال من أن يكون عامل النفخ
الوحيد كما ھو الحال في إنتاج البوليسترين ،وتباين متطلبات المنتجات  ،واستخداماتھا وخصائصھا ومعاييرھا ومعداتھا
المضافة وعدم قابليتھا للمقارنة.
جمع البيانات
 .119وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ  570 740دوالرا أمريكيا إلعداد خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط للصين )ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو( .وخالل مرحلة إعداد المشروع ،أرسلت استقصاءات إلى  320منشأة من
المنشآت العاملة في ھذه الرغاوي البالغ عددھا  550منشأة غير أن  125منشأة فقط ھي التي أجابت على االستقصاءات
)أي  25في المائة من جميع المنشآت( .وقد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية االفتراضات واالستقراءات المتعلقة باحتياجات 75
في المائة من المنتجين الذين لم يجيبوا على االستقصاءات .وال يستند توقع أن  80في المائة من المنتجين يفضلون
تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون وأن  20في المائة يفضلون تكنولوجيا الھيدروكربون إالّ إلى  37.5في المائة فقط من
االستقصاءات التي أرسلت ،وھي نسبة ليست كبيرة وقد تؤدي كذلك إلى أخطاء .ولدى معالجة ھذه المسألة ،أشارت
حكومة ألمانيا إلى أن اختيار تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون من جانب  80في المائة وتكنولوجيا الھيدروكربون من جانب
 20في المائة يشير إلى رد  125شركة تمثل  17 786طنا متريا أو  43في المائة من استھالك القطاع .وقد جرى التحقق
من اختيار التكنولوجيا أيضا بفعل وجھات نظر خبراء في كل من الصين وعلى الصعيد الدولي من خالل الخبرات
المكتسبة من المشروعات التدليلية في الصين ،واإلشارة إلى تطبيقات التكنولوجيات على وجه الخصوص في الصين
وأوروبا .والتستند أنشطة االستثمار للمرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط إالّ إلى
الشركات التي أجابت على االستقصاءات والتوجد أي أخطاء في تطبيق ذلك على القطاع بأكمله.
نھج بديل في حساب التكلفة اإلضافية
 .120واستعرضت األمانة كذلك خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في ضوء الردود التي تم تلقيھا
من الوكاالت الثنائية والمنفذة فيما يتعلق بالتعليقات المثارة بشأن الخطة والمشروعين التدليليين ، .بما في ذلك
المشروعات التدليلية التي قدمت لالجتماع الثاني والستين .وسوف تبذل األمانة كل جھد ممكن الستكمال ھذه المھمة
وإبالغ نتائج المناقشات للجنة التنفيذية قبل االجتماع الثاني والستين.
 .121تستخدم منشآت رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في معظمھا معدات سحب بالضغط مصنعة في الصين،
وعادة ما تستخدم اثنين من ھذه المعدات مركبتين على التوالي .6وطاقة اإلنتاج في العادة تتراوح بين 400-300
 6أداة السحب األولى ھي من النوع ذي الصمام الواحد وقطره  135-120مم ونسبة الطول إلى القطر  32-30وفي منشآت قليلة يوجد في أداة
السحب صمامان بقطر  92-70مم .أما أداة السحب الثانية ،فيما عدا استثناءات قليلة ،فيھا صمام وحيد يبلغ قطره  150مم ونسبة طوله إلى قطره
.35-34
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كجم/ساعة .وعادة ما تكون مضخات الحقن لعامل النفخ مضخات ذات مكابس ،ويحدث فيھا تسرب عامل النفخ بسھولة من األختام
السائلة .ويتراوح متوسط كثافة الرغاوي بين  30و 36كجم/متر مكعب .والبنود الرأسمالية الرئيسية المطلوبة للتحويل من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ثاني أكسيد الكربون أو الھيدروكربون كعامل نفخ ھي :نظم خزن عوامل النفخ؛ وإعادة تھيئة
معدات السحب والقوالب ،بما في ذلك استبدال الصمامات والبراميل؛ وتركيب معدات السالمة7؛ والتدريب التقني والمتعلق بالسالمة؛
ونقل التكنولوجيا؛ والتجارب واختبار الناتج واعتماد السالمة.
 .122ولتحقيق ھدف اإلزالة للسنتين  2013و ،2015سيجري تحويل  40منشأة للبوليسترين المسحوب بالضغط بھا  43ورشة
)مواقع إنتاج( ،تمثل استھالكا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموعه  11 397طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون-
/22الھيدروكلوروفلوروكربون) 142-ب( ،إلى ثاني أكسيد الكربون/اإليثانول ) 80في المائة من المنشآت( والھيدروكربون ) 20في
المائة من المنشآت( .وقدﱢر مجموع التمويل المطلوب لتحويل ھذه المنشآت بمبلغ  94 800 000دوالر أمريكي ،استنادا إلى التكاليف
المقدرة إلعادة تھيئة خط إنتاج "عادي" إلى أي من تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون/اإليثانول أو تكنولوجيا الھيدروكروبون .غير أن
االحتياجات الفعلية لتحويل كل خط من خطوط اإلنتاج لن تع َرف إال خالل تنفيذ المشروع.
 .123وبالنظر إلى قلة المعلومات المقدمة عن المعدات في خط األساس )بما في ذلك الشركات التي تستخدم خطوط سحب
بالضغط مصنوعة في الخارج مقارنة بخطوط مصنوعة في الصين( وحاالت عدم اليقين المرتبطة بالمنھجية المقترحة في خطة
قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط،
اقترح نھج آخر لحساب التكاليف اإلضافية .واستند ھذا النھج إلى تركيب خطوط
ِ
إنتاج جديدة للبوليسترين المسحوب بالضغط ،مع مساھمات مناظرة من المنشآت للتعويض عن مكونات المعدات التي ال عالقة لھا
بعامل النفخ وعن أي عملية ارتفاء بالتكنولوجيا مقصودة أو غير مقصودة .وتشير المعلومات المتاحة لألمانة إلى أن خطوط إنتاج
البوليسترين المسحوب بالضغط الجديدة في الصين يمكن تصنيعھا بواسطة سبعة منشآت 8تصنع خطوط إنتاج ھذه المادة في الصين،
وقد صنعت ھذه المنشآت حتى اآلن ما يزيد على  970خطا من خطوط اإلنتاج )وترى األمانة أن ھذا النھج يمثل مستوى التكلفة
اإلضافية للقطاع بالنظر إلى ظروف الخطة القطاعية للبوليسترين المسحوب بالضغط التي سلف عرضھا(.
 .124والخصائص التقنية لكل خط جديد من خطوط اإلنتاج ھي كما يلي :إنتاج من  320إلى  480كجم/ساعة ،أللواح
البوليسترين المسحوبة بالضغط بعرض  600مم؛ وسمك األلواح من  20مم إلى  50مم؛ وكثافة الرغاوي من  32إلى  42كجم/متر
مكعب ،والمالءمة الستخدام ثاني أكسيد الكربون/اإليثانون أو الھيدروكربون كعوامل نفخ ،وبجھاز سحب بالضغط أساسي )قطر
الصمام  150مم( ،وجھاز سحب بالضغط ثانوي )قطر الصمام  200مم( .وسيشمل خط اإلنتاج أيضا مكونات أخرى ،من قبيل
وحدات التغذية والخلط ،واسطوانة التبريد ،ونظم القطع وإعادة التدوير المستقلة عن عوامل النفخ المستخدمة .والسعر التجاري لخط
اإلنتاج الجديد بھذه المواصفات ھو  250 000دوالر أمريكي .ويقترح مبلغ  40 000دوالر أمريكي لكل خط سحب إلعادة تھيئة
الورش )مرافق اإلنتاج( عند استخدام تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون و 80 000دوالر أمريكي في حالة استخدام تكنولوجيا
الھيدروكربون .وللتعويض عن مكونات المعدات الجديدة ،المستقلة عن عوامل النفخ المستخدمة وعن أي ارتقاء محتمل
بالتكنولوجيا ،يُقترح خصم  20في المائة من سعر خط السحب بالضغط كمساھمة نظيرة تمشيا مع القواعد السائدة.
 .125واستنادا إلى المنھجية المقترحة ،فإن مجموع التكلفة الرأسمالية المطلوبة لتحويل خطوط إنتاج البوليسترين المسحوب
بالضغط البالغ عددھا  43خطا في الصين إلى أي من ثاني أكسيد الكربون/اإليثانول أو الھيدروكربون ھو  23 518 000دوالر
أمريكي ،على النحو المبين في الجدول .4
الجدول  -4مجموع التكلفة الرأسمالية لتحويل منشآت البوليسترين المسحوب بالضغط على أساس استخدام خطوط سحب جديدة
ثاني أكسيد الكربون/إيثانول
250 000
)(50 000

الوصف
تكلفة خط السحب بالضغط بما فيھا جھاز السحب
المساھمة المناظرة للمعدات الجديدة ) 20في المائة(
نظام تخزين الھيدروكربون
التركيب والتشغيل واالختبار
سالمة المصنع
المجموع الفرعي
الطوارئ ) 10في المائة(
تكلفة الوحدة
عدد أجھزة السحب بالضغط المطلوبة
التكلفة اإلجمالية

20 000
40 000
260 000
26 000
286 000
65
18 590 000

ھيدروكربون
250 000
)(50 000
20 000
20 000
80 000
320 000
32 000
352 000
14
4 928 000

 .126ويخصم من ھذا المبلغ  654 940دوالرا أمريكيا للتعويض عن الملكية األجنبية لثالث منشآت ،ھي داليان
بينھاي وفيھا خطان للسحب بالضغط و 40في المائة ملكية أجنبية؛ وشانغھاي بيوكسينغ وفيھا خطا إنتاج و 50في المائة
ملكية أجنبية؛ وشينغدو نيكيلي وفيھا خط إنتاج واحد و 49في المائة ملكية أجنبية )بافتراض أن ھذه المنشآت الثالث سيتم
 7بما فيھا نظام التھوية ونظام الكشف عن الغاز القابل لالشتعال واإلنذار ،والمكونات الكھربية المضادة لالنفجار ،والمكونات المضادة للحريق
والمكونات الواقية من الكھرباء االستاتيكية؛ واألشغال المدنية )أساس صھاريج التخزين ،ومستودع للمواسير الصلب ،ومجمعات مكافحة
الحريق(.
 8سوف ينفذ المشروعان التدليليان للبوليسترين المسحوب بالضغط المقدمان إلى االجتماع الثالث والستين في اثنتين من ھذه المنشآت ،ھما
شنغھاي اكسنزاو للبالستيك وفيننجر )نانجينغ( لتكنولوجيا االقتصاد في الطاقة.
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تحويلھا إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون( .ويقترح مبلغ  3 527 700دوالر أمريكي إضافي )أي  15في المائة من
إجمالي التكلفة الرأسمالية( للتدريب والرصد واإلشراف مما ينتج عنه تكلفة إجمالية قدرھا  26 390 760دوالرا أمريكيا.
 .127وأثارت األمانة خالل عملية استعراض المشروع مسألة ما إذا كان المشروعان المستقالن للتدليل بشأن
تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون في شركة ناينجنغ فينجير ،وتكنولوجيا الھيدروكربون في شركة شنغھاي اكسنزھاو
ضروريين في ضوء تقديم خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمبلغ  145مليون دوالر أمريكي في
الصين .وعقب ايضاحات قدمتھا الوكالتان المعنيتان ،يقترح أن ينفذ المشروعان في موعد سابق على التحويل الفعلي
لمنشآت رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط المشمولة بخطة قطاع ھذه الرغاوي حتى يمكن ترشيد بارامترات
اإلنتاج ،مثل كمية راتنج البولسترين المعاد تدويرھا في المواد الخام الجديدة ،وخفض رغاوي البوليسترين القابلة
لالشتعال نتيجة للبوتان .ويالحظ أن خطوط اإلنتاج التي سينفذ فيھا المشروعان التدليليان قد أدرجت في قائمة خطوط
اإلنتاج الـ 65للتحويل إلى ثاني أكسيد الكربون والخطوط الـ 14للتحويل إلى تكنولوجيات الھيدروكربون على النحو
المذكور أعاله .وباإلضافة إلى التكلفة الرأسمالية ،يُقترح مبلغ  200 000دوالر أمريكي لكل مشروع تدليلي من أجل
ترشيد بارامترات اإلنتاج.
.128

وردا على االقتراح المتقدم من األمانة ،طلبت حكومة ألمانيا بيان التعليقات التالية:
)أ(

تبلغ مردودية التكاليف الموصى بھا في المقترح نحو  2.34دوالر أمريكي للكيلوغرام .وليس لذلك
عالقة بالتكاليف الحقيقية للتحويالت على النحو الوارد في خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط .وقد قدمت حكومة الصين تنازالت كبيرة في طلبھا الخاص بالتمويل .فبعد تقديم التكاليف
الحقيقية للتحويل المطلوب ،فإن الطلب الوحيد للتمويل المقدم من الحكومة يستند إلى الشروط
التفاوضية المبينة في المبادىء التوجيھية للتكاليف المعتمدة بشأن خطط إدارة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون .وقد أسفر ذلك بالفعل عن وضع يطلب فيه من المنشآت اإلسھام بجزء
كبير من تكاليف االستثمار من مواردھا الخاصة أو من تمويل آخر .ونظرا ألن مبالغ النھج المقترح
التشكل سوى جزء صغير من التكاليف الفعلية للتحويالت ،سيكون من المستحيل تشجيع المنشآت
على التحويل بھذه التكاليف وخاصة بالنظر إلى ضيق المدة الزمنية المتاحة؛

)ب(

ويستند الطلب المقدم من الصين إلى المبادئ التوجيھية المعتمدة للتمويل .وتشعر حكومة ألمانيا
باالنشغال بشأن مردودية التكاليف المقترحة فضال عن اإلشارة إلى الوثيقة المتعلقة بالقضايا التي تم
تبينھا أثناء استعراض المشروعات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10التي تفيد بأن خطط قطاع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط لن تؤخذ في االعتبار إالّ في المرحلة األولى إذا كانت قيمة
مردودية التكاليف تقل عن  4.50دوالر أمريكي للكيلوغرام .فألمانيا ترى أن ذلك يتناقض مع
المبادىء التوجيھية المعتمدة للتمويل ،كما يبدو أنھا التتسق مع المادة  1-10من بروتوكول مونتريال
التي تنص على تغطية جميع التكاليف اإلضافية المتفق عليھا للتحويالت .كما يبدو أنھا تتعارض مع
روح تعديل بروتوكول مونتريال لعام  2007الذي اتفقت فيه األطراف على تمويل "مستقر وكاف"
لمساعدة بلدان المادة  5على تحقيق االمتثال .وأخيرا فإنه اليعكس البيان الذي كثيرا ما يتكرر خالل
مناقشات اللجنة التنفيذية الخاصة بالمبادىء التوجيھية بشأن التمويل عن التكاليف الرأسمالية
والتشغيلية اإلضافية من أن تقوم بلدان المادة " 5بالحصول على معدات جديدة تماما"؛

)ج(

وفي ظل شروط النھج المقترح ،سيكون لدى معظم المنشآت مبرر لرفض إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون مما سيع ّرض الصين على الفور لخطر عدم االمتثال؛

)د(

وقد أظھرت االستفسارات التي أجرتھا ألمانيا مع مصنعي المعدات المحليين أن األسعار التجارية
لخطوط ثاني أكسيد الكربون إلنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط تتباين في السوق المحلية
تباينا شديدا .غير أن ألمانيا ليس لديھا أي معلومات عن خط مر ّكب وعامل للسحب بالضغط بتكلفة
متدن .ومن غير المعقول اقتراح
قدرھا  250 000دوالر أمريكي حتى لو كان من نوعية ذات مستوى
ٍ
تكنولوجيات تتعارض على األرجح مع القوانين واللوائح المحلية ومعايير الجودة؛

)ھ(

وفي حين أن ھناك شركات تنتج معدات السحب بالضغط في الصين ،فإن معظم ھذه الشركات يقوم
بالتجميع فقط .وتقوم ھذه المصانع بإقامة خطوط السحب بالضغط لتكنولوجيا
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( و/أو الھيدروكلوروفلوروكربون .22-غير أن ھناك إختالفات
كبيرة فيما يتعلق بالمعدات المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون بالنظر إلى أن الضغط داخل البرميل
يزيد بنحو  15مرة عن الخاص بالمعدات المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون .ومازالت خبرات
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الصين محدودة بدرجة كبيرة فيما يتعلق باستخدام وإنتاج المعدات الخاصة ببدائل ثاني أكسيد الكربون
أو الھيدروكربون .وسوف يمثل ذلك تطورا إيجابيا بالنسبة للصين إالّ أنه لن يكفي أو يأتي في الوقت
المناسب لتحقيق االمتثال ألھداف الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون لعامى  2013و.2015
ونظرا أيضا ألوضاع المواد الخام ،فإن خطوط اإلنتاج التي يجري شراؤھا في الصين وفقا القتراح
األمانة ،قد ال تحقق معايير الرغاوي المطلوبة لكي تحظى بالقبول في السوق؛

)و(

ولم يأخذ النھج المقترح فى االعتبار المكونات األخرى لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مثل تكاليف التشغيل اإلضافية ،والمساعدة التقنية وغير ذلك من
العناصر الضرورية.

التأثير على المناخ
 .129ستؤدي االستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون/22-الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( المستخدمة في
تصنيع منتجات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين بعوامل النفخ المستخدمة للھيدروكربون وثاني أكسيد
الكربون إلى تالفي انبعاث  20 769 688طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي )الجدول .(5

الجدول  :5التأثير على المناخ
المادة
المادة قبل التحويل
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
المجموع
بعد التحويل
الھيدروكربون
ثاني أكسيد الكربون
المجموع
التأثير الصافي

قدرات االحترار العالمي

طن /سنة

مكافئ ثاني أكسيد الكربون
)طن /سنة(

2 270
1 780

6 018.6
4 012.4
10 031.0

13 662 222
7 142 072
20 804 294

25
1

1 304.0
2 006.2
3 310.2

32 600
2 006
34 606
)(20 769 688

التوصيات
 .130قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الخطة القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع
رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في الصين ،والمشروعين التدليليين للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
إلى تكنولوجيا النفخ بالبوتان في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة شنغھاي اكسنزھاو المحدودة
للبالستيك ومن تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون /22-الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( إلى تكنولوجيا النفخ
المشترك بثاني أكسيد الكربون مع فورمات الميثيل في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة فينجر
)نانجنغ( في ضوء تعليقات األمانة الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
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ورقة تقييم المشروع -مشروعات متعددة السنوات
الصين
الوكالة

أوال :عنوان المشروع

اليوئنديبي

خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد
وتكييف الھواء الصناعي والتجاري )المرحلة األولى(
السنة2009 :

ثانيا :أحدث بيانات المادة 7

ثالثا :أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
الرغاوي
االيروسول
المادة الكيميائية

) 18 602.7من أطنان قدرات استنفاد األوزون(

مكافحة
الحرائق

السنة2009 :
المذيبات

التبريد
تصنيع

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

عامل
التصنيع

مجموع
استھالك
القطاع

استخدام
المختبرات

خدمة

4.0

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

2.0

6.0

6.1

6.1

الھيدروكلوروفلوروكربون133-
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(

5 056.8

الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(

5 535.7

465.9

الھيدروكلوروفلوروكربون142-
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

1 066.0

2.0

349.8

1 353.0

6 221.6

3 456.2

1 417.7
11 030.8

الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج أ

1.0

1.0

الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج ب

0.0

0.0

رابعا :بيانات االستھالك )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
سيحدد

خط األساس 2010 - 2009

غير معروف

نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام
اإلستھالك المؤھل للتمويل )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

ووفق عليه بالفعل:
خامسا :خطة األعمال
اليوئنديبي

الباقي:

1.7

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2016

2019

2018

إزالة المواد
المستنفدة
لألوزون
)باألطنان من
قدرات استنفاد
األوزون(

98.7

98.7

98.7

98.7

98.7

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

548.0

التمويل
)بالدوالرات
األمريكية(

24 800 400

24 800 400

24 800 400

24 800 400

24 800 400

13 778 000

0

0

0

0

137 780 000

غير متاح

غير متاح

خط األساس

خط األساس

خط األساس%10-

غير معروف

غير معروف

19 100.0

19 100.0

17 190.0

2011

سادسا :بيانات المشروع
حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(

ألمانيا

2013

2012

2014

تكلفة
المشروع
تكاليف الدعم

اليونيدو

تكلفة
المشروع
تكاليف الدعم

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
سابعا :طلب التمويل للشريحة األولى )(2011
الوكالة
اليوئنديبي

2020

المجموع

األموال المطلوبة
)بالدوالرات األمريكية(
تحدد فيما بعد

تكاليف الدعم
)بالدوالرات األمريكية(
تحدد فيما بعد

التمويل المطلوب:
تحدد فيما بعد

توصية األمانة:
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الخطة القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي
التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين
)المرحلة األولى لالمتثال في (2015-2013
وصف المشروع
 .131قدم اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية ،نيابة عن حكومة الصين ،إلى االجتماع الثاني والستين للجنة
التنفيذية موجز اإلستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ،والخطة القطاعية
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاعي التبريد وتكييف الھواء التجاريين والصناعيين في الصين )المرحلة
األولى االمتثال في  ،2015-2013خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعـي والتجاري( بتكلفة إجماليـــة قدرھــا
 137 780 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  10 335 500دوالر أمريكي لليوئنديبي فضال عن خطة
إلدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-من قطاع تصنيع تكييف ھواء الغرف في الصين )المرحلة األولى لالمتثال
في  2013و (2015بتكلفة إجمالية بمبلغ  168 623 023دوالرا أمريكيا زائدا تكاليـف دعم الوكالـة بمبلغ 646 727
 12دوالرا أمريكيا لليونيدو .وقدمت أيضا خططا قطاعية نيابة عن حكومة الصين لقطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة،
وقطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط فضال عن مشروع تدليلي لقطاع المذيبات.
 .132وأحاطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير ،في المقرر  ،60/62بتقديم الخطة القطاعية ،وطلبت إلى اليوئنديبي
أن يقدم الخطة إلى االجتماع الثالث والستين .وعليه ،أعاد اليوئنديبي تقديم الخطة القطاعية لقطاعي التبريد وتكييف الھواء
الصناعي والتجاري دون تغيير.
خلفية
 .133وافقت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس والخمسين على مستوى تمويل قدره  1 480 000دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  111 000دوالر أمريكي لتغطية تكاليف إعداد اإلستراتيجية الجامعة فضال عن خطط
اإلزالة القطاعية في قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والمذيبات ،والتبريد وتكييف الھواء الصناعي
والتجاري .وفي نفس االجتماع ،وافقت اللجنة التنفيذية على طلب اليونيدو إعداد خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمستوى تمويل قدره  584 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 43 800
دوالر أمريكي لتغطية قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط وتكييف ھواء الغرف.
الخطة القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين
)المرحلة األولى لالمتثال في (2015-2013
وصف قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين في الصين
 .134كان قطاعا التبريد وتكييف الھواء الصناعيان والتجاريان من أوائل القطاعات التي اتخذت إجراءات بشأن إزالة
المواد المستنفدة لألوزون في الصين .ففي عام  ،1995انتھت الصين من وضع إستراتيجيتھا إلزالة استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين .وخالل الفترة من  1994إلى
 ،1999ووفق على  24مشروعا استثماريا فرديا لتحويل الكلوروفلوروكربون ومشروع واحد للمساعدة التقنية لقطاع
التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري ،ونفذت ھذه المشروعات .وفي عام  ،2002وافقت اللجنة التنفيذية على خطة
قطاعية إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين ،وأفيد بأن
جميع مشروعات التحويل المشار إليھا أعاله استكملت بحلول أكتوبر /تشرين األول  .2004ونظرا للخصائص الفيزيائية
والكيميائية المفيدة والسالمة في اإلنتاج ،واألسعار المعتدلة ،كانت المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وخاصة
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-تستخدم على نطاق واسع بوصفھا غازات تبريد مجربة في قطاع التبريد وتكييف الھواء
الصناعي والتجاري.
 .135ويعتبر الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في الوقت الحاضر ،غاز التبريد السائد االستخدام في صناعة وخدمة
معدات تكييف الھواء الصناعية والتجارية .ووفقا لخطة قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين،بلغ مجموع
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في عام  2008مقدار  173 811طنا متريا ) 9 560طنا من قدرات استنفاد
األوزون( استخدم منھا  40 630طنا متريا ) 2 235طنا من قدرات استنفاد األوزون( في تطبيقات التبريد الصناعي
والتجاري غير المحسوبة في االستھالك في قطاع الخدمة .واستخدم استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام
 2008في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين ،والذي حدد من خالل استقصاء ،كأساس لتقدير
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استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في السنوات التالية .وفي عام  2009نظرا لتطور االقتصاد الكلي في الصين
والتباطؤ الصناعي الناجم عن األزمة المالية العالمية ،أشارت التقديرات إلى أن استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري قد زاد بصورة طفيفة تبلغ  3في المائة
مقابل استھالك عام  2008حيث بلغ  41 850طنا متريا .واستنادا إلى نتائج االستقصاء ،يتوقع أن يستمر النمو في ھذا
القطاع في الزيادة خالل السنوات الخمس القادمة ليصل إلى مااليقل عن  5في المائة سنويا .ويعزى النمو المستمر إلى
الزيادة الكبيرة في الطلب المحلي ،وھو ما يتسق مع التنمية االقتصادية الوطنية في الصين .وبموجب سيناريو النمو غير
المقيد )سير األعمال حسب المعتاد( يتوقع أن يكون استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  43 940طنا متريا و
 46 140طنا متريا و48 450طنا متريا  50 870طنا متريا و 53 410أطنان مترية و  56 080طنا متريا ،على
التوالي ،في الفترة من  2010إلى .2015
 .136ومنذ اعتماد التعديل بشأن اإلزالة المعجلة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع التاسع عشر
لألطراف ،أصدرت حكومة الصين توجھات بشأن الرقابة الصارمة على إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ومرافق التصنيع الجديدة المعتمدة على ھذه المادة .وعلى مستوى القطاع ،نقلت وزارة حماية البيئة عن طريق اتحاد
صناعة التبريد وتكييف الھواء في الصين مؤشرات قوية للصناعة بأن إنتاج واستھالك ھذه المادة سوف يخضعان للتقييد.
ويفترض أن خطة القطاع المقترحة ستشكل جزءا رئيسيا من االستراتيجية الشاملة إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري .وبمجرد اتخاذ جميع اإلجراءات
المقترحة ،سوف ينخفض معدل النمو في استھالك ھذه المادة بدرجة كبيرة ويتوقع أن يكون مستوى خط األساس المعادل
للقطاع بالنسبة الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كمتوسط لعامي  2009و 2010نحو  42 900طن متري.
 .137ويتمثل ھدف خطة القطاع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين في خفض استھالك ھذه
المادة في القطاع في  2013إلى مستوى خط األساس المعادل في القطاع وإلى  90في المائة من خط األساس ھذا في
 .2015واستنادا إلى سيناريو األعمال كالمعتاد لعام  ،2012سيتعين إزالة  4 160طنا متريا ) 229طنا من قدرات
استنفاد األوزون( من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من مستوى استھالك  2012حتى يمكن العودة إلى استھالك خط
األساس المعادل في القطاع في  .2013ويتعين خفض  4 290طنا متريا ) 236طنا من قدرات استنفاد األوزون( من
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الخفض بنسبة  10في المائة في  .2015وعلى ذلك سيكون مجموع اإلزالة
الالزمة ھو  8 450طنا متريا ) 465طنا من قدرات استنفاد األوزون(.
منھجية جمع البيانات
 .138لدى قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري نطاق واسع من المنتجات المستخدمة في مختلف
االستخدامات وينتجھا العديد من جھات التصنيع .وتصنف مختلف منتجات التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية
وفقا لالستخدامات )التبريد والتدفئة أو كالھما( ،وتشكيل وحجم المعدات ولخطة ھذا القطاع ،اختيرت الفئات السبعة التالية
من المنتجات:

.139

)أ(

أجھزة تكييف الھواء األحادية؛

)ب(

أجھزة تكييف الھواء/مضخات الحرارة ذات الوصالت المتعددة؛

)ج(

أجھزة تبريد المباني/مضخات الحرارة صغيرة الحجم؛

)د(

أجھزة تبريد المياه/مضخات الحرارة صغيرة الحجم في المباني؛

)ه(

مضخات الحرارة ،سخانات المياه؛

)و(

وحدات التكثيف ومخازن التبريد والتجميد؛

)ز(

الكباسات.

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

 .140وقد أجرى اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء فى الصين استقصاء للحصول على المعلومات التالية:
تصنيف المنتجات لمعدات التبريد وتكييف الھواء التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومعلومات مفصلة عن
جھات التصنيع في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين ،وكمية معدات التبريد وتكييف الھواء التي
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تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وطاقة اإلنتاج وعائدات البيع ،وحالة البحوث المتعلقة بتكنولوجيات
االستعاضة عن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وقد استخدمت المعلومات التي تم الحصول عليھا أثناء االستقصاء
في اإلقناع باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في القطاع بأكمله في الفترة من  2006إلى .2008
 .141وجمعت المعلومات من خالل استبيانات من  150جھة تصنيع .وتم بصورة موازية إجراء استقصاءات في
الموقع في  68منشأة جرى اختيارھا للمحافظة على التوازن من حيث المناطق الجغرافية ،والقطاعات الفرعية ونطاق
العمليات ،ونظرا ألن معظم المنشآت كانت تعتمد على اإلنتاج المتعدد ،وطائفة متنوعة من المنتجات ،جرى إشراك ما
مجموعه  195خط إنتاج في ھذه االستقصاءات.
 .142وجرى تحليل المعلومات المتحصل عليھا وتلخيصھا لعدد  133منشأة بالنظر إلى أن المنشآت المتبقية البالغ
عددھا  17كانت تعمل في إنتاج المكونات ولم تستھلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويلخص الجدول  1التحليل
الذي أجرى في خطة القطاع باستخدام بعض البارامترات الرئيسية مثل الملكية واالستئجار والمبيعات واستھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنشآت البالغ عددھا  133منشأة التي خضعت لالستقصاء.
الجدول  -1تصنيف المنشآت في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين
النسبة من مجموع
العدد اإلجمالي
عدد المنشآت
النطاق
البارامترات
 60.90في المائة
81
مملوكة وطنيا
 23.31في المائة
31
مشروعات مشتركة
الملكية
 15.79في المائة
21
مملوكة ألجانب
 22.60في المائة
30
أقل من  10ماليين يوان
االستثمار
 54.10في المائة
72
بين  10و  100مليون يوان
 23.30في المائة
31
أكثر من  100مليون يوان
 45.10في المائة
60
أقل من  0.1مليار يوان
المبيعات
 39.90في المائة
53
بين  0.1و 1.0مليار يوان
 15.00في المائة
20
أكثر من  1.0مليار يوان
 36.09في المائة
48
أقل من  10أطنان مترية
استھالك المواد
 39.10في المائة
52
بين  10و 100طن متري
الھيدروكلوروفلوروكربونية
 24.81في المائة
33
أكثر من  100طن متري
 .143وتبين البيانات الواردة في الجدول  1أن نحو  30منشأة تمثل نحو  20في المائة من مجموع عدد المنشآت
المختارة إلجراء االستقصاء تسيطر على قطاعى التبريد وتكييف الھواء من حيث استثماراتھا ومبيعاتھا واستھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنشآت الخاضعة لالستقصاء
 .144ووفر االستقصاء معلومات ھامة أخرى .فقد كان مجموع استھالك جميع أنواع غازات التبريد في المنشآت
البالغة  133منشأة يبلغ  31 332طنا متريا في عام  2008يشمل  18 241طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
) 58.2في المائة( بالتفاصيل التالية :المنشآت المملوكة لوطنيين –  9 860طنا متريا .المشروعات المشتركة – 7 103
أطنان مترية ،المنشآت المملوكة ألجانب  1 278طنا متريا .وكانت النسبة المتبقية من االستھالك توليفة من غازات
التبريد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والھيدروفلوروكربونية ،واألمونيا.
قدرات اإلنتاج والنواتج واالستھالك الشامل للھيدروكلوروفلوروكربون22-
 .145وتوفر الخطة القطاعية المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري معلومات عن العدد
التقديري للمنشآت وإنتاج منتجات ھذا القطاع في تسعة قطاعات فرعية معنية .وقد وضعت التقديرات الخاصة باإلنتاج
الشامل لھذا القطاع بواسطة اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء فى الصين على أساس االستقصاء المشار إليه في
الفقرة  .140وقد حسب متوسط الشحن بغاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون 22-للوحدة الواحدة على أساس منتج
واحد عادي في كل قطاع فرعي .وحسب استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في كل قطاع فرعي بضرب كمية
اإلنتاج التقديري في المتوسط التقديري لشحن ھذه المادة لكل وحدة .وعلى ھذا األساس فإن االستھالك الشامل في
 2008من ھذه المادة يبلغ  40 280طنا متريا .وترد في الجدول  2البيانات المستخدمة في تقدير االستھالك الشامل من
الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
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الجدول  -2البارامترات المستخدمة في تقديرات االستھالك الشامل من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
إنتاج العام
2008
)وحدة/
سنويا(

استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون-
22
)طن متري(*

23.0

3 450

استھالك
الھيدروكلوروفلورو
كربون22-
)طن من قدرات
استنفاد األوزون(
189.75

متوسط الشحن
بعاز التبريد
)كيلوغرام/
وحدة(

القطاع الفرعي لقطاعى
التبريد وتكييف الھواء

نطاق القدرة
العادية
)كيلووات(

وحدة التكثيف بالضغط
جھاز تبريد
المباني/مضخة الحرارة
صغير الحجم
تبريد المباني التجاري
والصناعي
مضخة الحرارة-
سخانات المياه
أجھزة تكييف الھواء
اآلحادية
أجھزة تبريد الھواء
متعددة الوصالت
معدات التجميد والتخزين
البارد
تكييف ھواء وسائل النقل
المجموع

2 600 – 0.5

150 000

1 050

57.75

50 – 7

90 000

12.0

973.5

12 250–50

150 000

120.0

17 700

100-3

130 000

13.0

1 700

93.5

200-7

1 700 000

9.0

14 600

803

150-5

60 000

18.0

1 100

60.5

14 000-0.5

غير معروف

غير معروف

600

33

50-3

13 000

6.0

80
40 280

4.4
2 215.4

* استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في القطاعات الفرعية اليمثل على نحو دقيق ناتج ضرب اإلنتاج في متوسط شحنة غاز التبريد ،وق د أجري ت تع ديالت
للتقريب وبيان الظروف المحددة لإلنتاج في بعض القطاعات

 .146وعالوة على ذلك ،بلغ االستھالك الذي تم التعرف عليه  320طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
و 30طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب( .في قطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين.
إطار السياسات القائم
 .147وضع إطار شامل للسياسات في الصين بشأن الرقابة واإلدارة الشاملتين إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون
واستھالكھا واستيرادھا وتصديرھا .وقد اضطلع ھذا اإلطار بدور عام في الرقابة على الزيادة في إنتاج ھذه المواد
واستھالكھا ،وتعزيز البحوث والتطوير وتكرار البدائل والتكنولوجيات البديلة وضمان أن تحقق الصين أھداف اإلزالة
بموجب بروتوكول مونتريال .وحتى أبريل /نيسان  ،2010وضعت حكومة الصين وأصدرت أكثر من  100سياسة
والئحة عن حماية طبقة األوزون .وفي نفس الوقت ،وضع كل قطاع عددا من المعايير التقنية لبدائل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتتضمن خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين
عرضا عاما للسياسات واللوائح ذات الصلة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ويبدو أن اللوائح التالية ھي أھمھا:
)أ(

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

)ب(

"تعميم بشأن الرقابة الصارمة على مرافق إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة والمبتكرة
أو الموسعة" الذي اعتمد في 2008؛

)ج(

"مذكرة بشأن الرقابة على مرافق اإلنتاج الجديدة التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية"،
وقد اعتمدت في .2009

التكنولوجيات البديلة
 .148تصف خطة القطاع العملية المستخدمة في اختيار غازات التبريد البديلة التي تنعدم فيھا القدرة على استنفاد
األوزون مع مراعاة الخصائص الفيزيائية والكيميائية الدينامية الحرارية ،وكفاءة الطاقة ،والتأثيرات المحتملة على المناخ
والسالمة واالقتصاد على النحو الذي أوصى به المقرر  6/XIXالذي صدر خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف.
وأجرى تحليل للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الطبيعية مثل األمونيا وثاني أكسيد الكربون
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والھيدروكربون .وجرى تحديد مسار البدائل لكل قطاع فرعي من قطاعى التبريد وتكييف الھواء استنادا إلى غازي
التبريد للھيدروفلوروكربون)410-أ( والھيدروفلوروكربون 32-اللذين تم اختيارھما لجميع االستخدامات باستثناء اثنين.
فقد اختيرت تكنولوجيا األمونيا /ثاني أكسيد الكربون لالستخدام في معدات التجميد والتبريد ووحدات التكثيف مع إدخال
الھيدروفلوروكربون)134-أ( لإلحالل مكان الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في مضخات الحرارة لسخانات المياه في
المستقبل القريب مع الترويج للھيدروفلوروكربون 32-في مرحلة الحقة .ويوفر الجدول  3قيم قدرات استنفاد األوزون
وقدرات االحترار العالمي لغازات التبريد المختارة.
الجدول  -3قيم قدرات استنفاد األوزون وقدرات االحترار العالمي في غازات التبريد المختارة
قدرات استنفاد األوزون
قدرات االحترار العالمي

الھيدروفلوروكربون
) 410 -أ(

الھيدروفلوروكربون
32-

الھيدروفلوروكربون
)134-أ(

0
2 100

0
675

0
1 430

ثاني أكسيد
الكربون

األمونيا

0
>1

0
1

 .149وقد تقرر ،بحسب درجة تقدم التكنولوجيا والتوافر المتوقع للكباسات الالزمة للقطاعات الفرعية النوعية ،أن
يجري التخطيط للتحويل في شكل عملية من خطوتين .تتعلق الخطوة األولى بعمليات التحويل التي تستكمل في الوقت
المناسب بما يتيح تجميد االستھالك في  ،2013والخطوة الثانية بعمليات التحويل التي يقصد بھا أن تسھم في تحقيق ھدف
االمتثال لعام .2015
استراتيجية وترتيب أولويات القطاعات الفرعية
.150
التالية:

تستند استراتيجيه إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ) 2015-2011المرحلة األولى( إلى المبادئ
)أ(

المراعاة الكاملة للتكاليف وقبول األسواق .وسيجري تنظيم
الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لقاعدة "السھل أوال ثم الصعب بعد ذلك"؛

)ب(

تحدد عملية وخطوات تحويل اإلنتاج لمختلف فئات المنتجات على أساس الحالة الراھنة لتطورھذه
الصناعة؛

)ج(

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

)د(

تسند األولوية في تنفيذ برنامج التحويل للعناصر الرئيسية التي تنطوي على استھالك كبير للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وذات القدرات القوية وأساليب التشغيل السليمة.

برامج

تحويل

المواد

 .151وقد وضعت خطة التحويل استنادا إلى المبادئ الواردة أعاله .وحدد االستھالك البالغ نحو  1 585طنا متريا
) 87.2طنا من قدرات استنفاد األوزون( في الشركات التي تبلغ فيھا الملكية األجنبية  100في المائة .ومع النمو بنسبة 3
في المائة و 5في المائة في  2009و ،2010حسب متوسط استھالك تلك الشركات في  2010-2009بمقدار 1 674طنا
متريا )92.1طن من قدرات استنفاد األوزون( .ومن المفترض أن ھذه الشركات ستكون مسؤولة عن الخفض البالغ 10
في المائة من استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  .2015ولذا خفض مقدار  167طنا متريا من
ھدف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من القطاع البالغ  8 450طنا متريا وستجري معالجة الكمية المتبقية
البالغة  8 283طنا متريا في الخطة ووزعت بين القطاعات الفرعية الثمانية من قطاعى التبريد وتكييف الھواء
الصناعيين والتجاريين من خالل تخصيص أھداف إزالة معينة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين
في الجدول  .4وبناء عليه ،خصمت اإلزالة في مشروعين تدليليين وافقت عليھما اللجنة التنفيذية مؤخرا من نقطة البداية
للخفض التجميعي المستدام.
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الجدول  -4الخفض بحسب القطاع الفرعي في الفترة من  2011إلى 2015

القطاع الفرعي
كباس التبريد

أجھزة تكييف
الھواء اآلحادية
أجھزة تكييف
الھواء المتعددة
الوصالت
أجھزة تبريد
المياه الصناعية
والتجارية
أجھزة تبريد
المياه الصغيرة
الحجم
مضخات
الحرارة
لسخانات المياه

غاز التبريد البديل
الھيدروكلوروفلوروكربون
* R2S32الھيدروكلوروفلوروكربون-
** S 32
الھيدروكلوروفلوروكربون-
32
الھيدروكلوروفلوروكربون-
)410أ(

2013-2011
الخفض
عدد
باألطنان
المترية المشروعات
ال يوجد

0

ال يوجد

1

ال يوجد

1

ال يوجد

1

ال يوجد

0

ال يوجد

1

1 000

5

1 700

9

2 700

14

1 698

8

635

3

2 333

11

الھيدروكلوروفلوروكربون-
400
)410أ(
الھيدروكلوروفلوروكربون-
32
الھيدروكلوروفلوروكربون-
)410أ(

2015-2014
الخفض
عدد
باألطنان
المشروعات
المترية

التجميعي
2015-2011
الخفض
عدد
باألطنان
المشروعات
المترية

400

2

2

800

4

200

2

650

7

850

9

300

3

500

5

800

8

الھيدروكلوروفلوروكربون-
130
32
الھيدروكلوروفلوروكربون-
100
)134أ(
الھيدروكلوروفلوروكربون-
0
32

األمونيا /ثاني أكسيد
وحدة التكثيف
الكربون
والتجميد
والتخزين البارد الھيدروكلوروفلوروكربون-
0
32
4 078
المجموع
* كباسات تبادلية من مرحلتين
**الكباسات اللولبية
250

2

70

1

200

3

1

0

0

100

1

0

100

1

100

1

1

0

0

250

1

0
25

150
4 205

1
30

150
8 283

1
55

 .152ويتوخي القيام بما مجموعه  55مشروعا للتحويل فيما بين اآلن وعام  2015إلزالة  8 283طنا متريا )455.6
طنا من قدرات استنفاد األوزون( من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال ألھداف بروتوكول مونتريال لعامي
 2013و .2015وقد أدرج مشروعان من القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات في خطة القطاع .احدھما لتحويل خط إنتاج
الكباسات اللولبية التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى الھيدروفلوروكربون 32-على أن ينفذ كأولوية
لتوفير نحو  100 000جھاز ضاغط سنويا للمشروعات ذات الصلة بتصنيع معدات تكييف الھواء الصغيرة والمتوسطة
الحجم .ويتعلق المشروع الثاني بتحويل الكباسات المتبادلة التي تستخدم تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 32-لتطبيقات
التبريد والتجميد .ولن تسفر مشروعات تحويل الكباسات عن إزالة مباشرة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إال أن
توافر الكباسات الغنى عنه لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية المعنية.
 .153وعقب الموافقة على خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد وتكييف الھواء الصناعيين والتجاريين ،سوف يختار
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين المنشآت
لمشروعات التحويل من قائمة المنشآت المرشحة مع مراعاة استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقدرات
اإلنتاج والكفاءة التكنولوجية .وسيكون القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء األحادية ھو القطاع الفرعي الرئيسي
المتضمن اإلزالة المقررة البالغة  2 698طنا متريا تشكل  65في المائة من الھدف القطاعي الشامل الستھالك عام 2013
عند خط األساس القطاعي أو أقل منه .ورھنا بتوافر التمويل في الوقت المناسب من الصندوق المتعدد األطراف ،سوف
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ينتھي العمل من جميع مشروعات التحويل المقررة قبل عام  2013بما يضمن إنجاز ھدف التجميد .وسوف تتم إزالة
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنشآت المقامة برأس مال أجنبي بمواردھا الخاصة.
 .154وبغية بلوغ ھدف الخفض المحدد للقطاع البالغ  10في المائة من االستھالك بحلول عام  ،2015سيكون القطاع
الفرعي للتبريد وتكييف الھواء مرة أخرى ھو القطاع الفرعي الرئيسي مما يجعل أجھزة تكييف الھواء اآلحادية في
صدارة عملية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ونشاط التحويل ،يليھا القطاع الفرعي ألجھزة تكييف الھواء
المتعددة الوصالت ومضخات الحرارة.
آلية إدارة البرنامج
 .155سيجري إنشاء آلية شاملة لإلدارة والتنفيذ لتوحيد البحوث والتطوير الخاصة بالتكنولوجيات البديلة وتنظيم
برامج التحويل في مجموعات ،وفرض الرقابة واإلشراف على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .كما
سيجري االستخدام الكامل لموارد الصناعة في توفير التوجيه التقني لتحقيق بدائل ھذه المواد وإجراء التحويل.
 .156وستعمل وزارة حماية البيئة كجھة اتصال مع الوكاالت الدولية وغيرھا من أصحاب المصلحة في بروتوكول
مونتريال واألمانة .كما ستتولى الوزارة رئاسة الفريق الرئيسي الحكومي لحماية طبقة األوزون ،وتنسيق إدارة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطط الرقابة والسياسات المتصلة بھا ،والتنسيق مع اإلدارة العامة للجمارك ووزارة
المالية ،واإلدارة الحكومية للضرائب واإلدارات اإلقليمية لحماية البيئة .وسوف تتعاون مع المنظمات ذات الصلة لصياغة
السياسات المتعلقة بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ،واإلشراف واإلدارة الشاملين على األحداث واألنشطة ذات الصلة
بصناعة التبريد وتكييف الھواء ،وتقييم وتفقد تنفيذ البرامج.
 .157وسينشأ مكتب إدارة المشروعات لتولي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ خطة القطاع الخاصة بقطاعى التبريد
وتكييف الھواء .وبغية المحافظة على الخبرات المكتسبة وتوفير االستمرارية ،سيجري إلحاق الموظفين والخبراء
العاملين في مكتب إدارة المشروعات فيما يتعلق بخطة إزالة الكلوروفلوروكربون بالمكتب الجديد .وسعيا إلى مساندة
العمليات اليومية لمكتب إدارة المشروعات ،يتعين توفير التمويل كجزء من خطة القطاع الخاص بالتبريد وتكييف الھواء.
ويضطلع مكتب إدارة المشروعات بالمھام التالية:
)أ(

التنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛

)ب(

إعداد أو استعراض اختصاصات الخدمات االستشارية وإجراء أعمال الرصد واإلشراف على
الخبراء االستشاريين لدعم تنفيذ أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلشراف عليھا؛

)ج(

إعداد برنامج عمل لخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء وتنفيذھا واستعراضھا؛

)د(

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

)ه(

اإلدارة المالية لضمان االستخدام الفعال لموارد الصندوق المتعدد األطراف؛

)و(

وضع وصيانة نظام معلومات إدارة المشروع؛

)ز(

تيسير اإلشراف على المشروع أو تقييمه بحسب طلب الوكالة المنفذة و/أو اللجنة التنفيذية ،على سبيل
المثال من خالل برنامجھا للتقييم؛

)ح(

تيسير اإلدارة والمراجعة المالية حسبما يرد في الخطة؛

)ط(

تنظيم االجتماعات وحلقات العمل لموظفي مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ،وموظفي الوكاالت
المعنية األخرى لضمان التعاون الكامل من جانب جميع أصحاب المصلحة في جھود إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ي(

اإلشراف والتقييم فيما يتعلق بمشروعات التحويل بمساعدة من خبراء تقنيين يجري استخدامھم كجزء
من مكون المساعدة التقنية.

 .158وستقوم الوكالة المنفذة وھي اليوئنديبي باإلشراف على التنفيذ العام للخطة القطاعية وإعداد التقارير عن التقدم
المحرز وتقديم طلبات الحصول على شرائح التمويل في المستقبل إلى اللجنة التنفيذية.
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اإلطار السياساتى والتنظيمي
 .159سوف تنشئ الحكومة ھيكل سياسات الستكمال األنشطة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف لضمان إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المناسب في ھذا القطاع .وتتمثل أھداف سياسات اإلزالة فيما يلي :ضمان
خفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى التبريد وتكييف الھواء حسب الجدول الزمني المحدد،
توفير حوافز للمنشآت إلزالة ھذه المواد وتطبيق التكنولوجيات البيئية البديلة ،التشجيع على الترويج للبدائل المنخفضة
التكلفة والمناسبة من الناحية التقنية لتحل مكان المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،تعزيز عمليات استحداث ونشر
التكنولوجيات البديلة وضمان عدم تأثر النمو في قطاع التبريد وتكييف الھواء بأھداف اإلزالة المقترحة .وحددت خطة
القطاع العديد من العوامل ذات الصلة بإطار السياسات لھذا القطاع وأدرجت  13سياسة والئحة يتوقع إعدادھا وإصدارھا
قبل .2015
المساعدات التقنية
 .160تتوخى خطة القطاع سلسلة من أنشطة المساعدة التقنية لتيسير الترويج للتكنولوجيات البديلة مثل وضع برنامج
وطني للدعم التقني ،ووضع ومراجعة المعايير التقنية ووضع نظام لشبكة معلومات صناعية والتوعية العامة.
.161

ويـتألف البرنامج الوطني المقترح للدعم التقني من العناصر التالية:
)أ(

متابعة أحدث أشكال التقدم في مجال البدائل؛

)ب(

البحوث األولية عن غازات التبريد الممكنة؛

)ج(

تصميم تطبيقات المنتج واختبارھا؛

)د(

اإلشراف والتوجيه التقنيان فيما يتعلق بمشروعات التحويل؛

)ه(

التبادل التقني والندوات الدراسية؛

تكاليف االستثمار
 .162تتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية لمشروعات التحويل على مستوى المنشأة في قطاع التبريد وتكييف
الھواء مايلي بالدرجة األولى :النظام والمكونات والعمليات وإعادة التصميم ،واختبار التصميم ،وتحويل خط اإلنتاج،
وتجارب إنتاج التصميمات واالختبار ،وتفقد جودة المنتج ،والوضع النھائي واالختبار ،والعمليات والتدريب على السالمة
وتعديالت مرافق السالمة .أما تكاليف التشغيل اإلضافية لمشروع التحويل على مستوى المنشأة في قطاع التبريد وتكييف
الھواء فتتعلق أساسا بالتعويض عن الزيادة في تكاليف المواد الخام والمكونات والعناصر اإلضافية بعد تطبيق التكنولوجيا
البديلة الجديدة.
 .163وجرى اختيار استخدام تصنيعي عادي وتمثيلي لكل قطاع فرعي /تكنولوجيا بديلة لدراسة التكاليف اإلجمالية
للتحول في كل خط .وجرى في ستة قطاعات فرعية لتصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء تحديد ما مجموعه عشرة
خطوط إنتاج نموذجية لتمثيل الوضع الحالي في التصنيع ،وتراوحت التكاليف الرأسمالية اإلضافية بين  571 000دوالر
أمريكي إلى  1 307 000دوالر أمريكي لكل خط إنتاج .وجرى تحديد نواتج اإلنتاج بالوحدة /سنويا ومتوسط شحنة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالكيلوغرام /وحدة لكل خط .وتراوح استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي
ستجري إزالته بين  75طنا متريا و 100طن متري لكل خط .وقدرت التكاليف الرأسمالية اإلضافية باستخدام الفرق في
تكاليف المواد والمكونات بين خط األساس والتكنولوجيا البديلة إلنتاج وحدة واحدة من منتجات كل منھا .وحسبت
التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل خط إنتاج بضرب التكاليف اإلضافية لكل وحدة في اإلنتاج السنوي )وحدة /سنة( .وقد
حسبت مردودية التكاليف لكل من التكاليف االقتصادية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية بصورة منفصلة لكل قطاع
فرعي .ويقدم الجدول  5ھذه القيم للقطاعات الفرعية الستة لثالث تكنولوجيات مختارة )تسع حاالت محسوبة مع قيم لكل
من التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية لكل منھا( .ولم تحدد مردودية التكاليف بالنسبة لتكنولوجيا
ثاني أكسيد الكربون/األمونيا(.
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الجدول  -5مردودية التكاليف بحسب القطاع الفرعي والتكنولوجيا )بالدوالر األمريكي لكل كيلو غرام(

القطاع الفرعي
أجھزة تكييف الھواء اآلحادية
أجھزة تكييف الھواء المترابطة المتعددة/
مضخات الحرارة
أجھزة تكييف التبريد الصناعية والتجارية/
مضخات الحرارة
مبردات المياه صغيرة الحجم /مضخات
الحرارة
سخانات المياه /مضخات الحرارة
وحدة التكثيف وغرف التجميد والتخزين
البارد

الھيدروكلوروفلوروكربون-
32
تكاليف
التكاليف
التشغيل
اإلضافية
اإلضافية
الرأسمالية
10.7
14.5

1.7

10.6

14
14.2

10.9
10.8

13.7

9.7

الھيدروكلوروفلوروكربون-
)410أ(
تكاليف
التكاليف
التشغيل
اإلضافية
اإلضافية
الرأسمالية
8.8
8.3
8.9

8.5

8.0

9.1

الھيدروكلوروفلوروكربون-
)134أ(
تكاليف
التكاليف
التشغيل
اإلضافية
اإلضافية
الرأسمالية

7.6

9.6

 .164وحسبت التكلفة الشاملة للتحويل في قطاع التبريد وتكييف الھواء باستخدام قيم مردودية التكاليف المستمدة من
الحاالت النموذجية التسع لتحويل خط اإلنتاج على النحو المبين في الجدول  .5وقد ضربت ھذه القيم في الخفض في
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في كل قطاع فرعي من القطاعات الفرعية الستة على النحو المقترح للمرحلة
األولى وتوسيع نطاقه ليشمل  53خط إنتاج .وأضيفت تكاليف تحويل خطي تصنيع الكباسات مما أسفر عما مجموعه 55
مشروعا للتحويل .ويقدم الجدول التالي تكاليف تحويل  55خطا من خطوط اإلنتاج المقترحة.
الجدول  -6التكاليف الشاملة لتحويل  55خطا لإلنتاج
المرحلة األولى2015-2011 :
التخفيض
المقترح
)باألطنان
المترية(
القطاع الفرعي

الكباسات
أجھزة تكييف الھواء اآلحادية
أجھزة تكييف الھواء المتعددة الوصالت /مضخات
الحرارة
أجھزة تكييف التبريد /مضخات الحرارة الصناعية
والتجارية
مبردات المياه  /مضخات الحرارة صغيرة الحجم
سخانات المياه /مضخات الحرارة
وحدة التكثيف وغرف التجميد والتخزين البارد

المجموع

التكاليف
الرأسمالية
اإلضافية
)بماليين
الدوالرات
األمريكية(

تكاليف
التشغيل
اإلضافية
)بماليين
الدوالرات
األمريكية(

المجموع
الفرعي
)بماليين
الدوالرات
األمريكية(

غير معروف
5 033

18.09
58.51

غير معروف
49.42

18.09
107.93

800

7.12

6.80

13.92

1 650

18.05

16.29

34.34

138
200
150
7 971

1.93
2.18
2.06
107.94

1.51
2.04
1.46
77.52

3.44
4.22
3.51
185.45

التكاليف اإلضافية المؤھلة -منحة الصندوق المتعددة األطراف المطلوبة
 .165وفقا للمقرر  44/60بشأن المبادئ التوجيھية لتمويل اإلزالة ،ستعتبر تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس
 6.30دوالرات أمريكية و  3.80دوالرات أمريكية لكل كيلوغرام متري من كمية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي ستجري إزالتھا من المشروعات في القطاعين الفرعيين لتكييف الھواء ،والتبريد التجاري على التوالي .ونتيجة
لتطبيق ھذه الحدود القصوى ،ستكون تكاليف تحويل  55خط إنتاج  157.78مليون دوالر أمريكي.
 .166وسيجري اختيار المنشآت المرشحة لمشروعات التحويل البالغة خمسة وخمسين من بين المنشآت البالغة 133
التي أجرى معھا االستقصاء ،والتي أسست خطوط إنتاجھا قبل  21سبتمبر /أيلول  2007وھي نفس المنشآت المشار إليھا
في الفقرة  .142ووفقا للبيانات المستمدة من االستقصاء والمقدمة من اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين
بالنسبة لھذه المنشآت البالغ عددھا  ،133يشكل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في شركات المشروعات
المشتركة  17في المائة في المتوسط .وبالنسبة لمشروع تحويل الكباس اللولبي ،فإن رأس المال األجنبي الذي حسب
54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
استنادا إلى المعدل المتوسط لثالث شركات من المشروعات المشتركة نحو  55في المائة .وبالنسبة لمشروع تحويل
الكباس التبادلي ،سيجري اختيار شركة مملوكة محليا بالكامل .ويرد تلخيص للتكاليف االستثمارية المؤھلة الصافية في
الجدول .7
الجدول  -7التكاليف االستثمارية الصافية )بماليين الدوالرات األمريكية(
2013-2011
القطاع الفرعي
6.57
تحويالت الكباسات
تحويالت جھة التصنيع لمعدات التبريد 52.06
وتكييف الھواء في ستة قطاعات فرعية
المجموع الكلي

58.63

2015-2014
3.49
63.88

المجموع
10.06
115.94

67.37

126.00

 .167ويرد موجز للتكاليف االستثمارية وغيــر االستثماريــة المطلوبة من الصندوق المتعــدد األطــراف في
الجــدول  8التالي:
الجدول  -8التكاليف االستثمارية ومجموع التمويل من الصندوق المتعدد األطراف )بالدوالرات األمريكية(
التكاليف
مكونات التمويل
)بالدوالرات األمريكية(
مكونات غير استثمارية:
واإلدارة
والتنسيق
المشروع
اإلشراف على تنفيذ
3 500 000
اإلطار السياساتى والتنظيمي
المساعدة التقنية
البرنامج الوطني للدعم التقني
المعايير واللوائح التقنية
نظام شبكة المعلومات الصناعية
التوعية العامة والتدريب
المجموع الفرعي للمكونات غير االستثمارية
المكونات االستثمارية
المجموع الكلي
مردودية التكلفة على أساس خفض استھالك  7 971.1طنا متريا من
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

480 000
5 450 000
1 050 000
500 000
800 000
11 780 000
126 000 000
137 780 000
17.28

الجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد
 .168وفقا للجدول الزمني للتنفيذ ومعالم الرصد ،من المقرر إجراء عملية التحقق من اإلزالة للربعين الثاني والثالث
من كل من العامين  2014و.2016
تقديرات المنافع البيئية من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .169نظرا النعدام قدرات استنفاد األوزون في البديل المعتمد ،فإن منافع حماية طبقة األوزون تعادل الكمية التي
أزيلت من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باألطنان من قدرات استنفاد األوزون .وعلى ھذا األساس ،ستحقق المواد
المستنفدة لألوزون المزالة خالل المرحلة األولى تأثير خفض  465طنا من قدرات استنفاد األوزون.
 .170وتحسب االنخفاضات المباشرة في غازات االحتباس الحراري على أساس الفرق بين تأُثير االحتباس الحراري
للمادة البديلة وتلك الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي استعيض عنھا .ونظرا ألن غازات التبريد المختلفة
تنطوي على قيم مختلفة لقدرات االحترار العالمي ،فإن االنبعاثات المباشرة من غازات االحتباس الحراري لغاز تبريد
معين تعادل كمية ھذا الغاز مضروبة في قدرات االحترار العالمي .وتشير التقديرات إلى أن خفض انبعاثات قدرات
االحترار العالمي بعد النجاح في تنفيذ المرحلة األولى سيكون  7 660 000طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
 .171ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية للمعدات وتحسينھا من خالل تغييرات مالئمة في التصميم مع استخدام غازات
تبريد بديلة .ويمكن أن يسفر ذلك عن خفض في استھالك الكھرباء خالل فترة عمر المعدات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد
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الكربون غير المباشرة .ونظرا ألن األنشطة الرامية إلى تحقيق تحسينات في كفاءة الطاقة ليست ھي ھدف ھذه الخطة ،ال
يمكن تقدير تأثيراتھا على االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس الحراري ،على وجه الدقة في ھذا الوقت.
تقدير المنافع البيئية األخرى المستمدة من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .172استخدمت خطة القطاع منھجية مجموع التأثير المعادل لالحترار في حساب الخفض في انبعاثات االحتباس
الحراري .وقد حسب أن الخفض المباشر في غازات االحتباس الحراري بعد النجاح في تنفيذ المرحلة األولى سيكون
 7 660 000طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .ويستند ذلك إلى عملية حسابية بسيطة أجرتھا حكومة الصين .ونظرا
لنقص المعلومات عن ظروف اإلطار ،لم تستطع األمانة أن تقيّم مدى صحة ھذه البيانات .ولمعدات التبريد وتكييف الھواء
الصناعية والتجارية دورة حياة أطول عادة تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين عاما .ويمكن ترشيد الكفاءة النظرية
للمعدات وتحسينھا بإجراء تغييرات مناسبة في التصميم باستخدام غازات تبريد بديلة .ويمكن أن يسفر ذلك عن خفض في
استھالك الكھرباء خالل فترة حياة المعدات وخفض االنبعاثات غير المباشرة لثاني أكسيد الكربون .ونظرا ألن التحسينات
في كفاءة الطاقة ليست ھي الھدف الرئيسي لھذه الخطة ،اليمكن تقدير االنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس
الحراري بصورة دقيقة في ھذا الوقت.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
 .173استعرضت األمانة المقترح تمشيا مع توصيات اللجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومراعاة المبادئ التوجيھية الحالية ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية .وطلبت عددا من
اإليضاحات والمعلومات اإلضافية من اليوئنديبي وحددت األمانة عدة قضايا ذات صلة بتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة
والتي ظلت دون تسوية.
انعكاسات خطة إزالة الكلوروفلوروكربون لعام  2002على قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري في الصين
 .174وضعت الصين في عام  1995استراتيجيتھا إلزالة استھالك الكلوروفلوروكربون 12-في قطاع التبريد وتكييف
الھواء .ووفقا لھذه االستراتيجية ،اعتمدت خطة إزالة الكلوروفلوروكربون من قطاع التبريد وتكييف الھواء نھجا من
مرحلتين إلزالة المواد المستنفدة لألوزون حيث تمثلت المرحلة األولى في التحويل إلى الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
وقد عرضت ھذه المادة في ذلك الوقت على أنھا أكثر الخيارات مردودية للتكاليف المتاحة في الصين بالنظر إلى توافر
المواد والحالة التقنية لصناعة الخدمة ،واعتبارات التكاليف الشاملة .وذكرت اإلستراتيجية أن التغيير الالحق إلى المواد
غير المستنفدة لألوزون سوف يجري عندما تتوافر التكنولوجيا المالئمة ،وستكون على حساب الصين الخاص.
 .175وفي عام  ،2001قامت الصين ،بمساعدة من البنك الدولي ،بتحديث االستراتيجية ،ووضع خطة إلزالة
الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء .وشملت الخطة القطاعية أحدث المعلومات عن ھيكل القطاع التي
وفرھا اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين .ووصل العدد اإلجمالي للمنشآت العاملة في إنتاج مختلف معدات
التبريد وتكييف الھواء الصناعية والتجارية نحو  1 000منشأة كان الكثير منھا منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم .وأدرج
اتحاد الصناعات  543شركة سجل  347منھا كأعضاء في االتحاد .وأكدت خطة القطاع المبادئ الرئيسية التي وضعت
في استراتيجية  1995على النحو التالي:
)أ (

يساعد الصندوق المتعدد األطراف فيما يلي:
)(1

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

)(2

نقل تكنولوجيا الكباسات الحديثة الخالية من الكلوروفلوروكربون من البلدان الصناعية؛

)(3

االستعاضة عن اآلالت واألدوات المخصصة القديمة بمعدات إنتاج حديثة وعالية المرونة
بما يتيح للصناع في الصين تحقيق المتطلبات األكثر صرامة للكباسات الخالية من
الكلوروفلوروكربون التي تنتجھا البلدان الصناعية.

وسوف تتيح ھذه األنشطة إجراء إزالة كاملة الستخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع من خالل
التحويل المكون من خطوتين مع إدراج كلتي الخطوتين في طلب التمويل .وستكون الخطوة األولى
ھي التحويل إلى غازات الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والھيدرفاوروكربون)134أ( واألمونيا.
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وستكون الخطوة التالية ھي التحويل إلى المواد غير المستنفدة لألوزون بمجرد أن تتوافر البدائل
المناسبة للكلوروفلوروكربون 12-في البلد بالنسبة لتلك االستخدامات التي اختير فيھا
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كبديل.
)ب(

)ج(

وفي المقابل فإن الصين )بين جملة أمور( سوف:
)(1

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

)(2

تقوم بوضع وإدخال السياسات المساندة الالزمة لدعم وضمان التحويل المستدام إلى اإلنتاج
الحالي من الكلوروفلوروكربون لمعدات التبريد الجديدة في قطاع التبريد اعتبارا من عام
 2002فصاعدا؛

)(3

تحظر إنتاج معدات التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ابتداء من عام 2000؛

)(4

تقيم نظاما للضرائب للمواد الكلوروفلوروكربونية لدعم استخدام البدائل؛

)(5

تضع المعايير الالزمة ونظام التراخيص لدعم الرقابة على إنتاج الكباسات الخالية من
الكلوروفلوروكربون.

ووافقت الصين كذلك على أن التطلب تمويال من الصندوق المتعدد األطراف لغير ذلك من التكاليف
اإلضافية المؤھلة ذات الصلة بما يلي:
)(1

تكاليف تحويل شركات تصنيع معدات التبريد التجارية والصناعية؛

)(2

تكاليف تحويل المستعملين النھائيين؛

)(3

تكاليف التشغيل اإلضافية ذات الصلة بتحويل الكباسات ،ومنتجي معدات التبريد التجارية
وتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بالبدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون.

 .176وقد أوفى الصندوق المتعدد األطراف بالتزاماته حيث خصص  49 800 275دوالرا أمريكا لتنفيذ العديد من
مشروعات تحويل الكباس في  24منشأة .وتضمن ذلك مشروعا للمساعدة التقنية إلقامة واختبار مركز للتوحيد القياس
وتوفير التكنولوجيا المطلوبة ومعدات التصنيع المتخصصة بما في ذلك مراكز الميكنة المراقبة عدديا ونظم القياس
المنسقة عن طريق الحاسب اإللكتروني .وقد استكملت جميع مشروعات التحويل بحلول عام  ،2006وأقرت منشآت
تصنيع الكباسات والتبريد ،في تقارير استكمال المشروعات ،بأن التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون-
 22ھي ھدف مرحلي وأن الھدف النھائي ھو اعتماد تكنولوجيا خالية من قدرات استنفاد األوزون .ووفقا لھذه التقارير فإن
الشركات كانت تخطط الستثمار رؤوس أموال خاصة بھا لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بتكنولوجيا
خالية من قدرات استنفاد األوزون.
 .177وأعدت الصين للعرض على االجتماع الخامس والثالثين للجنة التنفيذية خطة إلزالة الكلوروفلوروكربون في
قطاع التبريد وتكييف الھواء أشارت إلى أن الدعم المقدم من الصندوق المتعدد األطراف سوف يتيح تحويل القطاع بأكمله
إلى تكنولوجيا للتصنيع يمكن استخدامھا في تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون وتلك الخالية من ھذه المادة على
السواء .وقد أشارت اللجنة التنفيذية إلى خطة إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتكييف الھواء في المقرر
 50/35وشكلت األساس الذي اعتمد عليه في الموافقة على المشروع األخير لخمس منشآت .ويشير ذلك إلى أن خطة
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في ذلك القطاع التي أعدھا اليوئنديبي تحتاج إلى تعديالت كبيرة من بينھا إعادة تقييم
واسعة النطاق لألساس الذي سيعتمد عليه في التمويل الذي يمكن أن يقدمه الصندوق المتعدد األطراف.
 .178وقد أبلغت المعلومات المشار إليھا أعاله لليوئنديبي  .وأشار اليوئنديبي في رد على ذلك إلى أن خط األساس
المبين في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء يختلف عن المشروعات التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية بموجب خطة ھذا
القطاع لعام  2002ومن ثم فإن التمويل الذي قدمته اللجنة التنفيذية لخطة القطاع لعام  2002ليس له عالقة بالطلب
الحالي.
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 .179وتسعى األمانة إلى الحصول على توضيح من اللجنة التنفيذية بشأن تفسير االتفاق مع حكومة الصين فيما يتعلق
بالتحول عن تكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى التكنولوجيا الخالية من ھذه المواد في قطاع التبريد
وتكييف الھواء.
تحديد خط األساس الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .180استخدم استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  2008كمصدر للتنبؤ باستھالك خط األساس من
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بالقطاع .وتشير التقديرات إلى أن العدد اإلجمالي للمنشآت في قطاع التبريد
وتكييف الھواء سيكون في حدود  1 000منشأة مع تصنيف عدد كبير منھا على أنھا من المنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم التي تجمع بين أنشطة التصنيع والخدمة .وقدر استھالك عام  2008على أساس البيانات المستمدة من االستبيانات
)المشار إليھا في الفقرة  (141من  133منشأة تصنيع ومن استقصاءات أجرت في الموقع في  68منشأة .وبناء على ھذه
البيانات ،قدرت القيم المتوسطة لشحنة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل وحدة من مختلف المنتجات في كل قطاع
فرعي .وجرى تحديد استھالك ھذه المادة بضرب متوسط الشحنة في عدد الوحدات المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المنتجة في كل قطاع فرعي باستخدام اإلحصاءات التي جمعھا اتحاد صناعات التبريد
وتكييف الھواء في الصين .وقد صنف اليوئنديبي استھالك  2008الناشئ عن ذلك والبالغ  40 630طنا متريا بأنه "رقم
موثوق به يتسم بدقة مقبولة للغرض المتوخي" .واستخدمت منھجية "مقارنة العائدات" للتحقق من قيم استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستمدة مستخدمة ارتباطا خطيا مفترضا بين قيمة اإلنتاج واستھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في إحدى الشركات.
 .181وطلبت األمانة معلومات مفصلة عن كلتي المنھجيتين لتحديد استھالك القطاع من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  .2008واھتمت األمانة على وجه الخصوص بحساب متوسط الشحنة في القطاعات
الفرعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء ،وھو متوسط قيمة يستخدم عادة في الحاالت التي يكون لالنحراف عن المتوسط
فيھا مغزى إحصائي سليم .غير أن الشحنة كانت تتباين في بعض القطاعات الفرعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء ضمن
نطاق واسع بدرجة كبيرة بين مختلف المنتجات .والحظت األمانة كذلك أنه قد استخدمت قيمتان مختلفتان لشحنة غاز
التبريد في حالة قطاعين فرعيين .فبالنسبة لحساب االستھالك في القطاعين الفرعيين ألجھزة التبريد الصناعية والتجارية،
استخدم  120كيلوغراما /وحدة ،وبالنسبة لنفس المعيار استخدم لوحدات التكثيف  23كيلوغراما /وحدة .غير أنه لدى
تحديد مردودية التكاليف في حساب التكاليف اإلضافية،
افترض  35.4 - 24.3كيلوغراما /وحدة و 11.9
ِ
كيلوغراما/وحدة ،على التوالي ،للقطاعين الفرعيين .وطلبت األمانة كذلك تفسيرا للطريقة التي تم بھا الحصول على
البيانات الخاصة بشحنات مختلف المنتجات ،وكيفية مراعاة التباينات في إنتاج مختلف أنواع المنتجات لدى تحديد
متوسطات الشحنة والكمية المنتجة في قطاع فرعي معين .غير أن اليوئنديبي لم يقدم المعلومات المطلوبة.
 .182وجربت األمانة نھجا بديال لتقدير االستھالك القطاعي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام البيانات
المتاحة المتضمنة في المقترح والناشئة عن االستقصاء الذي أجرى على  133منشأة واستنتاج ھذه البيانات بالنسبة
للمنشآت المتبقية .وتشير النتيجة إلى انخفاض شديد في قيمة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع حتى
قبيل تطبيق الخفض في استخدام غاز التبريد في الخدمة من جانب منشآت التصنيع .وحاولت األمانة أيضا تقييم منھجية
"مقارنة العائد" دون أن تصل إلى نتائج مرضية .ومن ثم فليس في مقدروھا التحقق من سالمة ودقة القيمة المقدرة
الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ھذا القطاع.
إسناد إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمنشآت ذات رأس المال األجنبي
 .183جرى تمديد حصة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة المنشآت المملوكة برأس مال أجنبي عند
 167طنا متريا )أو نحو  2في المائة( من الكمية البالغة  8 450طنا متريا المستھدف خفضھا من ھذه المادة قبل عام
 .2015ووفقا لالستقصاء ،فإن المنشآت المملوكة لرأس مال أجنبي استھلكت  8 688طنا متريا من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في  2008وھو مايمثل نحو  47في المائة من مجموع استھالك ھذه المواد في المنشآت
البالغة  133التي خضعت لالستقصاء .واقترحت األمانة على اليوئنديبي أن ينظر في تخصيص نسبة أعلى من استھالك
ھذه المواد للمنشآت الخاضعة لملكية أجنبية سعيا إلى تحقيق أھداف الخفض .وأوضح اليوئنديبي أنه "اليمكن تحقيق
الرقابة على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المنشآت في البلدان غير العاملة بالمادة  5إال من خالل
اللوائح أو إجراءاتھا الطوعية .ويتعين تطبيق اللوائح بطريقة تحول دون تشويه األسواق والمحافظة على التكافؤ بين
جميع العناصر الفاعلة .وسيكون من الصعب الحصول على التزام باإلزالة من كل من المنشآت المملوكة للصينيين وتلك
المملوكة لبلدان غير عاملة بالمادة  5إذا لم تكن ظروف السوق نزيھة".
 .184ومازالت األمانة تعتقد أن باإلمكان تعديل اللوائح بطريقة تشجع المنشآت المملوكة لرأس مال أجنبي على
المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في المرحلة األولى من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين .وستؤدي
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ھذه العملية إلى إحداث خفض كبير في التكاليف اإلضافية المطلوبة بل وقد توفر نھجا أكثر توازنا إزاء مختلف أصحاب
المصلحة في الصناعة في الصين.
تحديد عدد خطوط اإلنتاج المحولة
 .185تود األمانة ،عند ھذه النقطة ،أن تناقش بقدر أكبر من التفصيل النھج المستخدم في المقترح لتحديد تكاليف
المشروع .وقد اتخذت الصين عددا من الخطوات لتحديد العدد اإلجمالي ألنشطة التحويل أي عدد خطوط اإلنتاج التي
سيجري تحويلھا:
)أ(

جرى ،في الخطوة األولى ،توزيع مجموع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيتم
إزالته فيما بين مختلف القطاعات الفرعية؛

)ب(

وتم في الخطوة الثانية استحداث "نموذج واحد نمطي وتمثيلي للتصنيع" أي حالة نموذجية أو مختارة
لكل قطاع فرعي ،وحدد لھذه الحالة االستھالك النمطي والتكاليف اإلضافية ،ومردودية التكاليف؛

)ج(

وجرى استنتاج مردودية التكاليف المستمدة من تحويل الحالة النموذجية لتحديد التكاليف اإلضافية
للقطاع الفرعي المعني بأكمله.

 .186وبيّن استخدام ھذا النھج أن التكاليف اإلضافية في القطاع الفرعي شديدة الحساسية للبارامترات المستخدمة في
تحويل الحالة النموذجية .وأظھر معظم القطاعات الفرعية الستة المختارة تباينا كبيرا في الوضع الحالي للمنشآت وطريقة
اإلنتاج فيھا وحجم وقدرة المنتج .وكمثال على ذلك ،فإن نطاق قدرة التبريد يتباين من  50.5كيلووات إلى 12 250
كيلووات في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجاري .وفي القطاع الفرعي لوحدة التكثيف ،اختبر متوسط
الشحنة البالغ  11.9كيلوغراما /وحدة لتحويل الحالة النموذجية ،إالّ أنه استخدم عدد يبلغ ضعف ذلك في المقترح .وعالوة
على ذلك ،فإن ھذا التباين كان في القطاع الفرعي لتبريد المباني الصناعي والتجاري في حدود عامل أربعة )أنظر أيضا
الفقرة  181أعاله( .وفي ھذه الظروف ،التستطيع األمانة أن تقبل ھذا النھج بوصفه نھجا دقيقا أو ممثال دقيقا بصورة
كافية للقطاع الفرعي المعني .وعالوة على ذلك التتوافر لألمانة وسيلة لتقييم مدى كفاية متوسط الشحنة الذي يختاره أي
قطاع فرعي آخر لتحديد التكاليف اإلضافية.
 .187وتتضمن خطة القطاع بيانا بأنه وفقا لألولوية المسندة للقطاع الفرعي وألھداف اإلزالة في  2013و،2015
سوف تھدف أنشطة االستثمار إلى تحويل خطين من خطوط تصنيع الكباسات و 53خط تصنيع منتجات باستخدام
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في القطاعات الفرعية المختارة .وقد نوقشت ھذه الخطوط بصورة أولية في الفقرة .164
غير أن اليوئنديبي أوضح فيما بعد أن خطوط اإلنتاج الخمسة والخمسين تعني  55تحويال "وأن كل مشروع تحويل قد
ينطوي على خط إنتاج واحد أو أكثر .وقد اختيرت الحالة النموذجية لبيان طريقة حساب تكاليف التحويل المتوقعة ،وأن
مردودية التكاليف تمثل خطوط إنتاج لقدرات كبيرة نسبيا في قطاعاتھا الفرعية غير أنھا التمثل الناتج األقصى الذي
ستحققه خطوط اإلنتاج في نفس القطاع الفرعي والذي قد يكون أكبر بكثير من الحالة النموذجية .وعند ھذه النقطة
الزمنية ،من غير الواضح عدد خطوط اإلنتاج التي سيتم تحويلھا في كل قطاع فرعي للتصنيع" .واليتوافر لألمانة عند
ھذه النقطة الزمنية أي فھم واضح بشأن الكيفية التي اختيرت بھا البارامترات المختلفة للحالة النموذجية إالّ أن ذلك ليس
ھو المسألة الوحيدة التي تشعر األمانة بالقلق إزاءھا .فعلى سبيل المثال ،المتوسط لجميع خطوط اإلنتاج ھذه سوف يسفر
عن خصائص مختلفة عن متوسط خطوط اإلنتاج المشار إليھا التي درست إلجراء التحويل في الخطوة األولى ،والتي
يفترض أنھا تمثل بدرجة شديدة الشركات الكبرى التي تتمتع بقدرات عالية في كثير من األحيان ،وخطوط إنتاج حسنة
االستخدام .وسوف يسفر متوسط القيم للبارامترات المستندة إلى ھذه المجموعة الفرعية الممثلة للشركات الكبيرة على
األرجح عن قدرات أعلى من متوسط القطاع ،ومن ثم عن تقليل عدد الخطوط التي يتعين تحويلھا بما يترك تأثيرا تناسبيا
على مستوى التمويل المؤھل.
 .188وقد تم اختيار ما مجموعه  54منشأة بوصفھا منشآت مرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتحدد خطة القطاع أن مجموعة فرعية من  33منشأة من بين  133منشأة شملھا االستقصاء
تصل حصتھا إلى  85في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .واليحقق سوى  20منشأة منھا فقط أكثر
من  150مليون دوالر أمريكي )مليار يوان( .والتعادل المنشآت المتبقية ھذه المجموعة من المنشآت الكبيرة فيما يتعلق
بعاملين مھمين جرى تحديدھما بأنھما مفتاح ھذا االختيار .فالكثير من المنشآت المدرجة في مجموعة الـ  54تقوم بتصنيع
منتجات في عدة قطاعات فرعية .ويبدو أنه يمكن إجراء المزيد من الخفض في عدد المنشآت المختارة للتمويل.
 .189وقد حسبت النسبة المئوية الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بواسطة المشروعات المشتركة )17
في المائة( بوصفھا متوسطا للمنشآت البالغ عددھا  133التي شاركت في االستقصاء المشار إليه سلفا في ھذه الوثيقة،
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وعلى ذلك ،فقد خفضت التكاليف اإلضافية المؤھلة بنسبة  17في المائة .وقد أبلغ اليوئنديبي بأنه "يمكن تعديل نصيب
الشركات ذات الملكية األجنبية بصورة دقيقة عندما يتم االختيار النھائي للمنشآت التي ستشارك في المرحلة األولى من
خطة القطاع .وعند ھذه النقطة ،اليمكن سوى القول بصورة مؤكدة بأن نسبة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الناشئة عن ملكية لبلدان غير عاملة بالمادة  5لن تتجاوز  17في المائة" غير أن الملكية المتعددة الجنسيات تمثل القيمة
المتوسطة للمجموعة الكاملة من المنشآت وليس المجموعة الفرعية التي ستحصل على دعم من الصندوق المتعدد
األطراف إلجراء التحويل .ولن تتيح المنھجية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حيث
اليحدث االختيار النھائي إالّ بعد الموافقة على الخطة مع مايصاحبھا من تمويل ،تطبيق مقرر اللجنة التنفيذية بشأن
المؤسسات متعددة الجنسيات 9وتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة على وجه الدقة قبل موافقة اللجنة التنفيذية على
المشروع.
 .190وطلبت األمانة معلومات مفصلة عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلنتاج والملكية األجنبية في
المنشآت المختارة البالغة  54منشأة .وأشار اليوئنديبي إلى أن المقترح يمثل خطة استراتيجية لالمتثال مع مشاركة قطاع
التبريد وتكييف الھواء وليس مجموعة من المشروعات الفردية التي تصف عمليات التحويل بمستوى أعلى من
التفاصيل .وعلى ذلك تعين وضع ترسيم في سياق الطابع االستراتيجي للوثيقة بتقديم حاالت نموذجية لفئات المنشآت التي
تمثل على أفضل وجه الحقيقة على أرض الواقع .وأشار اليوئنديبي إلى أن ضيق الوقت المتاح وقيود الموارد لم يسمح
بتقديم وصف لعمليات التحويل في أكثر من  50منشأة فردية على النحو الذي يتوقع في حالة المشروعات اإلفرادية.
 .191وقد حصل اليوئنديبي على  1 480 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  111 000دوالر
أمريكي لتغطية تكاليف وضع استراتيجية جامعة ومقترح لقطاعي التبريد الصناعي والتجاري فضال عن خطط إلزالة
القطاع في قطاعي رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات .وترى األمانة أن الموارد التي قدمت تكفي لتقديم
المعلومات الضرورية إلجراء التقييم واالستعراض المناسبين للمقترح الذي تبلغ قيمته  137.8مليون دوالر أمريكي.
 .192ولم يتسن لألمانة ،نتيجة لنقص المعلومات عن خطوط اإلنتاج الحالية والمختارة للتحويل ،تقييم واستعراض
التكاليف اإلضافية المؤھلة .فھي مقتصرة على المنھجية المختارة .أي أن االختيار األخير للمنتفعين بعد الموافقة ،يُظھر
تباينا شاسعا بين خصائص المنشأة والمنتج فضال عن مرونة الحصة الخاصة بالملكية األجنبية .وفي ھذه الظروف
يستحيل على األمانة وسط ھذه الشكوك التي تحيط بتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة ،أن تعطي تقديرا موثوق به لھذه
التكاليف.
التكاليف الرأسمالية اإلضافية
 .193أثارت األمانة عددا من التساؤالت بشأن أھلية التكاليف ذات الصلة بتعديل مبادالت الحرارة ،واستبدال
مضخات التفريغ وشراء نظم رصد تسرب الھاليوم .كما تساءلت األمانة عن التكاليف الضخمة بدرجة كبيرة التي طلبت
لھذا النظام ،وإعادة تصميم المكونات والعملية ،واختبار التصميمات ،وتجارب اإلنتاج النموذجي وتقييمه ،والتدريب على
العمليات والسالمة .وأشارت إلى السياسات والمبادئ التوجيھية التي وضعتھا اللجنة التنفيذية لمشروعات تحويل
الكلوروفلوروكربون ،واألساليب التي تطبقھا األمانة والوكاالت المنفذة .غير أن اليوئنديبي أصر على االحتفاظ بمستوى
تمويل جميع التكاليف بالصيغة المقدمة .ولم تستكمل المناقشات بين األمانة واليوئنديبي بشأن ھذه المسائل نتيجة لضيق
الوقت.
 .194وفي القطاع الفرعي لتصنيع الكباسات ،أشارت األمانة إلى ارتفاع مستوى التكاليف اإلضافية المؤھلة البالغة
 14.6مليون دوالر التي طلبت لتحويل خط اإلنتاج إلى الھيدروكلوروفلوروكربون 32-في تصنيع الكباس اللولبي بطاقة
إنتاج سنوية تبلغ  100 000وحدة .وعلى الرغم من التصميم األكثر تعقيدا للكباسات اللولبية ،فإن المبلغ المطلوب مرتفع
بدرجة غير عادية بالمقارنة بمستويات التمويل السابقة التي منحت لتحويل الكباسات .فعلى سبيل المثال ،المشروع
التدليلي التحويل خط إنتاج بطاقة سنوية قدرھا  1 830 000وحدة إلى غاز التبريد القابل لالشتعال  R-290في شركة
غوانغدونغ ميزيھي ووفق عليه خالل االجتماع الحادي والستين بمبلغ قدره  1 875 000دوالر أمريكي يعطي مردودية
تكاليف تبلغ نحو  1.02دوالر أمريكي لطاقة الوحدة مقابل  146دوالرا أمريكي للوحدة على النحو الذي طلبه اليوئنديبي
في ھذا المقترح .وتعاملت اللجنة التنفيذية في السابق مع الكثير من مشروعات تحويل الكباسات في قطاع التبريد وتكييف
الھواء إالّ التكاليف اإلضافية الموافق عليھا لم تتجاوز أبدا مليوني دوالر أمريكي لتحويل كل خط إنتاج .وطلبت األمانة
معلومات مفصلة تبرر التكاليف المطلوبة .ورد اليوئنديبي بأن قيود الوقت والموارد ،في سياق خطة قطاعية ،التتيح جمع
وعرض المعلومات بالمستوي المطلوب من التفاصيل .غير أن األمانة تلقت بعد ذلك وبعد أن انتھى العمل في ھذه

9

ينص المقرر الذي اتخذته اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السابع على مايلي" :ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة على حدة لتمويل الحصة
المحلية من ملكية أي منشأة معنية مملوكة جزئيا لشركة متعددة الجنسيات .وفي ھذه الحالة ،يمكن تقديم التمويل كنسبة مئوية من التكاليف اإلضافية للمشروع
تتناسب مع الحصة المحلية لملكية المنشأة مع تولي الشركة المتعددة الجنسيات المسؤولية عن الباقي".
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الوثيقة ،مزيدا من المعلومات اليمكن تقييمھا بصورة كافية بالنظر إلى الموعد النھائي المحدد إلرسال الوثيقة .وسوف
تعمل األمانة مع اليوئنديبي لتوضيح المسائل ذات الصلة بتحويل الكباسات وستبلغ اللجنة التنفيذية وفقا لذلك.
تكاليف التشغيل اإلضافية
 .195تعتمد تكاليف التشغيل اإلضافية في المشروعات المقترحة بشدة على المنتج المحدد ،وحجم اإلنتاج وشحنة غاز
التبريد التي لم تحدد في عملية حققت توقعات األمانة من حيث التبرير واإلقناع الكافيين .ولم توضح طبيعة وحجم
التكاليف اإلضافية المقترحة لكل بند من بنود تكاليف التشغيل اإلضافية بالمستوى المطلوب من التفاصيل .ولذا لم تتمكن
األمانة من التيقن من مدى أھلية ھذه التكاليف المطلوبة.
 .196وتتضمن تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكاليف إضافية تتعلق بالعمل اإلضافي .ولم يعترف أبدا بتكاليف
اليد العاملة على أنھا من تكاليف التشغيل اإلضافية المؤھلة ،ولم يمولھا الصندوق المتعدد األطراف على اإلطالق.غير أن
اليوئنديبي يرى أن الطابع اإلضافي لھذه الفئة من تكاليف التشغيل اإلضافية يتطلب أن تمول من الصندوق المتعدد
األطراف.
 .197وتتضمن جميع تكاليف التشغيل اإلضافية المطلوبة تكاليف متصلة بالكباس ومواد التشحيم .وتتضمن خطة
قطاع التبريد وتكييف الھواء تحويل صناعات الكباس في الصين .غير أنه ينبغي عدم إدراج تكاليف التشغيل اإلضافية
للضاغط وزيوت الكباس كجزء من مشروعات تحويل الصناعة امتثاال للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية .واعترف
اليوئنديبي بأن المبدأ المقترح من جانب األمانة مفھوم تماما .ويتعين لتنفيذ ھذا المبدأ وضع صيغة تبين الوضع الحقيقي
حتى يمكن تحديد التكاليف المؤھلة بصورة مالئمة وعادلة .وتعمل األمانة مع اليوئنديبي بشأن ھذه المسألة وسوف تعد
تقريرا يقدم للجنة التنفيذية في اجتماع قادم على ھذا األساس.
المكونات غير االستثمارية
 .198يطلب مبلغ مجموعه  11 780 000دوالر أمريكي للمكونات غير االستثمارية وترد تفاصيله في الجدول  8في
وصف خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء المذكورة أعاله .وأبلغت األمانة اليوئنديبي بأنه يلزم النظر في التكاليف
المرتبطة بتنفيذ وإدارة المشروع ،واإلطار السياساتي والتنظيمي والمساعدة التقنية في سياق المساعدة المالية المقدمة
للصين من مصادر أخرى ذات صلة بتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء .وھذه ھي:
)أ(

إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الشاملة ) 4.1ماليين دوالر أمريكي(؛

)ب(

التمويل بموجب المشروع الجاري للتعزيز المؤسسي في الصين ) 390 000دوالر أمريكي(؛

)ج(

رسوم الوكالة لليوئنديبي لدعم اإلدارة العامة واإلشراف على المشروع ) 10.33ماليين دوالر
أمريكي(؛

)د(

قدم المشروع غير االستثماري المتوخي في قطاع خدمة التبريد ،والذي أعلنه اليوئنديبي ،وھو
مشروع تدليلي ذو صلة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لنفس القطاع يغطي مدينة واحدة في الصين قدم
لھذا االجتماع بمستوى مطلوب قدره  3.1ماليين دوالر أمريكي إالّ أنه سحب بعد ذلك .وينبغي
مراعاة التآزر مع المكون غير االستثماري في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء؛

)ه(

مشروع اليوئنديبي /مرفق البيئة العالمية بشأن الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف
بتكلفة إجمالية قدرھا  27.6مليون دوالر أمريكي الذي وفر تكاليف إضافية قدرھا  616 300دوالر
أمريكي لوحدة إدارة تابعة لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة؛

)و(

مشروع اليوئنديبي/مرفق البيئة العالمية بشأن إزالة الحواجز من أمام وضع وتنفيذ معايير كفاءة
الطاقة وتوسيمھا بصورة تحقق مردودية التكاليف بمبلغ تمويل قدره  35.9مليون دوالر أمريكي
ووفق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني  .2008ووفر ھذا المشروع الدعم للصين في بناء القدرات
والجوانب السياساتية والتنظيمية لوضع معايير الطاقة وتوسيمھا فضال عن تقديم المساعدة التقنية في
وضع المعايير الخاصة بمعدات التبريد وتكييف الھواء .وأتاح مشروع إزالة الحواجز أيضا الدعم
للبرنامج الوطني للتدريب بشأن تخطيط وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لوضع المعايير والتوسيم .
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 .199وتبادلت األمانة الرسائل مع اليوئنديبي بشأن الجوانب المفصلة لكل مكون من المكونات المطلوبة مقترحة تحديد
جوانب التآزر مع مصادر المساعدة المشار إليھا أعاله التي ستنطوي على فائدة محتملة لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف
الھواء .ولم يمكن االنتھاء من المناقشات بشأن أھلية التكاليف المطلوبة بين األمانة واليوئنديبي .ولم تستطع األمانة إبالغ
اللجنة التنفيذية عن التكاليف اإلضافية المؤھلة المتفق عليھا للمكونات المطلوبة.
 .200وستواصل األمانة العمل مع اليوئنديبي بشأن المسائل المعلقة .والتستطيع األمانة في الوقت الحالي أن تبلغ
اللجنة التنفيذية عن مستوى التمويل الذي يمكن أن توصي بالموافقة عليه .وسعيا إلى تيسير النقاش مع اليوئنديبي بشأن
المسائل المتبقية ،تطلب األمانة توصية من اللجنة التنفيذية تحث فيھا اليوئنديبي على أن يقدم ،بالتعاون مع حكومة الصين،
المعلومات اإلضافية التي تحتاجھا األمانة بشأن عدة جوانب في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء.
 .201كما تلتمس األمانة رأي اللجنة التنفيذية في تفسير االتفاق مع حكومة الصين بشأن االلتزامات المتعلقة بتنفيذ
خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء لعام  2002على النحو المبين في الفقرة ) 175ب( وج( وانعكاسات ھذه االلتزامات
على المقترح المقدم.
 .202وفي الفترة بين إصدار الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26واالجتماع الثاني والستين للجنة
التنفيذية ،لم تحدث أي تطورات أخرى فيما يتعلق بالخطة القطاعية لقطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري من
شأنھا أن تمكن األمانة من وضع توصية بشأن مستويات التمويل .وبالرغم من تبادل كمية كبيرة من المراسالت بين
اليوئنديبي واألمانة والرد على كل استفسار من استفسارات األمانة ،لم تكن الردود في جميع الحاالت موضوعية بدرجة
كافية أو تقدم المعلومات المطلوبة التي تمكن األمانة من تقييم مدى أھلية التمويل المطلوب وقابليته لإلضافة.
التطورات منذ االجتماع الثاني والستين

 .203وبعد إعادة تقديم الطلب المتعلق باقتراح مشروع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي التبريد
وتكييف الھواء الصناعي والتجاري للعرض على االجتماع الثالث والستين ،طرحت األمانة عددا من األسئلة اإلضافية
على اليوئنديبي .وقدمت األمانة في مجموعة أسئلتھا مزيدا من النقاط المحددة بشأن البيانات المطلوبة على وجه التحديد
إلجراء مزيد من االستعراض للمقترح .وطلبت األمانة في ھذه الرسالة معلومات مرتبطة بالشركات المعينة التي تصنع
معدات التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري والكباسات المقترنة بھا .وأثارت األمانة أيضا بعض تساؤالت مرتبطة
بإعطاء األولوية للقطاع الفرعي ألجھزة تبريد الھواء األحادية على القطاع الفرعي لمبردات الماء الصناعي والتجارية.
 .204وقدم اليوئنديبي مزيدا من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بمجموعة فرعية من الشركات في ھذا القطاع تتألف
من  48منشأة .ومن بين ھذه المنشآت اثنان من مصنعي الكباسات وثمانية مصنعين لكل من معدات التبريد والكباسات.
وشملت المعلومات المقدمة تاريخ اإلنشاء ونصيب الملكية األجنبية وعدد الموظفين ،والمنتجات الرئيسية المصنعة ،وعدد
خطوط اإلنتاج المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومجموع االستھالك من غازات التبرريد في عام
 ،2008وحجم اإلنتاج التقريبي من منتجات الھيدروكلوروفلوروكربون في تلك السنة ،والقيمة العامة لإلنتاج ،والزيادات
في القدرة منذ  21أيلول/سبتمبر  2007وما إذا كانت الشركة تعمل في مشروع لتحويل خطوط إنتاج الكباسات خالل
إزالة الكلوروفلوروكربون ،وھي الحالة بالنسبة لخمسة من المنشآت .وأشارت المعلومات أيضا إلى عدم وجود أي
صادرات إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة  5من أي من المنشآت المستخدمة لمعدات التبريد ،وإلى أنه تمت زيارة
 38منشأة من أصل  48منشأة خالل تحضير الخطة القطاعية.
 .205وأبلغ اليوئنديبي بأن حوالي  70في المائة من المبردات في القطاع الفرعي للمبردات تستخدم مكثفات تبريد
الھواء وأن نسبة  30في المائة منھا تستخدم مكثفات تبريد بالسوائل ،وذلك في العادة باالقتران مع وجود برج تبريد .ويفيد
اليوئنديبي أيضا بأن معظم الشركات في قطاع المبردات الفرعي تصنع مجموعة متنوعة من المنتجات ،وبالتالي لديھا
معدات لتصنيع مكثفات تعمل بتبريد الھواء .ويطالب اليوئنديبي بتكاليف تشغيل إضافية أعلى كثيرا بالنسبة للمبردات
العاملة بالھيدروفلوروكربون 410-أ والھيدروفلوروكربون134-أ ،وعلق على تكلفة المبردات التي تستخدم
الھيدروفلوروكربون .32-وفيما يتعلق بالھيدروفلوروكربون ،32-أفاد اليوئنديبي بأنه ال يمكن أن يقدم أفكارا أخرى قبل
أن يحز تقدم كبير في المشروع التدليلي في أحد المنشآت بدرجة تكفي إتاحة استخدام الخبرة المكتسبة منه في تحديد
التكلفة الفعلية ،استنادا إلى أن الھيدروفلوروكربون 32-تكنولوجيا جديدة نسبيا في مجال اإلنتاج الواسع النطاق .وردا على
أسئلة األمانة بشأن استخدام الھيدروكربون ،290-البروبان ،أفاد اليوئنديبي عن مدونات البناء في الصين التي قد تكون
أكثر تقييدا منھا في األماكن األخرى نظرا الرتفاع كثافة البناء في المناطق الحضرية؛ وفي الوقت ذاته ،توقع اليوئنديبي
مستقبال أيسر في تنظيم إجراءات السالمة في حالة الھيدروفلوروكربون 32-منه في حالة البروبان ،ألن المتطلبات في
المعدات المحتوية على الھيدروفلوروكربون 32-يحتمل أن تكون أقل صرامة من المتطلبات في حالة معدات التبريد التي
تستخدم الھيدروكربون) 290-البروبان( .ويرى اليوئنديبي ذلك ألن ھاتين المادتين القابلتين لالشتعال قد صنفتا مؤخرا في
تصنيفين مختلفين للخطورة في معيار للتصنيف مھم دوليا ،وكان التصنيف أقل صرامة في حالة الھيدروفلوروكربون-
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32؛ غير أنه ال توجد في الوقت الحالي أي معايير لالختالفات في تصميم المنتجات واالستخدام التي قد تنشأ عن
االختالفات في التصنيف.
.206
الوثيقة.

وقد بدأت األمانة بتحليل البيانات المقدمة من اليوئنديبي ولكن ھذا التحليل لم يكن قد اكتمل وقت تحرير ھذه

التوصية
.207

)ترد فيما بعد(.
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ورقة تقييم المشروع -مشروعات متعددة السنوات
الصين
أوال :عنوان المشروع

الوكالة

خطة قطاعية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف

اليونيدو

السنة2009 :

ثانيا :أحدث بيانات المادة 7

ثالثا :أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
الرغاوي
االيروسول
المادة الكيميائية

) 18 602.7من أطنان قدرات استنفاد األوزون(

مكافحة
الحرائق

السنة2009 :
المذيبات

التبريد
تصنيع

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

عامل
التصنيع

مجموع
استھالك
القطاع

استخدام
المختبرات

خدمة

4.0

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

2.0

6.0

6.1

6.1

الھيدروكلوروفلوروكربون133-
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(

5 056.8

الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(

5 535.7

465.9

الھيدروكلوروفلوروكربون142-
الھيدروكلوروفلوروكربون22-

1 417.7

1 066.0

2.0

349.8

1 353.0

6 221.6

3 456.2

11 030.8

الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج أ

1.0

1.0

الھيدروكلوروفلوروكربون225-ج ب

0.0

0.0

رابعا :بيانات االستھالك )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
سيحدد

خط األساس 2010 - 2009

غير معروف

نقطة البداية للخفض التجميعى المستدام
اإلستھالك المؤھل للتمويل )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

ووفق عليه بالفعل:
خامسا :خطة األعمال
اليونيدو

الباقي:

1.7

2011

2012

2013

2014

إزالة المواد
المستنفدة
لألوزون
)باألطنان من
قدرات استنفاد
األوزون(

104.4

104.4

69.6

التمويل
)بالدوالرات
األمريكية(

21 500 000 32 250 000 32 250 000

2015

2016

69.6

174.0

64.8

586.8

21 500 000

53 750 000

20 019 750

181 269 750

2011

سادسا :بيانات المشروع
حدود االستھالك بموجب بروتوكول مونتريال
الحد األقصى لالستھالك المسموح به )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(

2017

2018

2019

اليونيدو

2013

2012

2014

غير متاح

غير متاح

خط األساس

خط األساس

غير معروف

غير معروف

19 100.0

19 100.0

17 190.0

تكلفة
المشروع

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
مجموع تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )بالدوالرات األمريكية(
سابعا :طلب التمويل للشريحة األولى )(2011

اليونيدو

األموال المطلوبة
)بالدوالرات األمريكية(
تحدد فيما بعد

2015
خط األساس%10-

تكاليف الدعم

الوكالة

2020

المجموع

تكاليف الدعم
)بالدوالرات األمريكية(
تحدد فيما بعد

التمويل المطلوب:
تحدد فيما بعد

توصية األمانة:
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خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
وصف المشروع
 .208قدمت اليونيدو ،نيابة عن حكومة الصين ،إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية خطة إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بتكلفة إجمالية قدرھا 168 513 023
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  12 638 477دوالر أمريكيا .ويتوقع أن تزيل المرحلة األولى التي
تغطي السنوات  ،2015-2013مقدار  10 670طنا متريا ) 586.9طن من قدرات استنفاد األوزون(.
اإلنتاج واستھالك غاز التبريد في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
 .209قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف ھو أكبر قطاع للتصنيع يستھدف الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
الصين .وبغية التأكد من دقة وموثوقية البيانات المجمعة ،أجرى اتحاد األجھزة الكھربائية المنزلية في الصين استقصاء
باستخدام ثالثة نھج مختلفة :استبيانات أرسلت إلى  31منشأة لتصنيع ھذه األجھزة وجمعت من خاللھا معظم البيانات،
وزيارات إلى المواقع ومراسالت مع المنشآت ،وندوة دراسية مع المنشآت الكبيرة .وجرت مراجعة تبادلية للبيانات
والتحقق منھا مع قاعدة بيانات اتحاد األجھزة الكھربائية المنزلية ،وبيانات المكتب الوطني لإلحصاء واإلدارة العامة
للجمارك .ووفقا لالستقصاء كان حجم اإلنتاج في عام  2008من أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين يبلغ  75.6مليون
وحدة ،منھا  65.3مليونا تشحن بالھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وبلغ االستھالك  66 100طن متري من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-استنادا إلى متوسط الشحنة البالغ  1.01كيلوغرام من غاز التبريد للوحدة .وعالوة على
ذلك ،أجريت جولة ثانية من جمع البيانات في نھاية عام  .2009وقد ركزت ھذه الجولة الثانية على تقييم إنتاج أجھزة
تكييف ھواء الغرف واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في  2009والتوقعات لعام .2010وبلغ اإلنتاج في ھذا
القطاع  60مليون وحدة في عام  .2009وحسب أن استھالك ھذه المادة في  2009يبلغ  71 500طن متري على أساس
متوسط الشحنة البالغ  1.2كيلوغرام /وحدة .وفسرت الزيادة البالغة نحو  19في المائة في الشحنة لكل وحدة على أنھا
متطلبات النھوض بكفاءة الطاقة في معدات تكييف ھواء الغرف ،وزيادة حصة الوحدات المجزأة ،وتزايد أھمية النظم
المجزأة المتعددة .وجمعت بيانات  2009من خالل عمليتي استقصاء شاملتين لقطاعي أجھزة تكييف ھواء الغرف
والكباسات في قطاع تكييف ھواء الغرف.
 .210وقد تطورت صناعة تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بسرعة كبيرة من  2005إلى  .2008وبلغ إنتاج القطاع
ذروته في  2007حيث بلغ  76.8مليون وحدة بزيادة بنسبة  28في المائة عن عام  .2006ويرجع السبب في ھذه الزيادة
الحادة في  2007إلى التنمية االقتصادية المحلية السريعة ،وارتفاع الطلب المحلي على وحدات تكييف ھواء الغرف .غير
أن منتجي ھذه الوحدات بالغوا في تقدير طلب السوق في  2007مما أدى إلى زيادة المخزونات من ھذه الوحدات .وكان
لذلك تأثير آخر على حجم إنتاج الوحدات في  2008وذلك ألنه تمت تغطية جزء من ھذا الطلب ،في نفس العام ،من
المخزونات التي تجمعت في  ,2007وعالوة على ذلك ،فإنه ابتداء من الربع الثاني من عام  ،2008أثرت األزمة المالية
العالمية في صناعة تكييف ھواء الغرف مما أدى إلى انخفاض حجم اإلنتاج في  2008بصورة طفيفة .ففي عام 2008
بلغت القدرة اإلجمالية لإلنتاج في الصين نحو  100مليون وحدة .وبتضمن الجدول  1اإلنتاج والمبيعات والصادرات في
الفترة .2008-2005
الجدول  -1إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف والمبيعات المحلية والصادرات منھا
السنة
مجموع اإلنتاج
)بآالف الوحدات(

المبيعات المحلية
)بآالف الوحدات(

الصادرات إلى بلدان
المادة 5
)بآالف الوحدات(

الصادرات إلى البلدان
غير العاملة بالمادة 5
)بآالف الوحدات(

2005

57 000

30 600

10 000

16 400

2006

60 000

31 600

9 900

18 500

2007

76 800

41 000

14 600

21 200

2008

75 600

39 800

15 300

20 500
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 .211وفي عام  ،2008جرى تصدير نحو  7.8ماليين وحدة نوافذ إلى أمريكا الشمالية مشحونة
بالھيدروكلوروفلوروكربون ،22-كما صدرت  3.2ماليين وحدة أخرى مشحونة بالھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى
بلدان أخرى غير عاملة بالمادة  .5وجرى شحن بقية منتجات التصدير إلى البلدان غير العاملة بالمادة 5
بالھيدروفلوروكربون) 410-أ( .وھكذا بلغت الشحنة المتضمنة في وحدات تكييف ھواء الغرف
بالھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي تم تصديرھا إلى البلدان غير العاملة بالمادة  5نحو  6في المائة من إجمالي استھالك
ھذه المادة في إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف .وابتداء من نھاية عام  2009توقفت الصادرات من منتجات
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى أمريكا الشمالية.
 .212والكباس ھو المكون الرئيسي في أي نظام للتبريد أو تكييف الھواء بما في ذلك نظام تكييف ھواء الغرف ،كما
أنه يركب بصورة خاصة لبعض غازات التبريد إالّ أنه اليمكن استخدامه بسھولة في غازات أخرى .وتصمم كباسات
تكييف ھواء الغرف وتصنع بصورة خاصة ألجھزة تكييف ھواء الغرف .وينبغي تعديل عملية التصميم والتصنيع في
إنتاج الكباسات وفقا لخصائص غازات التبريد الجديدة.
 .213وينمو قطاع كباسات تكييف ھواء الغرف بسرعة ،وتمشيا مع نمو قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف.
وفي عام  2007بلغ حجم إنتاج الكباسات  85مليون وحدة بمعدل نمو قدره  35في المائة بالمقارنة بعام  .2006وفي عام
 2008انخفض حجم إنتاج ھذه الكباسات بصورة طفيفة إلى  79مليون وحدة .ويجري إنتاج كباسات تكييف ھواء الغرف
بصفة رئيسية لتغطية الطلب على الكباسات من جانب صناعات تكييف ھواء الغرف في الصين ،حيث يجري بيع أكثر
من  82في المائة من مجموع اإلنتاج .وزاد حجم الصادرات أيضا ووصل إلى  14.1مليون وحدة قي  2008وھو الحجم
الذي لم يتغير تقريبا عما كانت عليه في العام السابق .وكان الجزء األكبر من الصادرات يذھب إلى بلدان المادة 5
األخرى مثل الھند ،وجمھورية كوريا وتايلند .وجرى تصدير نحو  1.68مليون وحدة إلى البلدان غير العاملة بالمادة 5
مثل اليابان والواليات المتحدة األمريكية .ويوفر الجدول  2ملخصا للتطور في السنوات األخيرة.
الجدول  -2اإلنتاج والصادرات من كباسات تكييف ھواء الغرف
اإلنتاج
السنة
)بآالف الوحدات(

الصادرات
)بآالف الوحدات(

2005

59 600

9 390

2006

63 000

9 990

2007

85 000

14 250

2008

79 000

14 100

 .214والمنافسة داخل قطاع تكييف ھواء الغرف محتدمة بشدة .ولذا ،تنتزع عدة منشآت كبيرة حصة متزايدة
باستمرار من السوق في حين اختفت أنواع المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة .ففي نحو عام  2000كان ھناك نحو  400نوع
من أجھزة تكييف ھواء الغرف في السوق المحلية .وقد تقلص ھذا الرقم إلى نحو  150نوعا في  2003ثم إلى نحو 30
نوعا في  .2009وفي ذلك العام كانت شركات التصنيع الرئيسية الثالث وھي غري وميديا وھاير تشكل  65.1في المائة
من حجم المبيعات ،بزيادة قدرھا  4.7في المائة عن عام  .2008وقد لوحظ اتجاه مماثل في القطاع الفرعي لتصنيع
كباسات أجھزة تكييف ھواء الغرف.
 .215ويقتصر نطاق خطة قطاع تكييف ھواء الغرف على أجھزة تكييف ھواء الغرف بقدرة تبريد تقل عن 14 000
وات وفقا للمعيار الوطني  GB/T7725ألجھزة تكييف ھواء الغرف .وعلى ذلك فإن أجھزة تكييف ھواء الغرف التي
تزيد فيھا قدرة التبريد عن  14 000وات لم تدرج في ھذه الخطة لتكييف ھواء الغرف .وھناك ثالثة أنماط رئيسية
ألجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ھي:
)أ(

أجھزة تكييف الھواء المجمعة مثل أجھزة النافذة والمتنقلة؛

)ب(

أجھزة تكييف الھواء المجزأة مثل أجھزة التكييف المجزأة المركبة على الجدران وأجھزة
المقصورات؛

)ج(

أجھزة تكييف الھواء المجزأة المتعددة األجزاء؛

 .216وخالل الفترة  2004إلى  ،2008كانت الوحدات المجزأة ھي النمط الغالب في تكييف ھواء الغرف في الصين
حيث كان نصيبھا يقرب من  70في المائة من مجموع إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف تليه أجھزة تكييف ھواء النافذة
بنصيب يبلغ نحو  14في المائة من اإلنتاج .ويجري أساسا إنتاج أجھزة النافذة للتصدير .وكان نصيب األجھزة المتنقلة
ثابتا خالل ھذه الفترة حيث كان يمثل نحو  2في المائة،وھي معدة أساسا للتصدير .ويتضمن الجدول  3عرضا عاما لذلك.
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الجدول  -3إنتاج مختلف أنواع أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل الفترة من  2005إلى 2008
السنة
األجھزة المجزأة
)بآالف الوحدات(

األجھزة المتنقلة
)بآالف الوحدات(

أجھزة النافذة
)بآالف الوحدات(

األنواع األخرى من أجھزة
تكييف ھواء الغرف
)بآالف الوحدات(

2005

43 700

970

9 100

3 200

2006

44 200

1 200

11 000

3 600

2007

58 700

1 500

12 400

4 200

2008

59 900

1 100

10 200

4 400

 .217وكان الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ھو غاز التبريد المفضل بالنظر إلى أدائه التبريدي الممتاز وثباته
الكيميائي .وظلت ھذه المادة أھم غاز للتبريد في قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالمي .وخالل السنوات
األخيرة ،فرضت بعض البلدان حظرا على الواردات من معدات تكييف ھواء الغرف التي تحتوي على
الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وكان من نتيجة ذلك أن طور قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين عددا من
المنتجات باستخدام غازات تبريد بديلة ،وكان معظمھا للتصدير .وكانت ھذه الغازات البديلة ھي الھيدروفلوروكربون-
)410أ( والھيدروفلوروكربون)407-ج( .ولم يبع سوى عدد قليل من تلك األجھزة التي تستخدم الھيدروفلوروكربون-
)410أ( في السوق المحلية .وكانت ھذه الوحدات مجھزة بمعدات عاكسة تحسن كثيرا من كفاءة الطاقة في وحدات تكييف
ھواء الغرف ،وعالوة على ذلك بدأت بعض منشآت إنتاج ھذه األجھزة في التعاون مع شركات أجنبية إلنتاج وتصدير
أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكربون.290-
 .218وفي عام  ،2008كان حجم إنتاج بعض أنواع أجھزة تكييف ھواء الغرف )المتنقلة والنافذة( أقل مما كان عليه
في  .2007غير أن متوسط شحنة الوحدات كان أعلى نتيجة لزيادة حصة منتجات كفاءة الطاقة والتي كانت تتصل
ببرنامج إعانات حكومي ،باإلضافة إلى أن مزيج المنتجات تغير حيث أصبحت أجھزة تكييف ھواء الغرف المجزأة
تحصل على شحنة أكبر .وأدى ذلك إلى زيادة عامة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في  2008بالمقارنة بما
كان عليه في السنة السابقة .وزاد استھالك وإنتاج نظم تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروفلوروكربون)410-أ(
بسرعة خالل نفس الفترة .وكانت حصة األجھزة غير المستخدمة للھيدروكلوروفلوروكربون تبلغ نحو  14في المائة من
مجموع اإلنتاج في  .2008وفرضت أمريكا الشمالية حظرا على استيراد المعدات التي تستخدم
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-اعتبارا من  2010وھو األمر الذي سيكون له بالتأكيد تأثير على استھالك ھذه المادة في
الصين.
الجدول  -4استھالك وتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف بحسب التكنولوجيا

السنة
2005
2006
2007
2008

أجھزة تكييف ھواء
أجھزة تكييف ھواء
الغرف باستخدام
الھيدروكلوروفلورو الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروفلــوروكربون الھيدروفلوروكربون الغرف المستخدمة
بغازات تبريد أخرى
)410أ()407ج(22كربون22-
)بآالف الوحدات(
)طن متري(
)طن متري(
)بآالف الوحدات(
)طن متري(
5 800
767
554
51 200
45 700
5 700
1 285
303
54 300
52 000
7 600
3 188
503
69 200
63 700
10 300
4 623
357
65 300
66 100

المجموع
)بآالف
الوحدات(
57 000
60 000
76 800
75 600

أجھزة تكييف
ھواء الغرف
المستخدمة غازات
تبريد أخرى
)النسبة من
المجموع(
10.18
9.50
9.90
13.62

التكنولوجيات البديلة
 .219تتناول خطة قطاع تكييف ھواء الغرف عملية اختيار غازات التبريد البديلة مع مراعاة الخواص الفيزيائية
والكيميائية والدينامية الحرارية ،وكفاءة الطاقة والتأثيرات المحتملة على البيئة والسالمة واالقتصاد .وقد اختيرت
كبدائل
والھيدروفلوروكربون161-
)البروبان(
والھيدروكربون290-
الھيدروفلوروكربون)410-أ(
للھيدروكلوروفلوروكربون.22-
 .220والھيدروفلوروكربون)410-أ( تكنولوجيا معروفة جيدا وواسعة االستخدام في تصنيع معدات تكييف ھواء
الغرف في أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية .كما أنھا معروفة لكثير من المنشآت في الصين .وقد تطبق ھذه المنشآت ھذا
البديل وفقا الستراتيجياتھا الخاصة باألسواق والتطوير .ونظرا الرتفاع قدرات االحترار العالمي فيه ،فإن استخدامه قد
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يقيد في وقت ما في المستقبل .ولذا يعتبر الھيدروفلوروكربون)410-أ( بديال مؤقتا للھيدروكلوروفلوروكربون ،22-ولن
تسند له األولوية كغاز تبريد بعد الخطوة األولى ) (2013من إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
 .221والھيدروكربون 290-عبارة عن غاز تبريد ھيدروكربوني طبيعي خال من قدرات استنفاد األوزون ،كما أن
قدرته على االحترار العالمي ثالثة .ولھذه المادة أداء دينامي حراري جيد .وھي غاز مثالي غير ضار بالبيئة .غير أنه
غاز شديد االشتعال ومن ثم ينبغي تنفيذ تدابير خاصة بالسالمة خالل التصنيع والخدمة .ويوجد إنتاج تجاري لمعدات
تكييف ھواء الغرف المعتمدة على الھيدروكلورو 290-في إيطاليا واستراليا.
 .222والھيدروفلوروكربون 161-غاز غير سام ويتمتع بخواص فيزيائية وكيميائية جيدة كما أنه غاز غير ضار
بالبيئة وخال من قدرات استنفاد األوزون وقدرة االحترار العالمي فيه ھي  .12غير أن ھذا الغاز قابل لالشتعال يتطلب
تدابير سالمة إضافية في التصنيع والخدمة .وقد درس العديد من الشركات الكيميائية ومختبرات البحوث في الصين ھذا
الغاز .وقد بدأت أيضا بعض منشآت تكييف ھواء الغرفة النظر في استخدام الھيدروفلوروكربون .161-وتصل الشحنة
فيه ،بنفس قدرة التبريد ،إلى أقل مما في نظام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المعادل .والتوجد أي مشاكل خاصة
بالتوافق مع المواد المستخدمة في النظم القائمة ،ولذا التوجد حاجة إلى تغيير الكباس ومواد التشحيم .وفيما يتعلق بأداء
النظام ،قد يحسن الھيدروفلوروكربون 161-من كفاءة طاقة المنتج بنسبة تتراوح بين  9و 12في المائة مقابل
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بعد إجراء عملية إعادة تصميم وتغييرات ھيكلية.
اتجاه التطور في قطاع تكييف ھواء الغرف واستھالك خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون22-
 .223انخفض إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في عام  2008والنصف األول من عام  ،2009انخفاضا طفيفا
بالمقارنة بعام  2007وذلك نتيجة لتأثيرات األزمة المالية .ومنذ النصف الثاني من  ،2009تتوافر شواھد على أن القطاع
قد بدأ في االنتعاش .وتشير التوقعات إلى أن قطاع أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين سوف ينمو مرة أخرى في
 2010لألسباب التالية:
)أ(

التأثيرات اإليجابية للسياسات التحفيزية التي روجتھا حكومة الصين لتعويض تأثيرات األزمة المالية
ولدفع الطلب في السوق المحلية؛

)ب(

التطور السريع في صناعة العقارات في الصين ونمو الطلب على أجھزة تكييف ھواء الغرف في
السوق المحلية التي تغطي كال من المناطق الحضرية والريفية؛

)ج(

انتعاش االقتصاد العالمي وتوقعات نمو الطلب على األجھزة المنزلية في السوق الدولية في 2010؛

 .224من المتوقع أن يظل إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-فضال عن
استھالك ھذه المادة ثابتين تقريبا بعد  2010نتيجة لتطبيق الالئحة التنظيمية الجديدة "حظر إنشاء خطوط إنتاج جديدة
باستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية" في الصين .وعالوة على ذلك ،فإنه معدل النمو سيُكبح نتيجة المتناع العديد
من األسواق عن قبول المعدات المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،والخفض الناشئ عن جھود التحويل
لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بغازات تبريد بديلة.
 .225وقد حصل على مستويات إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-واستھالك
ھذه المادة لعامي  2009و 2010استنادا إلى البيانات التي جمعت خالل االستقصاء الثاني الذي أجرى في نھاية عام
 .2009وترد ھذه المستويات في الجدول .5
الجدول  -5إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-واستھالكه في سنوات خط األساس
السنة

2009
2010

استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
)طن متري(
71 500

أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
)الوحدات(
59 994 000

77 900

65 181 000

 .226يحدد استھالك خط األساس من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة  5بأنه متوسط استھالك عامي
 2009و 2010وتھدف خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إلى تحديد استھالك خط األساس للقطاع استنادا إلى االستھالك
التقديري للقطاع خالل نفس السنتين .ويتضمن الجدول  6الحسابات ذات الصلة.
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الجدول  -6خط األساس الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في 2009

الكمية من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
)طن متري(
71 500

استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في 2010

77 900

خط األساس

74 700

الفرق بين  2010واستھالك خط األساس

3 200

الفئة

 .227واستنادا إلى التقديرات الواردة في الجدول  ،6فإن كمية الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي ستزال في قطاع
تكييف ھواء الغرف في الصين خالل المرحلة األولى قد حسبت على النحو الوارد في الجدول  .7واستنادا إلى متوسط
الشحنة ،يبين الجدول أيضا حجم التصنيع التقريبي الذي سيجري تحويله للوصول إلى ھذا الھدف.
الجدول  -7أھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين )المرحلة األولى(
الخطوة

كمية الھيدروكلوروفلوروكربون22-

الفئة

ألف

خط األساس )طن متري(

74 700

باء

الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي ستجري إزالته في 2013
)باألطنان المترية( )الخطوة األولى(

3 200

جيم

الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي ستجري إزالته في 2015
)باألطنان المترية( )الخطوة الثانية(

7 470

دال

الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي ستجري إزالته في المرحلة
األولى )باء  +جيم( طن متري

10 670

ھاء

تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف الذي سيجري تحويله حتى
) 2015وحدات(

8 892 000

 .228وكما يتضح من الجدول  ،7يتعين على قطاع تكييف ھواء الغرف الصيني أن يزيل  10 670طنا متريا من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في المرحلة األولى قبل عام  2015والتحويل من ھذه المادة إلى مختلف البدائل لقدرة
إنتاج مقابلة تعادل  8 892 000وحدة من أجھزة تكييف ھواء الغرف .وقد حسب ھذا الرقم األخير على أساس متوسط
حجم شحن قدره  1.2كيلوغرام /وحدة.
 .229وبعض منشآت تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إما مملوكة لمنشآت من بلدان غير عاملة بالمادة  5أو مملوكة
ملكية مشتركة مع منشآت من بلدان غير عاملة بالمادة  .5غير أن ھناك عددا آخر يخضع للملكية الصينية الكاملة .ووفقا
لسياسات اللجنة التنفيذية ،فإن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في المنشآت المملوكة لبلدان غير عاملة بالمادة 5
أو الجزء المعادل للحصة المملوكة للبلدان غير العاملة بالمادة  5غير مؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف.
ووفقا للبيانات التي جمعت لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف ،فإن الجزء من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المقابل لھذه المنشآت يبلغ نحو  9.6في.المائة من مجموع استھالك ھذه المادة .وقد أدرجت المنشآت التي تنطوي على
جزء من الملكية تابعة لجمھورية كوريا في ھذه األعداد .وفي خطة القطاع ھذه ،خصمت حصة استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المقابلة للبلدان غير العاملة بالمادة  5من االستھالك اإلجمالي لھذه المادة.
 .230وتتوخى خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إدخال تكنولوجيا بديلة في الفترة من  2011إلى  .2015وتفرق الخطة
بين الخطوة األولى حتى  2013والخطوة الثانية حتى  ،2015حيث صممت كل منھما للوصول إلى ھدف االمتثال لكل
منھا في السنة األخيرة.
)أ(

ففي الخطوة األولى ،فإن القدرة المؤھلة التي تعادل  85في المائة من ھدف الخفض للخطوة األولى
أي  2 459طنا متريا سيجري تحويلھا إلى الھيدروفلوروكربون)410-أ( ونسبة الـ  15في المائة
الباقية )  434طنا متريا( إلى ھيدروكربون 290-أو الھيدروفلوروكربون161-؛

)ب(

وفي الخطوة الثانية ،فإن القدرة المؤھلة المعادلة لنسبة  10في المائة من الھدف لھذه الخطوة أي 675
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طنا متريا سوف تحول إلى الھيدروفلوروكربون)410-أ( والباقي وقدره  6 723طنا متريا إلى
الھيدروكربون 290-أو الھيدروفلوروكربون161-؛
 .231ويجانب تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون)410-أ( والھيدروفلوروكربون 161-والھيدروكربون ،290-قد
تطبق المنشآت بدائل أخرى غير ضارة بالبيئة وفقا لخطة التطوير وطلب السوق لديھا .ويبين الجدول  8استخدام
التكنولوجيات البديلة باعتبارھا قدرة إنتاج يتعين تحويلھا )عدد الوحدات(.
الجدول  -8اختيار تكنولوجيا التحويل البديلة في المرحلة األولى
الكمية المؤھلة
)بالوحدات(

طاقة اإلنتاج
طاقة اإلنتاج اإلجمالية التي يتعين تحويلھا في المرحلة األولى

7 878 000

طاقة اإلنتاج التي ستحول إلى الھيدروكربون 290-و الھيدروفلوروكربون161-

5 402 000

طاقة اإلنتاج التي ستحول إلى الھيدروفلوروكربون)410-أ(

2 476 000

حساب المنافع البيئية إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون22-
 .232يبلغ مجموع قدرات استنفاد األوزون التي ستزول من خالل خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في
قطاع تكييف ھواء الغرف خالل المرحلة األولى ما يعادل  586.9طنا من قدرات استنفاد األوزون.
 .233وقد استخدم مجموع تأثير االحترار المعادل كمنھجية لتقييم الخفض في انبعاثات غازات االحتباس الحراري
الناشئ عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع تكييف ھواء الغرف في المرحلة األولى ويتيح تأثير
االحترار المعادل تقييم االنخفاض المباشر وخفض المساھمة غير المباشرة النبعاثات غازات االحتباس الحراري نتيجة
الستھالك الطاقة في فترة حياة منتجات تكييف ھواء الغرف.
الجدول  -9االنخفاض في غازات االحتباس الحراري
خفض االنبعاثات نتيجة للتسرب خالل التشغيل

12 740 000

خفض االنبعاثات لدى التخلص من أجھزة تكييف ھواء الغرف في نھاية عمرھا

11 948 000

خفض االنبعاثات الناشئة عن االقتصاد في الطاقة الذي يتحقق بالتكنولوجيات البديلة المعنية

8 101 000

مجموع الخفض في غازات االحتباس الحراري )أطنان بمكافئ ثاني أكسيد الكربون(

32 789 000

سياسات الحكومة
 .234نظرا ألن التكنولوجيا الحالية للھيدروكلوروفلوروكربون  22-فعالة من الناحيتين التقنية واالقتصادية ،وأن
المنشآت ترغب في المحافظة على حصتھا في السوق ،وأن تحافظ على معايير الجودة لديھا وزيادة أرباحھا ،لم يكن لدى
منشآت تكييف ھواء الغرف حوافز كثيرة إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون .22-وبغية تقديم حوافز للمنشآت باإلضافة
إلى الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق المتعدد األطراف ،ستضع الحكومة وتنفذ سياسات إلرغام المنشآت على تحويل
مرافق اإلنتاج لديھا التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وأن تغلق مرفق اإلنتاج لتلك المنشآت التي ترفض
التحويل .وعالوة على السياسات القائمة ،يتوقع أن يؤدي تطبيق السياسات التالية إلى تحقيق أھداف إزالة ھذه المادة
المحددة في المرحلة األولى من خطة قطاع تكييف ھواء الغرف:
)أ(

إنفاذ الحظر على تركيب خطوط إنتاج جديدة تعتمد على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

إنشاء نظام للحصص للرقابة على إمدادات ھذه المادة؛

)ج(

تطبيق الحظر على الواردات من أجھزة تكييف ھواء الغرف المحتوية على ھذه المادة ومعدات إنتاج
أجھزة تكييف ھواء الغرف التي تستخدم غاز تبريد الھيدروكلوروفلوروكربون22-؛

)د(

إنشاء آلية للحوافز المالية تشجع على تطبيق البدائل غير الضارة بالبيئة .ووفقا لقواعد الصندوق
المتعدد األطراف ،سيخصص جزء من تكاليف التشغيل اإلضافية إلقامة آليات للحوافز المالية
للتشجيع على تطبيق البدائل غير الضارة للبيئة؛
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)ه(

إدراج منشآت تكييف ھواء الغرف التي تستخدم غازات التبريد غير الضارة بالبيئة في قائمة
المشتريات الحكومية؛

)و(

اعتماد بروتوكول إلعادة تدوير وتدمير غازات التبريد لقطاع تكييف ھواء الغرف في تآزر مع لوائح
إدارة المخلفات المعمول بھا؛

)ز(

مراجعة المعايير القائمة لتلبية المتطلبات الخاصة باستخدام التكنولوجيات الجديدة البديلة القابلة
لالشتعال ،ووضع معايير جديدة لتنظيم عمليات التركيب والمعالجة والتخزين والنقل والصيانة ذات
الصلة بمنتجات تكييف ھواء الغرف باستخدام غازات تبريد بديلة جديدة بما في ذلك القابلة لالشتعال؛

)ح(

وضع معيار إلعادة تدوير الھيدروكلوروفلوروكربون ،22-وخفض االنبعاثات من ھذه المادة خالل
إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف وخدمتھا والتخلص منھا؛

)ط(

تقييم إمكانية إنشاء نظام إلصدار شھادات اعتماد للقائمين بتركيب أجھزة تكييف ھواء الغرف
المجزأة.

خطة عمل المرحلة األولى
 .235وضعت خطة العمل بالسبعة مكونات التالية لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون22-
مع عدم اإلضرار بتنمية قطاع تكييف ھواء الغرف:
)أ(

إنشاء "فريق وطني قيادي لحماية طبقة األوزون" لتنسيق أنشطة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية مع الھيئات الحكومية وإنشاء آلية لالتصال مع المنظمات الدولية
واتحادات الصناعات والمستھلكين وغيرھا من المؤسسات؛

)ب(

تقييم البدائل المتوافرة وإجراء البحوث والتطوير على غازات التبريد والتكنولوجيات واالستخدامات
البديلة الجديدة؛

)ج(

التعاون التقني وتبادل المعلومات من خالل الندوات الدولية والوطنية؛

)د(

تحويل  36من خطوط إنتاج معدات تكييف ھواء الغرف ومايتصل بذلك من خطوط إنتاج الكباسات؛

)ه(

برامج التدريب للموظفين الحكوميين ،وموظفي المنشآت والعاملين في الخدمة وتركيب معدات تكييف
ھواء الغرف فيما يتعلق باللوائح والمتطلبات الجديدة ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة وغازات التبريد
البديلة؛

)و(

استثارة الوعي على مستويات الحكومة والمنشآت والمستھلكين باستخدام قنوات ووسائط توزيع
المعلومات ذات الصلة؛

)ز(

إنشاء نظام للمعلومات لجمع وتبادل البيانات التي توفرھا الصناعة؛

)ح(

إنشاء وتشغيل نظام للحصص.

تقديرات تكاليف التحويل
 .236قدرت خطة قطاع تكييف ھواء الغرف قدرات اإلنتاج المركبة في  2009لمعدات تكييف الھواء بأنھا تبلغ نحو
 100مليون وحدة مع نفس المستوى من إنتاج الكباسات .وفي  ،2009كان نحو  89في المائة من ھذه القدرة تستخدم
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كغاز تبريد ،ولذا فإنه سيتعين تحويل قدرات إنتاج نحو  89مليون جھاز تكييف ھواء
الغرف وكباسات من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى بدائل خالية من قدرات استنفاد األوزون على أساس اإلطار
الزمني التالي:
)أ(

قبل  -2013قدرات إنتاج ثالثة ماليين وحدة؛

)ب(

قبل  2015قدرات إنتاج تسع ماليين وحدة )بما في ذلك ھدف (2013؛
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)ج(

قبل  2030قدرات إنتاج  89مليون وحدة )بما في ذلك ھدف .(2015

 .237وبغية تحويل معدات تكييف ھواء الغرف من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى أي بدائل ،يتعين إجراء
تغييرات في التصميم بالنظر إلى االختالفات في الخواص الفيزيائية الحرارية والدينامية الحرارية لغازات التبريد ،والنوع
الجديد من مواد التشحيم الالزمة ،وفي حالة الھيدروكربون  290-والھيدروفلوروكربون 161-قابلية الغاز لالشتعال.
وسوف تتطلب ھذه التغييرات في تصميم النظم تحويل بعض معدات اإلنتاج واختبار األداء ذات الصلة ،ومرافق التخزين
وغير ذلك .وعلى الرغم من أن التكاليف اإلضافية الفعلية المرتبطة بمختلف التكنولوجيات قد تكون مختلفة ،فإن بنود
التكاليف متماثلة إلى حد ما ،ولذا سوف يتضمن المقترح مايلي:

.238

)أ(

سوف تتضمن التكاليف الرأسمالية اإلضافية لكل من تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف وتصنيع
الكباسات كال من تحويل و/أو شراء معدات اإلنتاج لخط التجميع ،وربما مبادل الحرارة ونظم التزويد
بغاز التبريد ومعدات اختبار المنتج للتحويل إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال )الھيدروكربون -
 290والھيدروفلوروكربون ،(161-وتركيب نظم تھوية لضمان السالمة ،ومسبار الھيدروكربون،
ومعدات رصد السالمة ،واإلمداد بالطاقة في حاالت الطوارئ فضال عن التدابير المضادة لالنفجار
والمضادة للكھرباء االستاتيكية؛

)ب(

تكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بتكاليف إضافية نتيجة لزيادة تكاليف المواد والتكاليف ذات الصلة
بالتصميم الجديد بما في ذلك مكونات التشحيم والكھرباء في الكباسات الجديدة حتى مدى التأھل؛

)ج(

تكاليف المساعدة التقنية لتدريب العمال والبائعين وعمال التركيب والستثارة الوعي.

ووضعت االفتراضات التالية لتقدير التكاليف اإلضافية:
)أ(

تحسب أسعار غازات التبريد وتكاليف المعدات استنادا إلى أسعار العام  2009للمواد
)الھيدروكلوروفلوروكربو 1.6 :22-دوالر أمريكي للكيلوغرام ،الھيدروفلوروكربون)410-أ(7.3 :
دوالر أمريكي للكيلوغرام والھيدروفلوروكربون 290-والھيدروفلوروكربون 3.6 :161-دوالر
أمريكي للكيلوغرام(؛

)ب(

تعتمد تكاليف التحويل على قدرات اإلنتاج القائمة ،ولن يسفر التحويل عن أي ارتقاء تكنولوجي أو
زيادة في قدرات اإلنتاج؛

)ج(

التشمل تقديرات التكاليف إالّ تكاليف التحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البدائل الخالية
ثان من المواد الھيدروفلوروكربونية إلى غازات
من قدرات استنفاد األوزون .وال تشمل أي تحويل ٍ
تبريد أخرى غير ضارة بالبيئة؛

)د(

تعتمد جميع حسابات التكاليف على قدرة إنتاج تبلغ  250 000وحدة سنويا لكل خط إنتاج ألجھزة
تكييف ھواء الغرف و  1 700 000وحدة سنويا لكل خط من خطوط إنتاج كباسات تكييف ھواء
الغرف.

 .239تعتمد بنود التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية وتقييمھا على مشروعات التدليل التي
ووفق عليھا لتحويل تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات .وفيمايلي ملخص للتكاليف الرأسمالية وتكاليف
التشغيل اإلضافية لتحويل خط إنتاج واحد.
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الجدول  -10التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية لتحويل خط إنتاج واحد
عدد خطوط
التصنيع التي
ستحول

غازات التبريد البديلة

التكاليف الرأسمالية
اإلضافية
)دوالر أمريكي(

تكاليف التشغيل
اإلضافية )دوالر
أمريكي /وحدة(

قدرات اإلنتاج
)وحدة سنويا(

خط اإلنتاج

خط إنتاج أجھزة تكييف
ھواء الغرف

250 000

22

الھيدروكربون-
 290أو
الھيدروفلوروكربون
161-

3 199 959

14.00

خط إنتاج أجھزة تكييف
ھواء الغرف

250 000

10

الھيدروفلوروكربون
)410-أ(

1 532 000

9.50

خط إنتاج كباسات

1 700 000

3

الھيدروكربون-
 290أو
الھيدروفلوروكربون
161-

2 980 275

غير معروف

خط إنتاج الكباسات

1 700 000

2

الھيدروفلوروكربون
)410-أ(

2 050 000

غير معروف

 .240وقد جرى تحديد عدد خطوط اإلنتاج التي سيتعين تحويلھا في القطاعين الفرعيين ألجھزة تكييف ھواء الغرف
والكباسات بقسمة مجموع عدد الوحدات بقدرة إنتاج حالة نموذجية تبلغ  250 000و 1 700 000وحدة على التوالي.
والعدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج في قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف الناجم عن ذلك ھو  ،32بقسمة فرعية بين
التحويل إلى الھيدروكربون / 290-الھيدروفلوروكربون 22) 161-خطا( والھيدروفلوروكربون)410-أ( ) 10خطوط(.
وفي القطاع الفرعي للكباسات ،يكون العدد اإلجمالي لخطوط اإلنتاج خمسة مع تحويل ثالثة خطوط وخطين إلى
الھيدروكربون / 290-الھيدروفلوروكربون 161-و الھيدروفلوروكربون)410-أ( على التوالي.
 .241وتبلغ الشحنة  1.2كيلوغرام /وحدة من غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في تحويالت الحالة
النموذجية .ولذا فإن تكاليف التشغيل اإلضافية لكل وحدة تتجاوز العتبة البالغة  6.3دوالر أمريكي للكيلوغرام التي حددت
في المقرر  44/60واستند إلى قيمة العتبة في الحساب النھائي لمجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل
اإلضافية على النحو التالي:
الجدول  -11حساب مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية
الخطوة

الكمية

فئة التكاليف

ألف

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي إلنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في 85 719 098
المرحلة األولى )بالدوالرات األمريكية(

باء

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية للقطاع الفرعي للكباسات في المرحلة األولى )بالدوالرات 13 041 725
األمريكية(

جيم

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية في المرحلة األولى )ألف  +باء( )بالدوالرات األمريكية(

دال

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المزالة بتمويل من الصندوق المتعدد األطراف في المرحلة 9 454
األولى )باألطنان المترية(

98 760 823

ھاء

الحد األقصى لتكاليف التشغيل اإلضافية )دوالر أمريكي /كيلوغرام(

6.30

واو

مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية )دال **1 000ھاء( )دوالر أمريكي(

59 560 200

زاي

مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية )جيم  +واو( )بالدوالرات 158 321 023
األمريكية(

تكاليف المساعدات التقنية
 .242تتطلب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تكييف ھواء الغرف جھودا منسقة تشمل عددا من أصحاب
المصلحة مثل الحكومات واتحادات الصناعات ،ومعاھد البحوث ،وموظفي المنشآت،ومنشآت الخدمة ومنشآت التركيب،
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وتجار التجزئة والمستھلكين لتحقيق أھداف اإلزالة ودعمھا .ويدرج العديد من األنشطة مع التكاليف المتصلة بھا في فئة
المساعدات التقنية والمبينة في الجدول .12
الجدول  -12تكاليف المساعدة التقنية
التكلفة بالدوالرات األمريكية

األنشطة
تنفيذ المشروع وإدارته

4 150 000

وضع المعايير واللوائح التقنية

770 000

نظام الحصص والمعلومات

755 000

برنامج التدريب

500 000

التوعية العامة

550 000

البحوث والتقييم فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة الھيدروكربون 3 062 000 290-

/الھيدروفلوروكربون161-
االتصاالت التقنية

405 000

المجموع

10 192 000

حساب التكاليف الشاملة ومردودية التكاليف
 .243تبلغ التكلفة اإلجماليـــة لألنشطة االستثماريـــة وغير االستثماريـــة لخطة قطـــاع تكييف ھـــواء الغـــرف
 168 513 023دوالر أمريكيا .وحسبت مردودية التكاليف الشاملة للخطة بقسمة مجموع التكاليف بدون تكاليف تحويل
القطاع الفرعي للكباسات ) 155 581 298دوالرا أمريكيا( على مجموع إزالة المواد المستنفدة لألوزون ) 9 454طنا
متريا( فيكون الحاصل  16.46دوالرا للكيلوغرام.
احتماالت التمويل المشترك
 .244تشير خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إلى أن المساھمات اإلضافية وتقاسم التكاليف قد يكونان مطلوبين من
المنشآت المستفيدة لضمان التشغيل اآلمن لخطوط اإلنتاج التي ستحول إلى غازات تبريد قابلة لالشتعال.وتشير خطة
القطاع إلى المشروع المشترك بين اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية المعنون "الترويج ألجھزة تكييف ھواء الغرف التي
تتسم بكفاءة الطاقة" الذي قد يقدم بعض المنافع في تنفيذ مكون المساعدة التقنية .وأصبح المشروع الخاص بإدخال
تكنولوجيا الھيدروكربون في قطاع تكييف ھواء الغرف في المرحلة النھائية من التنفيذ في تعاون ثنائي مع ألمانيا .وسوف
يوفر ھذا المشروع الخبرات الالزمة وييسر الترويج لتكنولوجيا جديدة لصناعة تصنيع أجھزة تكيف ھواء الغرف .غير
أن مساھمة ھذين المشروعين لم تظھر في الميزانية المقترحة .ومن غير المعروف في الوقت الحاضر ما إذا كانت ھناك
مصادر ثنائية أو متعددة األطراف أخرى موثوق بھا لتوفير التمويل المشترك للتحويل في قطاع تكييف ھواء الغرف.
تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
 .245يقع تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ضمن مسؤوليات اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة ومكتب التعاون
االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة ،واتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين بوصفھا المؤسسات
المنفذة الوطنية ،وفيمايلي ملخص لمسؤولياتھا:
)أ(

يتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة المسؤولية عن اإلدارة والتنسيق
الشاملين لتنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع الوكاالت الحكومية ذات الصلة .وسوف يشمل
ذلك :اعتماد وإنفاذ السياسات ونظام الحصص فضال عن ضمان تنفيذ مكونات االستثمار والمساعدة
التقنية في خطة القطاع في المنشآت المختارة حسب الخطة .كما تشمل مسؤوليات المكتب إنفاذ ورصد
مؤشرات األداء المالي والتقني ،والتحقق من أھداف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-من خالل
تنظيم مراجعة التحقق ،وتقديم التقارير المرحلية والخاصة بالتحقق والتقارير النھائية إلى اليونيدو
وسيعمل ھذا المكتب بصورة وثيقة مع اتحاد صناعات التبريد وتكييف الھواء في الصين الذي سيقدم
المساعدة فيما يتعلق بالجوانب التقنية والمالية لتنفيذ خطة القطاع وسيقوم باالتصال مع بعض المنشآت
المختارة .وسيتولى ھذا االتحاد المسؤولية عن تنفيذ العديد من العناصر المدرجة في مكون المساعدة
التقنية .وسيغطي تمويل أنشطة المكتب واالتحاد من مكون المساعدة التقنية المشار إليه والذي طلب
بمستوى تمويل قدره  10.3ماليين دوالر أمريكي؛
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)ب(

ستوقع اليونيدو عقدا يعتمد على األداء مع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي التابع لوزارة حماية
البيئة .وستقوم اليونيدو برصد تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف من خالل استعراض التقارير
المرحلية السنوية وتقارير التحقق التي يقدمھا المكتب .كذلك سوف تقدم اليونيدو تقارير سنوية إلى
اللجنة التنفيذية بما في ذلك طلب تجديد التمويل الخاص بخطة القطاع وفقا لالتفاق .وستقوم اليونيدو،
حسب مقتضى الحال ،بتقديم الدعم التقني واإلداري وإسداء المشورة المتعلقة بالسياسات .وستمول
أنشطة اليونيدو من تكاليف دعم الوكالة التي طلبت بمبلغ  12.65مليون دوالر أمريكي.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
 .246استعرضت األمانة خطة قطاع تكييف ھواء الغرف إعماال لتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن إعداد خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع مراعاة المبادئ التوجيھية والسياسات ذات الصلة بتحديد التكاليف اإلضافية.
وطلبت من اليونيدو عدد من التوضيحات والمعلومات اإلضافية .كما استخدمت األمانة معلومات إضافية عن قطاع
تكييف ھواء الغرف في الصين حصلت عليھا من مصادر دولية ،وحددت عددا من القضايا التي مازالت دون تسوية
والتي تتعلق بتحديد استھالك خط األساس للھيدروكلوروفلوروكربون في القطاع والتكاليف اإلضافية المؤھلة.
تحديد استھالك خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون22-
 .247اھتمت األمانة لعدة أسباب بمسألة تحديد خط األساس الخاص بالقطاع بشأن استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون .22-وتوفر خطة قطاع تكييف ھواء الغرف بيانات عن الفترة  2008-2005بشأن المبيعات
المحلية من أجھزة تكييف ھواء الغرف والصادرات .وإنتاج الوحدات باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والبدائل،
واستھالك كل من الھيدروكلوروفلوروكربون 2-والھيدروفلوروكربون)407-ج( والھيدروفلوروكربون)410-أ( -غير أن
بيانات  2009و 2010اقتصرت على إنتاج الوحدات باستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-واالستھالك من ھذه
المادة .ويعتبر توافر البيانات المتعلقة بمجموع نواتج  2010-2009وإنتاج الوحدات المشحونة بغاز التبريد )410أ( بالغ
األھمية لزيادة الدقة في تقييم استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
 .248ومن الواضح في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف أن الصادرات في عام  2008إلى البلدان غير العاملة بالمادة
 5بلغ  20.5مليون وحدة .غير أنه لم ترد معلومات عن الصادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة  5في بيانات كل من
العامين  2009و ،2010وردا على استفسار األمانة ،قدمت اليونيدو بيانات بشأن الصادرات إلى ھذه البلدان ،التي تشمل
منتجات الھيدروكلوروفلوروكربون 22-باستھالك إجمالي قدره 1 572طنا متريا .وينبغي خصم ھذه الكمية من خط
األساس الخاص بالقطاع في  .2010-2009ولم تتوافر بعد بيانات تصدير المنتجات المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البلدان غير العاملة بالمادة  5في  .2010وينبغي تحديد ھذه الصادرات وخصم ما
يتصل بھا من استھالك من ھذه المادة من استھالك خط األساس في قطاع تكييف ھواء الغرف.
 .249وحسب استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-لعامي  2009و 2010باستخدام متوسط شحنة غاز التبريد
البالغة  1.2كيلوغرام بدال من ال ُشحنة  1.0كيلوغرام .التي استخدمت في حساب استھالك ھذه المادة لعام .2008
وأوضحت اليونيدو أن الزيادة في متوسط الشحنة يتعلق بارتفاع متطلبات كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرف.
ونتيجة لذلك زيد استھالك ھذه المادة لعام  2009بنسبة  8.2في المائة مقابل عام  ،2008على الرغم من أن إنتاج 2009
المقاس بعدد الوحدات كان أقل من أرقام  .2008ويجري تصنيع نمط أجھزة النافذة واألجھزة المتنقلة وغير ذلك من فئات
منتجات تكييف ھواء الغرف بشحنة متوسطة تبلغ نحو  0.5كيلوغرام مما يمثل نحو  20في المائة من مجموع إنتاج
تكييف ھواء الغرف .وعلى ذلك فإن المتوسط المرجح للشحنة لتحديد إنتاج خط األساس سيكون نحو  1.06كيلوغرام/
وحدة.
 .250لم تؤخذ في االعتبار المخزونات المتراكمة لعامي  2008و 2009من وحدات تكييف الھواء في حساب
استھالك  2009و.2010وقد اعترف في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف بأن منشآت تصنيع ھذه المنتجات قد بالغت في
تقدير المبيعات المحتملة في عام  2007ومن ثم تراكمت المخزونات بالنظر إلى ارتفاع اإلنتاج عن المبيعات .وقد أثرت
المخزونات ذات الصلة في إنتاج  2008إالّ أن ھذا التأثير لم يظھر في أرقام إنتاج عام .2008وقد لوحظ وضع مماثل
فيما يتعلق بعامي  2008و .2009ففي عام  2008تسببت األزمة المالية في إحداث تأثيرات سلبية قوية على سوق
العقارات العالمية مما تسبب بصورة مباشرة في تباطؤ السوق الشاملة ألجھزة تكييف الھواء وزادت مخزونات أجھزة
75

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
تكييف الھواء المنزلية زيادة حادة في الربع األخير لتصل إلى  15مليون وحدة في نھاية  2008مما ينبغي أن يؤثر في
إنتاج  2009و .2010غير أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف لم يعكس ھذا الوضع.
 .251وقد زادت عدة منشآت رئيسية لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف من قدرات إنتاجھا بصورة كبيرة خالل
السنوات الثالث األخيرة بعد تاريخ القطع في سبتمبر /أيلول  2007من خالل تركيب مرافق إنتاج جديدة .وأوضحت
األمانة لليونيدو أنه ينبغي خصم إنتاج المنشآت المركبة حديثا من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھلة.
وطلبت األمانة معلومات إضافية عن جميع مرافق اإلنتاج المركبة حديثا إالّ أنھا لم تتلق ھذه المعلومات .وبدال من ذلك
أوضحت اليونيدو أن جميع قدرات اإلنتاج المركبة حديثا تعمل بتكنولوجيا خالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
التي التتعلق بخطة قطاع تكييف ھواء الغرف وأن البيانات المطلوبة غير متوافرة .وتعتقد األمانة أن إنشاء قدرات إنتاج
إضافية غير عاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون 22-أسفر عن زيادة تقليص سوق ھذه المادة في  2009و 2010وينبغي
بالتالي أن يتجلى ذلك في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف.
 .252وحاولت األمانة أن تتحقق من المعلومات المقدمة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف وحصلت على بيانات
بشأن إنتاج أجھزة تكييف ھواء الغرف في الصين ومبيعاتھا المحلية والصادرات منھا من مصدرين ھما :األنباء اليابانية
بشأن أجھزة تكييف الھواء والتدفئة والتبريد ودراسة من اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا بشأن قطاع تكييف الھواء
في الصين .وقد أشار كال المصدرين إلى أن صادرات  2008و 2009من وحدات تكييف ھواء الغرف المجزأة المفردة
والنافذة /والمتنقلة كانت قريبة من البيانات التي قدمت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف .غير أن بيانات خطة القطاع
تبين أن اإلنتاج والمبيعات المحلية في  2008و 2009أعلى من ذلك بأكثر من  15مليون وحدة.
 .253وأكدت اليونيدو لألمانة موثوقية البيانات المقدمة في خطة القطاع والتي تعتمد على جولة ثانية من جمع البيانات
في  ،2009وفي ھذه الحالة من استقصاءين شاملين أجريا حديثا في قطاع تكييف ھواء الغرف وقطاع الكباسات في
الصين .وقد جرت مراجعة البيانات التي جمعت في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مع قاعدة بيانات اتحاد صناعات
التبريد وتكييف الھواء في الصين والتحقق منھا ،ومع بيانات المكتب الوطني لإلحصاءات فضال عن تلك الخاصة باإلدارة
العامة للجمارك .وعالوة على ذلك قدمت اليونيدو مراجع عن بيانات  2008و 2009في الكتاب السنوي لإلحصاءات عن
نواتج إنتاج أجھزة تكييف الھواء المنزلية .وكانت بيانات اإلدارة العامة للجمارك تتعلق بالصادرات والواردات .وثمة
اتساق بين بيانات التصدير المقدمة من ھذه اإلدارة والبيانات الواردة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف واألنباء اليابانية
ومن اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا.
 .254ووفقا لما جاء في الكتاب السنوي لإلحصاءات في الصين ،فإن إنتاج عامي  2008و 2009يزيد بنحو  15في
المائة عن البيانات المبلغ في خطة القطاع ،وتزيد بنحو  58في المائة عما جاء في األنباء اليابانية واإلدارة العامة
للجمارك من بيانات اإلنتاج .وكما أشار اتحاد بحوث خدمات البناء ومعلوماتھا فإنه وفقا للتعريف المستخدم في الكتاب
السنوي لإلحصاءات ،فإن أجھزة تكييف الھواء المنزلية تشير إلى المعدات )قدرات تبريد تقل عن  14كيلووات( التي
يمكنھا التحكم في درجات الحرارة والرطوبة الداخلية ،وسرعة الھواء ونظافة الھواء ،وقد تشمل أجھزة التخفيف من
الرطوبة وملفات المراوح وغير ذلك ،ولذا اليمكن اعتبار أن بيانات الكتاب السنوي لإلحصاءات تمثيلية .وأوضح اتحاد
بحوث ومعلومات خدمات البناء في الصين أنه كانت توجد نحو  15مليون وحدة لتكييف ھواء الغرف في المخازن في
يناير /كانون الثاني  10.1) 2009ماليين في المصانع و 4.8ماليين في قنوات التوزيع( .وينبغي حساب إنتاج 2009
على أساس السوق المحلية زائدا الصادرات ناقصا الواردات وناقصا المخزونات المستخدمة .ولم تقدم خطة قطاع تكييف
ھواء الغرف حسابات شفافة إلنتاج عام  2009يمكن من خاللھا تقدير استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
 .255ويالحظ أن عام  2010كان عاما جيدا بالنسبة لمبيعات أجھزة تكييف ھواء الغرف على الصعيد العالمي .غير
أن خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ثم تعليقات اليونيدو بعد ذلك ال يوفران المعلومات الالزمة لتبرير الزيادة المدعاة في
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-البالغة  6 400طن متري في  2010باإلضافة إلى  71 500طن متري في
 .2009ومن غير الواضح الكيفية التي استخدمت بھا المخزونات المتراكمة من  2007إلى  2009في مبيعات .2010
ووفقا لما ذكره اتحاد بحوث خدمات تكييف الھواء في الصين ،كانت توجد  8.5ماليين وحدة من أجھزة تكييف ھواء
الغرف في المخزونات بحلول  1يناير /كانون الثاني  ،2010منھا 6.4ماليين وحدة في المصانع و  2.1مليون وحدة في
قنوات التوزيع.
المنشآت التي تخضع لملكية أجنبية والتكاليف اإلضافية المؤھلة
 .256وفقا لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف ،كانت الحصة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتعلقة
بملكية البلدان غير العاملة بالمادة  5تمثل  9.6في المائة من مجموع استھالك ھذه المادة .وحتى يمكن مراعاة ھذه
الملكية ،خفض استھالك خط األساس للقطاع بھذه النسبة مما أسفر عن "نقطة بداية معدلة للقطاع تبلغ  67 529طنا
متريا .غير أن المنھجية التي اتبعت في حساب الملكية األجنبية غير متساوقة مع مقرر اللجنة التنفيذية الذي اعتمد خالل
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اجتماعھا السابعوالذي ينص على مايلي" :ينبغي النظر إلى التمويل الجزئي على أساس كل حالة على حدة لتمويل الحصة
المحلية من ملكية أي منشأة معينة تكون مملوكة جزئيا لشركة متعددة الجنسيات.وفي ھذه الحالة ،يمكن توفير التمويل
كنسبة مئوية من التكاليف اإلضافية للمشروع تتناسب مع الحصة المحلية من ملكية المنشأة على أن تكون الشركة المتعددة
الجنسيات مسؤولة عن الباقي".
 .257ومن بين مجموع منشآت تصنيع تكييف ھواء الغرف البالغ عددھا  31منشأة ،ھناك  12منشأة لتصنيع تكييف
ھواء الغرف مملوكة بالكامل لمنشآت تابعة لبلدان غير عاملة بالمادة  5أو خاضعة لملكية مشتركة بين منشآت من بلدان
غير عاملة بالمادة  .5وشركات تابعة للصين .وتتباين حصة الملكية األجنبية في ھذه المنشآت الـ 12من  11في المائة
إلى 100في المائة .ويبلغ االستھالك التجميعي لھذه المنشآت  17 604أطنان مترية أو  27في المائة من مجموع
االستھالك البالغ  66 109أطنان مترية مع حصة محلية من االستھالك تعادل  11 257طنا متريا وملكية أجنبية تعادل
 6 347طنا متريا .ووفقا للسياسات التي وضعتھا اللجنة التنفيذية فإن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المؤھل
لإلزالة في المرحلة األولى يتحدد وفقا للمساھمة الدقيقة للمنشآت المعنية ذات الملكية األجنبية المدرجة في المرحلة األولى
لخطة التمويل .ويتبين تأثير االختالف في النھج المستخدمة في المثال التالي :لدى منشأة تصنيع معينة  27في المائة ملكية
لبلدان غير عاملة بالمادة  5واستھالك قدرة  13 000طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-وقد يتم اختيارھا
للتحويل في المرحلة األولى .ويمكن أن تحقق ھذه المنشأة بمفردھا الھدف الكامل لإلزالة في المرحلة األولى للقطاع أي
نحو  10 000طن متري دون حتى إجراء تحويل لكامل تصنيعھا .وفي ھذه الحالة فإن الصندوق المتعدد األطراف يوفر
التمويل للجزء المملوك وطنيا من المنشأة أي  73في المائة من التكاليف اإلضافية الموافق عليھا وھو ما يعادل إزالة نحو
 7 300طن متري .غير أن منھجية الحساب التي استخدمھا اليونيدو والصين في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف سوف
تؤدي إلى تمويل على أساس  90.4في المائة من خط أساس القطاع وھو ما يعادل إزالة نحو  9 040طنا متريا.
 .258فليس من الممكن حساب الكمية المؤھلة لإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-بموجب المرحلة األولى من
خطة ھذا القطاع دون معرفة الملكية واإلزالة المرتبطين بكل منشأة تنطوي على ملكية أجنبية وتدرج في المرحلة األولى
من التحويل على حدة .ولذلك ،ليس من الممكن حساب التكاليف اإلضافية المؤھلة على وجه الدقة.
اختيار المنشآت للتحويل في المرحلة األولى
 .259يؤدي نقص المعلومات عن اختيار المستفيدين المحتملين المدرجين في المرحلة األولى ووضعھم في الصناعة
إلى زيادة أخرى فيما يالحظ من خطر تخصيص األموال لمنشآت التتمتع إالّ بسالمة تجارية محدودة .ويتعرض لقطاع
تكييف ھواء الغرف لتحويالت وعمليات دمج دائمة .ويزداد نصيب بضعة منشآت تصنيع رئيسية في السوق باطراد في
حين أن الحصة التجميعية للمنشآت األصغر آخذة لذلك في التناقص .وقد يشكل إدراج المنشآت الصغيرة المحتمل في
المرحلة األولى من خطة التحويل عائقا أمام تحقيق ھدف إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنظر إلى عدم اإللمام
بسالمتھا واستدامتھا االقتصادية في ھذه السوق التي تحتدم فيھا المنافسة واآلخذة في االندماج بسرعة.
 .260وتقترح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف تحويل عشرة خطوط إنتاج إلى الھيدروفلوروكربون)410-أ( دون أن
توضح ما ھي المنشآت المعنية التي سيتم اختيارھا للتحويل إلى ھذه التكنولوجيا .ويشير تحليل الوضع الحالي لقطاع
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف إلى أن المنشآت الفاعلة الرئيسية في القطاع قد ركبت قدرات إنتاج كبيرة تعتمد على
تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون)410-أ(.وستكون مشاركتھا في المرحلة األولى من التحويل مفيدة بالنظر إلى ضيق
الوقت المتاح قبل تطبيق تدابير الرقابة وسوف تسھم في خفض التكاليف اإلضافية.
 .261وتحتاج عملية التحويل المقترحة لخمسة خطوط إلنتاج الكباسات في المرحلة األولى إلى مزيد من التبرير .فقد
اقترح تحويل خطي إنتاج لتكنولوجيا الھيدروفلوروكربون)410-أ( .والتتوافر أية معلومات تقريبا عن قطاع تصنيع
الكباسات الخاصة بتكييف ھواء الغرف في المقترح .وقائمة جھات تصنيع الكباسات في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف
ليست كاملة فھي تنقص العديد من مرافق تصنيع الكباسات الھامة ،وخاصة تلك التي تم تركيبھا في السنوات األخيرة )منذ
 .(2007وبغية التمكن من تقييم ما إذا كانت عمليات تحويل منشآت تصنيع الكباسات إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون-
)410أ( ضرورية وإلى أي حد يكون ذلك ،يتعين التوسع بدرجة كبيرة في وصف حالة قطاع تصنيع الكباسات .ويلزم أن
يشمل ذلك القائمة الكاملة لمنشآت التصنيع مع بيان القدرات المركبة ،وعدد خطوط اإلنتاج ،وتاريخ تركيبھا والقدرات
التقنية ومرونة تصنيع مختلف أنواع المنتجات بالنسبة لمختلف التكنولوجيات .وفي الوقت الحالي ،واستنادا إلى معلومات
السوق من طرف ثالث ،يبدو أن صناعة تصنيع الكباسات أقامت قدرات كافية للمنتجات المعتمدة على
الھيدروفلوروكربون)410-أ( لتلبية طلب منشآت تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف خالل السنوات العديدة القادمة ومن
ثم ال حاجة إلى تمويل من الصندوق المتعدد األطراف إليجاد قدرات إنتاج إضافية.
التكاليف اإلضافية للتحويل في المرحلة األولى
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 .262تم حساب التكاليف اإلضافية على أساس تحديد حالتين نموذجيتين ھما تحويل خط إنتاج بسعة  250 000وحدة
من أجھزة تكييف ھواء الغرف ،وخط إنتاج بقدرة  1.7مليون وحدة من الكباسات ،من خالل تكرار التكاليف المستمدة من
مشروعات التدليل الموافق عليھا .وعلى الرغم من مشروعات التدليل التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية مؤخرا ،قامت
األمانة بتحليل مدى تأھل رأس المال المطلوب وتكاليف التشغيل اإلضافية استنادا إلى المواصفات التقنية لمعدات اإلنتاج،
والخبرات المتاحة في استعراض مشروعات االستثمار والتفاھم الذي تم بين األمانة والوكاالت المنفذة بشأن التكاليف
اإلضافية المؤھلة .وناقشت األمانة مع اليونيدو التكاليف اإلضافية المقترحة للتحويل إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون-
)410أ( والھيدروكربون/290-الھيدروفلوروكربون ،161-مثل مضخات التفريغ ،ومعدات اإلمداد بغاز التبريد ،ومعدات
عملية مبادالت الحرارة ،ونظم التھوية والسالمة ،وماكينات منع التسرب بالموجات فوق السمعية بالنسبة للتحويل إلى
تكنولوجيا الھيدروكربون/290-الھيدروفلوروكربون 161-ومعدات اختبار األداء ،ومحطات االسترجاع ،وأدوات
التركيب ،ورسوم التنفيذ ،والتأمين والتركيب .ونوقشت كذلك التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط إنتاج الكباسات إلى
الھيدروفلوروكربون)410-أ( والھيدروكربون / 290-الھيدروفلوروكربون 161-ومع الدخول في التفاصيل مثل معدات
التصنيع ومعدات اختبار األداء وغير ذلك من التكاليف .ومازالت ھناك اختالفات كبيرة بين وجھات نظر اليونيدو
واألمانة فيما يتعلق بمستوى التكاليف اإلضافية لمختلف بنود التكاليف.
 .263وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية ،طلب اليونيدو تكاليف التشحيم لتصنيع معدات تكييف ھواء الغرف.
غير أن األمانة قررت أن تكاليف التشحيم والمعدات الكھربائية للكباسات للتحويل إلى تكنولوجيا الھيدروكربون290-
تتعلق بتكاليف التشغيل اإلضافية لصناعة الكباسات ومن ثم فھي ليست مؤھلة بالنظر إلى أن تمويل تكاليف التشغيل
اإلضافية لتمويل المكونات ليست مؤھلة بموجب الصندوق المتعدد األطراف .وبعد ھذه التعديالت ،فإن تكاليف التشغيل
اإلضافية للتحويل إلى الھيدروكربون 290-تبلغ  8.5دوالرات أمريكية للوحدة يغطى منھا بحد أقصى مبلغ  6.30دوالر
أمريكي .واقترحت األمانة أن تكون تكاليف التشغيل اإلضافية لتحويل الھيدروفلوروكربون)410-أ( ھي  6.00دوالرات
أمريكية ،يمكن خفضھا كذلك إلى  3.92دوالرات أمريكية في حال تمويل عملية تحويل تصنيع المبادالت الحرارية.
التآزر مع مشروع اليوئنديبي /مرفق البيئة العالمية بشأن "الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف"
والتكاليف اإلضافية للمساعدة التقنية
 .264حسبت اليونيدو خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير المباشر الناشئ عن التحسينات في كفاءة
الطاقة على أساس  8.1ميجا طن )مكافئ ثاني أكسيد الكربون( باستخدام المنتجات المعتمدة على الھيدروكربون290-
والھيدروفلوروكربون)410-أ( ذات بارامترات الكفاءة األفضل للطاقة بدال من وحدات الھيدروكلوروفلوروكربون22-
األقل كفاءة .وأشير أيضا إلى خفض غازات االحتباس الحراري في قطاع تكيف ھواء الغرف في الصين على أنه النتيجة
الرئيسية لمشروع اليوئنديبي /مرفق البيئة العالمية المعنون "الترويج لكفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء الغرف" .وتبلغ
تكاليف ھذا المشروع  27.6مليون دوالر أمريكي ويموله مرفق البيئة العالمية ) 6.2ماليين دوالر أمريكي( ،وجھات
تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف والكباسات ) 20مليون دوالر أمريكي( والحكومة وغيرھا ) 1.35مليون دوالر
أمريكي(.
 .265ويسھم المشروع المشار إليه في خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري من خالل تحويل سوق أجھزة
تكييف الھواء الصيني صوب أجھزة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تستخدم في المباني السكنية والتجارية بما في ذلك
الترويج للتكنولوجيات الجديدة والقائمة التي تحقق كفاءة الطاقة بين منشآت تصنيع معدات تكييف ھواء الغرف في
الصين .ويقدر مشروع اليوئنديبي/مرفق البيئة العالمية أن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اليشمل الخفض في
االنبعاثات المباشرة ذات الصلة بالفروق في قدرة االحترار العالمي بين الھيدروكلوروفلوروكربون 22-والبدائل.
 .266وبينت األمانة لليونيدو أن الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي حسبتھا اليونيدو فيھا تكرار
لالنخفاضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتضمنة في مشروع اليوئنديبي /مرفق البيئة العالمية .ووافقت اليونيدو
على سحب إدعاءھا الخاص بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري نتيجة إلدخال المنتجات المعتمدة على
الھيدروكربون 290-والھيدروفلوروكربون)410-أ(.
 .267ويتضمن المشروع المشار إليه أعاله الكثير من الجوانب التي تتصل اتصاالت وثيقا باألنشطة المقترحة في
خطة قطاع تكييف ھواء الغرف مثل مكونات المساعدة التقنية التي طلبت في خطة ھذا القطاع بتكلفة إجمالية قدرھا 10.3
ماليين دوالر أمريكي ،وھي مكونات مرتبطة ببعضھا ارتباطا وثيقا ولھا نفس مجموعة األھداف والمحتوى التقني
المتماثل مثل :تنفيذ المشروع وإدارته ،وضع المعايير واللوائح التقنية ،وإنشاء نظام للحصص والمعلومات ،برنامج
التدريب ،التوعية العامة ،البحوث والتقييم للتكنولوجيات البديلة واالتصاالت التقنية .وناقشت األمانة مع اليونيدو التآزر
الملحوظ بين المشروع ومكونات المساعدة التقنية المقترحة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف .وترى اليونيدو أن أھداف
المشروع تتمثل في المساعدة في االرتقاء بكفاءة الطاقة في المنتجات التقليدية دون استبدال غازات التبريد المستنفدة
لألوزون .وسوف يستكمل ھذا المشروع ويدعم بنجاح خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ،إالّ أن اليونيدو الترى أن
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باإلمكان خفض األموال المطلوبة للمساعدة التقنية من الصندوق المتعدد األطراف .ومازالت المناقشات جارية بالنسبة
لھذه المسألة.
مردودية التكاليف الشاملة
 .268الحظت األمانة أن مردودية التكاليف الشاملة لخطة قطاع تكييف ھواء الغرف قد حسبتھا اليونيدو دون اعتبار
لتكاليف تحويل خطوط إنتاج الكباسات ،وأسفر عدم مراعاة ھذه التكاليف عن مردودية تكاليف قدرھا  16.46دوالر
أمريكي للكيلوغرام .وكانت مردودية التكاليف قد حسبت في الماضي في بلدان المادة  5التي تحصل على أموال من
الصندوق المتعدد األطراف لتحويل إنتاج الكباسات بخصم تكاليف التشغيل اإلضافية للكباسات وإدراج األموال
المخصصة لتحويل منشآت تصنيع الكباسات .وفي حاإلدراج تكلفة تحويل الكباسات ،تبلغ قيمة مردودية التكاليف للخطة
القطاعية لتكييف ھواء الغرف  17.83دوالرا أمريكيا للكيلوغرام..
تقدير المنافع البيئية األخرى من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .269حسبت خطة القطاع أن الخفض المباشر النبعاثات غازات االحتباس الحراري بعد النجاح في تنفيذ المرحلة
األولى سيكون  24 688 000طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .ويتعلق التأثير المناخي غير المباشر بإمكانية تعزيز
كفاءة الطاقة في وحدات تكييف ھواء الغرف المصممة حديثا وتنطوي على إمكانية خفض  8 101 000طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون .غير أنه يبدو أن ثمة ازدواجا بين ھذه التحسينات وتأثيرات مشروع اليوئنديبي /مرفق البيئة
العالمية ،وجرى سحب اإلدعاء المتصل بھا .ويعتمد كل من التأثيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة على حسابات
مبسطة وضعتھا حكومة الصين .ونظرا لنقص المعلومات عن شروط اإلطار الذي استخدمته الصين ،التستطيع األمانة
أن تقيّم مدى سالمة تلك البيانات.
 .270ونظرا ألوجه القصور في المعلومات المشار إليھا في ھذه الفقرة ،لم تكن األمانة قبل االجتماع الثاني والستين
في موقف يسمح لھا بإبالغ اللجنة التنفيذية بمستوى التمويل الذي يمكن التوصية بإقراره .أما المسائل التي لم يتوصل

فيھا إلى حل فھي كاآلتي:
)أ(

قدمت اليونيدو في الفترة بين إصدار الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26واالجتماع الثاني
والستين بعض البيانات اإلضافية التي يسرت فھم بعض المسائل الباقية .واستنادا إلى المعلومات

المقدمة ،تمكنت األمانة من حساب حصة وحدات تكييف ھواء الغرف المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي صدرت إلى البلدان غير العاملة بالمادة  5في  .2009فقد
تم تصدير ما مجموعه  2 667 049وحدة من وحدات تكييف ھواء الغرف المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى البلدان غير العاملة بالمادة  ،5صدر منھا  93في المائة
إلى الواليات المتحدة األمريكية .وقد ارتبط مقدار  1 572طنا متريا من استھالك ھذه المادة
بالصادرات إلى البلدان غير العاملة بالمادة  5والتي ھي غير مؤھلة للتمويل ويمكن خصمھا
من مجموع استھالك ھذه المادة في  2009في القطاع ومن ثم التأثير على خط أساس خطة
القطاع في  .2010-2009وال تتوافر حتى اآلن بيانات بشأن الصادرات المحتملة إلى البلدان
غير العاملة بالمادة  5في عام  2010والمقترنة بالھيدروكلوروفلوروكربون .22-وفي ھذا
الصدد ،تود األمانة أن تشير إلى أنه يبدو أن كمية متزايدة من أجھزة تكييف ھواء الغرف
تصدر من الصين خاصة إلى بلدان شرق أوروبا ووسط آسيا غير العاملة بالمادة 5؛
) ب(

وأشارت اليونيدو إلى أن حكومة الصين قد أجرت استقصاء للحصول على بيانات اإلنتاج
واالستھالك لعام  .2009ولم يتم توفير المجموعة الكاملة من البيانات لألمانة .وظلت المنھجية
التي استخدمت في تحديد استھالك خط األساس من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-لعامي
 2009و 2010في قطاع تكييف ھواء الغرف غير واضحة ،ومن ثم اليمكن أن تستخدم
كأساس موثوق به لتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة؛

) ج(

لملكية البلدان غير العاملة بالمادة  5في قدرات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف تأثير كبير
على مستوى التكاليف اإلضافية المؤھلة .ففي الوقت الحالي ،تمثل مساھمة المؤسسات التي
تنطوي على ملكية للبلدان غير العاملة بالمادة  5نسبة  9.3في المائة من مجموع ھدف إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف .واستخدمت ھذه القيمة
أيضا في الخطة المقترحة لحساب ھدف إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في المرحلة
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األولى .وقد أوضحت األمانة أن نقل حصة المنشآت ذات الملكية الخاضعة للبلدان غير العاملة
بالمادة  5في استھالك القطاع إلى المجموعة الفرعية التي سيتم تناولھا في المرحلة األولى ال
يتماشى مع المقررات المعنية للجنة التنفيذية التي تطلب المعلومات المحددة الخاصة بكل
منشأة ،األمر الذي يستدعي إعادة الحساب على أساس المنشآت التي سيتم تحويلھا؛
) د(

ولدى إصدار وثائق االجتماع الثاني والستينن لم تكن األمانة تعلم أى المنشئات قد اختيرت
لتحويالت المرحلة األولى ومن ثم لم يكن بوسعھا أن تشير على اللجنة التنفيذية بالحصة
المؤھلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف من التكاليف المطلوبة للتحويالت ،وال
بالتكاليف اإلضافية الفعلية الالزمة لكل منشأة على حدة؛

)ھـ(

كذلك لم يكن من الواضح األساس الذي اعتمد عليه في اختيار متوسط قدرة اإل نتاج السنوية
البالغة  250 000وحدة لخط إنتاج الحالة النموذجية .فلم تقدم معلومات مؤيدة إلدراج السبب
في اختيار ھذا الحجم للخط أو كيفية تحديد عدد بديل قد يبين بصورة أفضل وضع التحويالت
خالل المرحلة األولى .وربما كان اختيار خط إنتاج نموذجي بقدرات إنتاج أعلى يؤدى الى
خفض متوسط التكاليف اإلضافية المؤھلة بالنظر إلى أن التوصل إلى الخفض المحسوب
لالستھالك المنشود ،بدءا من خط أساس القطاع المفترض ،كان سيؤدى الى خفض عدد
خطوط اإلنتاج التى يتعين تحويلھا؛

)و(

ولم يتم االتفاق على عدد من بنود التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية .فعلى سبيل المثال،
افترض أن تكاليف ھندسة المنشأة وإعادة تصميم المنتج ،والتجارب واالختبار والتدريب
سوف ترتفع بالنسبة لتحويل كل خط من خطوط اإلنتاج التي سيتعين تحويلھا إالّ أن ذلك ال
يحسب أى وفورات تتحقق حيثما تضم إحدى المنشآت المختارة عدة خطوط إنتاج سيتم
تحويلھا وقد تقوم بتصنيع نفس المنتج أو منتجات مماثلة عليھا؛

) ز(

وقد أبلغت اليونيدو األمانة بأنھا التالحظ أى تآزر بين المشروع المقترح والمشروع المشترك
بين اليوئنديبي ومرفق البيئة العالمية المعنون "تعزيز كفاءة الطاقة في أجھزة تكييف ھواء
الغرف" .وسبق لألمانة أن أوضحت أن ھذا المشروع يتضمن الكثير من الجوانب التي ترتبط
ارتباطا وثيقا باألنشطة المقترحة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ،مثل مكونات المساعدة
التقنية المطلوبة في خطة قطاع تكييف ھواء الغرف ،ومن ثم لھا تأثير على التكاليف اإلضافية
المطلوبة للمساعدة التقنية؛

) ط(

وقد أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية بأنه لم يكن ممكنا قبل االجتماع الثاني والستين تقييم التكاليف
اإلضافية المؤھلة لقطاع تكييف ھواء الغرف على المستوى التقني بقدر معقول من الدقة،
وذلك بالنظر إلى الثغرات في البيانات الموضحة أعاله.

التطورات منذ االجتماع الثاني والستين
 .271بعد إعادة تقديم المقترح بمشروع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تكييف ھواء الغرف إلى
االجتماع الثالث والستين ،وجھت األمانة عددا من األسئلة إلى اليونيدو ،ومن بينھا عدد سبقت إثارته من قبل .وقدمت
األمانة في مجموعة استفساراتھا مزيدا من التفاصيل المحددة بشأن البيانات المطلوبة الستعراض االقتراح على وجه
الدقة .وفي ھذه الرسالة ،طلبت األمانة تزويدھا بمعلومات فيما يتعلق بشركات محددة لتصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف
فضال عن الكباسات المقترنة بھا .وأثارت األمانة أيضا بضع مسائل متعلقة بالتنظيم المعتاد لمرافق التصنيع وعملھا
وقدراتھا اإلنتاجية الفعلية ،والطوارئ وتكاليف الشحن والمسائل المتعلقة بالرصد وحساب تكاليف التشغيل اإلضافية.
وأخيرا ،أثارت أيضا عددا من االستفسارات المرتبطة بأنشطة المساعدة التقنية المقترحة.
 .272وقدمت اليونيدو معلومات شاملة ردا على معظم ھذه األسئلة المختلفة ،وال سيما فيما يتعلق بھيكل الملكية،
واستھالك  31جھة من جھات تصنيع أجھزة تكييف ھواء الغرف وست جھات لتصنيع الكباسات المرتبطة بھا من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-وقدرتھا اإلنتاجية والتصنيعية؛ وتضمنت المعلومات عن مصنعي ضاغطات تكييف ھواء
الغرف كذلك معلومات عن كمية الكباسات المصنعة باستخدام التكنولوجيات البديلة .وعندما سئلت اليونيدو عن صادرات
المصنعين تحديدا إلى البلدان غير العاملة بمقتضى المادة  ،5وعن قدرة أكبر خمسة خطوط لدى كل مصنّع ،ابلغت األمانة
بأن ھذه المعلومات ليست متاحة لدى الوكالة .وأفادت المعلومات المقدمة بأن  19جھة من بين الجھات المصنّعة الـ31
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تؤول ملكيتھا بالكامل لبلدان المادة  ،5بينما الباقية مملوكة جزئيا لبلدان غير عاملة بالمادة  5على مستويات تتراوح بين
 10.64و 95في المائة .ونظرا ألن ھذه المعلومات توفرھا المنشأة المعنية ،كان من الممكن الربط بين المعلومات
الخاصة بالملكية واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-واإلنتاج والقدرة اإلنتاجية . .واستندت جميع المعلومات
المقدمة إلى بيانات العام  .2008ووافقت اليونيدو أيضا في ھذه المراسالت على بعض التخفيضات في التكاليف تجاوبا
مع الشواغل التي أثارتھا األمانة فيما يتعلق بأھلية تلك التكاليف وقابليتھا لإلضافة.
.273
الوثيقة.

وقد بدأت األمانة بإجراء تحليل للبيانات المقدمة من اليونيدو ،ولكن ھذا التحليل لم يكتمل في وقت تحرير ھذه

التوصية
.274

)ترد فيما بعد(.
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مشروع تدليلي عن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا
في قطاع خدمة التبريد
وصف المشروع
 .275قدم اليونيب وحكومة اليابان إلى االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية ،بالنيابة عن حكومة الصين ،مشروعا
تدليليا عن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريد ،بتكلفة كلية قدرھا  900 000دوالر
أمريكي يضاف إليه تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  90 480دوالر أمريكي لليونيب و 26 520دوالر أمريكي لحكومة
اليابان .وقد طلبت اللجنة التنفيذية ،في مقررھا  ،60/62إلى الوكالتين الثنائية والمنفذة المعنيتين إعادة تقديم المشروع
التدليلي إلى االجتماع الثالث والستين .وبناء على ھذا الطلب ،أعاد اليونيب تقديم المشروع التدليلي كمشروع رائد إلى
االجتماع الثالث والستين بدون تغييرات جوھرية.
 .276ويبلغ االستھالك المقدر من المواد الھيدروكلوروفلوروكريونية الالزم لصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف
الھواء التي تعتمد على ھذه المواد حوالي  3 800طن من قدرات استنفاد األوزون ) 69 000طن متري( من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في السنة ،تمثل  21في المائة من إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
الصين .ومن المتوقع أن يستمر استھالك ھذه المواد ألغراض خدمة نظم التبريد في النمو.
 .277ولتعزيز إدارة المواد المستنفدة لألوزون ،أصدرت حكومة الصين الئحة إدارة المواد المستنفدة لألوزون في
نيسان/أبريل  2010وبدأ سريانھا من  1يونيه/حزيران  .2010ومن األحكام التي وردت بھا فيما يتعلق بقطاع الخدمة ما
يلي:
)أ(
)ب(

)ج(
)د(

ينبغي أن يسجل تجار المواد المستنفدة لألوزون وفقا لمتطلبات وزارة حماية البيئة؛
يلزم أن تسجل ورش الخدمة لدى مكاتب حماية البيئة على مستوى المقاطعات .ويجب أن تضطلع
ورش الخدمة بعمليات استرداد المواد المستنفدة لألوزون وإعادة تدويرھا ،أو تدعو شركة متخصصة
تعمل في مجال استرداد/إعادة تدوير ،واستعادة و/أو التخلص من غازات التبريد المستنفدة لألوزون،
لكي يتم التخلص من ھذه المواد بطريقة مأمونة؛
يجب أن تسجل الشركات العاملة في مجال استرداد/إعادة تدوير غازات التبريد المستنفدة لألوزون
واستعادتھا و/أو التخلص منھا لدى مكاتب حماية البيئة على مستوى األقاليم؛ ويجب أن تتخلص ھذه
الشركات من المواد المستنفدة لألوزون على الوجه السليم دون إحداث أي تأثير ضار؛
يجب على ورش الخدمة وشركات االسترداد/إعادة التدوير أن تحتفظ بسجالت أعمالھا لمدة ال تقل عن
ثالث سنوات وأن تبلغ عن البيانات وفقا ألحكام وزارة حماية البيئة .ويجب كذلك أن تكون مجھزة
باألدوات و/أو المعدات المناسبة ،وبالموظفين المھنيين على نحو ما تنص عليه وزارة حماية البيئة.

 .278وبالنظر إلى ورش الخدمة الصغيرة المتناثرة في أنحاء البلد واألھمية العاجلة للتقيد بالجدول الزمني إلزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،من الصعب كثيرا على وزارة حماية البيئة أن تدير سوق الخدمة وأن ترصده
مباشرة .ويلزم لذلك أن تعتمد على إدارات الحكم المحلي باعتبار أن ھذا أفعل التدابير للنھوض بإدارة قطاع الخدمة
ورصده .وبناء عليه ،يُعتزم القيام بمشروع تدليلي الختبار جدوى وسالمة التدابير المتعلقة بالسياسات ،والنھوج التقنية،
وطريقة اإلدارة ،ولتحديد مردودية التكاليف بالنسبة لألنشطة ذات الصلة .ويُعتزم تنفيذ ھذا المشروع في شينجين
باعتبارھا مدينة تدليلية تنشأ فيھا آلية إدارة قطاع خدمة المواد المستنفدة لألوزون ويتم تنفيذھا .ويتوقع أن تشكل الخبرات
والدروس المستفادة من المشروع التدليلي أساسا ومرجعا للصين في صياغة القواعد التفصيلية المقابلة لالئحة إدارة
المواد المستنفدة لألوزون .وفي حالة نجاح المشروع التدليلي ،سوف تؤدي شينجين أيضا دورا قياديا في تشجيع المدن
األخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة في أسرع وقت ممكن.
 .279وتشير التقديرات إلى أن التكاليف اإلجمالية لتحقيق تخفيضات قدرھا  11طنا من قدرات استنفاد األوزون )200
طن متري( من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع الخدمة في شينجين تبلغ  3 000 000دوالر أمريكي ،منھا
 900 000دوالر أمريكي تطلب من الصندوق المتعدد األطراف )أي ،استنادا إلى عتبة مردودية التكاليف البالغة 4.50
دوالرات أمريكية/كيلوجرام( .وستتحمل باقي التكلفة الحكومة المحلية والصناعة )الجدول (1
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الجدول  -1التكلفة المقدرة للمشروع التدليلي بشأن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريد في
الصين
التكلفة )بالدوالر األمريكي(
المبلغ المناظر
المبلغ

الوصف
اإلطار التنظيمي المحلي والمعيار التقني
وضع اللوائح والمدونات والمعايير الخاصة بإدارة البيانات وأفضل الممارسات في قطاع الخدمة
اجتماع التقييم/اجتماع الجھات صاحبة المصلحة
طباعة اللوائح والمعايير وتوزيعھا
االستعراض والتقييم بشأن تداول غازات التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعھا واستخدامھا
تنظيم المصدرين المحليين/معھد المقاييس التقنية لجمع البيياتنات التفصيلية عن  50من تجار المعدات  ،و 400من
ورش خدمة المبردات ،و 400ورشة خدمة غير نظامية ،و 100مستودع اللتخزين البارد ،و 2 000من
المستخدمين النھائيين لمبردات المباني ،و 500من صغار المستخدمين النھائيين ،على أقل تقدير
النقل
إدخال البينانات وتحليلھا وإعداد التقرير
إنشاء قاعدة بيانات ،والتحديث الدينامي الستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة التبريد
تسھيالت األجھزة والبرامج لنظام إدارة المعلومات
إعداد نظام إلدارة خدمة التبريد في شينجين
إدخال البيانات؛ والتحديث المستمر لھا؛ والمحافظة عليھا
مشروع رائد على معدات التبريد/تكييف الھواء الكبيرة/المتوسطة/الصغيرة الحجم
تجھيز ورش المشروع الرائد بآالت استرداد غازات التبريد
تقديم الخبرة االستشارية لوضع حلول وبرامج تقنية للحد من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في تشغيل
المبردات الكبيرة وخدمتھا وصيانتھا ،وتدريب التقنيين الذين يقومون بتشغيل المبرد
متابعة التشغيل اليومي والصيانة والخدمة والتخلص وتلخيص الخبرة المتعلقة بھا
إقامة شبكة إلعادة تدوير معدات التبريد/تكييف الھواء
إنشاء مركز للتجميع
الجمع من الباب للباب
التجھيز بمعدات االسترداد/إعادة التدوير
إنفاذ القوانين والرصد والتفتيش التقني
تنفيذ التفتيش على ورش الخدمة وإجراء مقابالت مع المستخدمين النھائيين
إجراء التفتيش التقني بشكل منتظم على ورش الخدمة والمستخدمين النھائيين
النقل
برنامج التدريب
حلقات عمل تدريبية لموظفي الحكومة ومسؤولي إنفاذ القوانين
حلقات عمل تدريبية للتقنيين )يومان(
أجھزة التسجيل وكاميرات الفيديو وغيرھا من التسھيالت
التدريب على مستوى األحياء
التوعية العامة
حلقات عمل/أنشطة/برامج للتعريف في اليوم العالمي للبيئة واليوم الدولي لألوزون)تأجير األماكن ،تصميم
البرامج ،نشر المواد(
إعالنات ال تھدف إلى الربح في التليفزيون والصحف
الترويج للوائح إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في المؤتمر السنوي للمعمار وفي أوساط
صناعات التبريد وإدارة الممتلكات
إقامة مسابقة "االمتياز لتقنيي خدمة معات التبريد"
طبع الكتيب "المعرفة باستخدام غازات التبريد في مكيفات الھواء المنزلية"
تقييم المشروع
تقييم المشروع )أتعاب االستشاريين(
نشر نتائح المشروع على المستوى الوطني
أفراد الدعم ) 6أشخاص ،سنتان(
تكلفة التشغيل اليومية للمكاتب
إجمالي التكلفة

45 000
36 000
20 000
80 000
35 000
15 000
15 000
18 000
45 000
204 000
15 000

1 396 000

13 500
51 000
100 000
40 000
20 000
60 000
30 000
25 000
125 000
6 000
500 000
48 000
60 000
12 000
10 000
50 000
7 500
20 000
80 000
10 000
990 000

40 000
2 242 000

تعليقات األمانة وتوصيتھا
التعليقات
 .280لم تدرج األمانة المشروع التدليلي بشأن إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة
التبريد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/26المقدمة إلى االجتماع الثاني والستين ،نظرا ألنه ال يمكن أن
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تقدم خارج نطاق خطة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إال المشاريع االستثمارية الخاصة بھذه المواد
)المقرر  .(39/54وكما توضح الوثيقة المتعلقة باستعراض القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات
) ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/10فقد أبلغت األمانة اليونيب بأن المقرر  39/54يحدد الشروط العامة لخطط
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،واالستثناء منھا للسماح للبلدان باختيار أن تنفذ المشاريع االستثمارية قبل
إكمال خطط إدارة اإلزالة .ودعا المقرر  43/55إلى التقدم لألمانة بمقترحات لمشروعات متعلقة بقطاعات اإليروسوالت
وطفايات الحريق والمذيبات فضال عن تقديم مشروعات مرتبطة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات
الرغاوي والتبريد وتكييف الھواء .وزاد نفس المقرر ذلك تحديدا باإلشارة إلى المشروعات التدليلية للتحويل من
تكنولوجيات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى تكنولوجيات منخفضة في إمكانية االحترار العالمي في قطاعي
التبريد وتكييف الھواء الفرعيين .ولم ينص على تقديم طلبات بمشروعات خارج نطاق خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الستخدامات غير ما تم تحديده في ھذين المقررين.
 .281وتدرج األمانة في ھذه الوثيقة ،استنادا إلى المقرر  ،60/62المعلومات المتعلقة بالطلب المقدم للقيام بمشروع
رائد في مجال إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريد .غير أنه نظرا لعدم وجود توجيه
من اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بأھلية وتحديد التكلفة اإلضافية للمشروعات المستقلة والمشروعات التدليلية في قطاع خدمة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فلم تتمكن األمانة من تقديم تقييم أكثر تفصيال لمقترح المشروع.
التوصيــــــة

 .282في ضوء الشروط الواردة في المقرر  ،39/54ال يمكن لألمانة التوصية بالموافقة على المشروع التدليلي
المتعلق بإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإزالتھا في قطاع خدمة التبريد في الصين.
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ورقة تقييم المشروع -مشروعات غير متعددة السنوات
الصين
الوكالة الثنائية /المنفذة
عنوان المشروع
)أ( مشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون -اليوئنديبي واليابان
)141ب( إلى تكنولوجيا االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة األجھزة
الطبية في شركة زھايانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية
مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة
حماية البيئة

الوكالة الوطنية المنسقة

أحدث بيانات االستھالك المبلغة عن الموارد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
ألف -بيانات المادة ) 7باألطنان من قدرات استنفاد األوزون في  2009حتى مارس /آذار (2011
18 584.6

المرفق جيم )المجموعة األولى(

باء -البيانات القطاعية للبرنامج القطري )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون في  2009حتى مارس /آذار (2011
االستھالك بحسب القطاع )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
المادة
غير ذلك
االيروسول الرغاوي تصنيع التبريد خدمة التبريد المذيبات
3 456.2
6 221.6
1 353
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
12.76
465.9
5 056.8
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
349.8
2
1 066
الھيدروكلوروفلوروكربون)142-ب(
1
8.1
4
غير ذلك
غير معروف

استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية المؤھلة للتمويل )باألطنان من
قدرات استنفاد األوزون(
مخصصات خطة األعمال للسنة الجارية
)أ(

التمويل )بالدوالرات األمريكية(
500 000

اإلزالة )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
7.6
)أ(

عنوان المشروع
استخدام المواد المستنفدة لألوزون على مستوى المنشأة )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال )باألطنان من قدرات استنفاد األوزون(
مدة المشروع )باألشھر(:
تكلفة المشروع)بالدوالرات األمريكية(:
التكاليف الرأسمالية اإلضافية:
الطوارئ غير المنظورة ) 10في المائة(:
تكاليف التشغيل اإلضافية:
مجموع تكلفة المشروع:
الملكية المحلية )النسبة(:
مكون التصدير )النسبة(:
المنحة المطلوبة )بالدوالرات األمريكية(:
مردودية التكاليف )دوالر أمريكي /كيلوغرام(:
تكاليف دعم الوكالة المنفذة )بالدوالرات األمريكية(:
مجموع تكاليف المشروع التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف )بالدوالرات األمريكية(:
حالة التمويل النظير )نعم /ال(:
معالم رصد المشروع متضمنة )نعم /ال(:

320 046
32 005
205 616
557 667
100
0
557 667
20.05
53 134
610 801
نعم
نعم

توصية األمانة

للنظر بصورة إفرادية
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المجموع
11 030.80
5 535.48
1 417.80
13.10

18.48
3.06
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وصف المشروع
 .283أعاد اليوئنديبي ،نيابة عن حكومة الصين ،تقديم "مشروع تدليلي للتحويل من التكنولوجيا المعتمدة على
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( إلى تكنولوجيا االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة األجھزة الطبية في
شركة زھايانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية" إلى االجتماع الثالث والستين .وكان مقترح المشروع قد قدم إلى
االجتتماع الثاني والستين ،ولكن المناقشات بشأن بعض المسائل المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
الصين لم يتسن االنتھاء إلى قرار بشأنھا في ذلك الوقت ،ومن ثم تعيد الوكالة تقديم المقترح دون تغيير.
 .284وقد سبقت الموافقة على تمويل إعداد ھذا المشروع خالل االجتماع الستين .ويعتزم المشروع التدليلي إزالة
استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( باعتباره من المذيبات في إنتاج األجھزة الطبية النوعية ليحل مكانه مواد
غير مستنفدة لألوزون ومذيبات من غير الھيدروفلوروكربون تتسم بإمكانيات استخدام واسعة في القطاع الفرعي
لألجھزة الطبية .وبلغ التمويـل المطلوب لتنفيـذ المشروع  557 667دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالـــة بمبلغ
 26 404دوالرات أمريكية لليوئنديبي و  26 730دوالرا أمريكيا للوكالة الثنائية المشتركة في التنفيذ وھي حكومة
اليابان.
خلفية
 .285ووفقا للمعلومات المقدمة مع وثيقة المشروع ،تستھلك الصين نحو  1.700طن متري من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في استخدامات التنظيف الطبية .وتقترح وثيقة المشروع تحويل خط إنتاج واحد
لألجھزة الطبية التي يتخلص منھا بعد االستعمال ،وال سيما اإلبر الطبية .ويمكن استخدام الخبرة التي ستكتسب من
المشروع في إعداد أنشطة التحويل في الشركات األخرى في نفس القطاع الفرعي في المستقبل.
مالمح القطاع الفرعي لألجھزة الطبية
 .286يتسم قطاع المذيبات عموما باالستخدام االنبعاثي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .والقطاعات الفرعية
الرئيسية للمذيبات ھي القطاع الفرعي الطبي فضال عن القطاعات الفرعية للمعادن ،واإللكترونيات ،وإلكترونيات تحديد
الدقة ،والمذيبات المستحضرة .وقدر استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات في الصين بمقدار
 4 394طنا متريا في  .2009وقد استھلكت استخدامات التنظيف الطبية نحو  1 700طن متري ) 187طنا من قدرات
استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في  2009وھو مايمثل في حدود  39في المائة من
االستھالك الشامل للقطاع .وتشمل المنتجات الرئيسية التي تصنع السرنجات وأدوات اإلدخال ومجموعات نقل الدم.
ومختلف أدوات البزل والقسطرات وغير ذلك من المواد الصحية .ومن السمات الشائعة وصف األجھزة المصنعة بأنھا
عولجت بالسيلكون أي أنھا مغطاة بطبقة رقيقة من زيت السليكون للحد من االحتكاك وخفض آالم المريض .ويتعين
تنظيف األدوات المستخدمة في ھذه العملية بانتظام وھي العملية التي تستخدم فيھا المذيبات المحتوية على
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .ويتألف القطاع الفرعي من عدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
تتضاءل فيھا فرص الحصول على تكنولوجيات بديلة ،وكانت أھمية القطاع الفرعي لصحة اإلنسان والھيكل المعروف
للقطاع الفرعي ،وحاجة المشاركين في القطاع الفرعي للدعم ھي األسباب التي دعت الصين إلى أن تسند أولوية لھذا
القطاع الفرعي في عملية إزالة المذيبات المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين.
خلفية المنشأة
 .287أنشئت شركة زھايانغ كندلي المحدودة لألجھزة الطبية )زھايانغ كندلي( عام  ،1987والتخضع ألي ملكية
خارج الصين وھي فرع من مجموعة شنغھاي كندلي المحدودة لتنمية المنشآت .وشركة زھايانغ كندلي متخصصة في
تصنيع األجھزة الطبية التي يجري التخلص منھا بعد االستعمال وخاصة اإلبر التي يجري التخلص منھا بعد االستعمال.
ولدى المنشأة خط إنتاج كامل الميكنة ابتداء من عمليات الوصالت الشعرية ،والسحب والتجليخ والتجميع الخاصة باإلبر
بطاقة سنوية تبلغ  10.5بليون إبرة لمختلف األغراض .وفي عام  ،2009كانت المنشأة تشكل نحو  45في المائة من
اإلنتاج الوطني من ھذه المنتجات.
 .288ويشير مقترح المشروع إلى أن ھذه المنشأة من أفضل المنشآت تنظيما في القطاع الفرعي حيث تتمتع بوضع
تقني ومالي سليم .ولھذه المنشأة خبرات في تنفيذ إزالة المواد المستنفدة لألوزون ،وكانت في الواقع أول منشأة في القطاع
الفرعي تزيل الكلوروفلوروكربون.113-وسوف تتيح سمعة ھذه المنشأة الطيبة وصالتھا باتحاد الصناعات توفير الدعم
في وقت الحق لنشر الخبرات في ھذا القطاع الفرعي.
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.289

اختيار التكنولوجيا

 .290يتعين تكسية أدوات البزل مثل اإلبر الطبية بطبقة من زيت السليكون على النصل واألنبوب .ويتعين تنظيف
أدوات استخدام الزيت بصورة منتظمة ويستخدم لھذا الغرض مذيب ،وفي األصل كان الكلوروفلوروكربون 113-ھو
المذيب المختار .ولدى االستعاضة عن ھذه المادة ،أدخل أوال المذيب سيلوكسان  3000-الذي استبدل بعد فترة قصيرة
بالسيلوكسان 3000-ج ،وقد استنبط االثنان في الصين ،وتحتوي ھذه المادة األخيرة على  65في المائة من
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( .وھذا المذيب ھو حاليا األوسع استخداما في صناعة األجھزة الطبية في
الصين.وبحثت الشركة في عدد من البدائل من بينھا الھيدروفلوروكربون ،mfc 365-وھو مذيب يحتوي على
الھيدروفلوروكربون mfc 365-والھيدروفلوروكربون 4310-والسيلوكسان .6-وھذا األخير ليس ھو المذيب األقل قدرة
على االحترار العالمي فحسب حيث تقل قيمته عن  20بل ھو أكبر بدائل السيلوكسان)3000-ج( مردودية للتكاليف .كذلك
فإن السيلوكسان 6-عبارة عن زيت السيليكون الطبي المخفﱢف الذي استحدث في شركة بيجين البتكارات تكنولوجيا
الفضاء .وتتمثل جوانب القصور فيه في أنه ينطوي على قدر من القابلية لالشتعال ونقطة غليان مرتفعة مما يجعله أقل
تطيرا من التكنولوجيا الحالية .والتكلفة مواتية حيث تبلغ  6.20دوالرات أمريكية للكيلوغرام .والبديل الممكن التالي ھو
السيلوكسان 3000-عند مستوى  12دوالرا أمريكيا للكيلوغرام .أما أكثر األنواع تكلفة فتبلغ  70دوالرا أمريكيا
للكيلوغرام .وأبلغ مقترح المشروع أن السيلوكسان 6-عبارة عن خليط تتوافر مكوناته بسھولة في السوق بتكاليف
مواتية.وتنطوي ھذه المادة على نقطة غليان أعلى من الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( مما يجعله مفيدا من حيث
استھالك المذيب إالّ أنه ينطوي على عيب يتمثل في الطاقة التي يحتاجھا لتجفيف اإلبر.وخواص المذيب وثباته الكيميائي
جيدان .وقد اختارت الصين السيلوكسان 6-باعتباره أنسب بديل للقطاع الفرعي للمذيبات الطبية.
 .291وتستھلك شركة زھيجانغ كندلي المذيبات في  29خط إنتاج مثل خطوط تجميع اإلبر وأدوات التنظيف
بالموجات فوق السمعية لألدوات قبل استخدام زيت السيليكون .وفي حين أن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون-
)141ب( ضئيل نسبيا في حدود  38إلى  66كيلوغرام لكل مليون إبرة ،فإن حجم اإلنتاج الكبير والحاجة إلى ھذه المادة
لتنظيف األدوات يصل بجميع االستھالك إلى  167.97طنا متريا .وعلى ذلك فإن استھالك المذيب الفعلي من
السيلوكسان3000-ج المحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( أعلى بنسبة  50في المائة نتيجة للمكون
اإلضافي من المذيب .وقد ثم اختيار خط تجميع واحد لإلبر وخط تنظيف لألدوات للمشروع التدليلي .ويستھلك ھذان
الخطان ما مجموعه  27.82طنا متريا ) 3.06أطنان من قدرات استنفاد األوزون(.
 .292ونظرا ألن السيلوكسان 6له نقطة غليان أعلى ،وبعض القابلية لالشتعال ،يتعين إجراء تعديالت في خطوط
اإلنتاج ،وإجراء بعض التعديالت في العملية .وتتعلق األنشطة األخرى بإدارة زيت السيليكون ،وتقييم تأثير استخدامه،
وتقييم جودة تنظيف األدوات .وأخيرا التأكد من التوافق البيولوجي وتوافق العقاقير باإلضافة إلى التدريب والمساعدة
التقنية الالزمين .وسوف تتضمن التغييرات تركيب مروحة مانعة للتفجير ،باإلضافة إلى مجفف بالھواء الساخن ،لتبخير
المذيبات ،وبعض التغييرات األخرى في عملية اإلنتاج ذاتھا.
 .293وتزيد التكاليف التشغيلية للسيلوكسان 6-في الوقت الحاضر عن الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( ،إذ
تتزايد تكلفة السائل بمقدار  3.55دوالرات أمريكية للكيلوغرام .وعالوة على ذلك يفترض حدوث زيادة كبيرة في ھدر
اإلبر عند حساب التكلفة التشغيلية خالل فترة التطبيق .وأخيرا فإن بعض التكاليف األخرى ترتبط بالزيادة في الحمولة
الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية وخاصة سخان الھواء الحار الالزم لتبخير المذيب الجديد عند درجة غليان أقل.
.294

ويتضمن الجدول  1عرضا عاما للتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية للمشروع.
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الجدول  -1عرض عام لتكاليف المشروع التدليلي
التكاليف الرأسمالية اإلضافية
التكلفة
)بالدوالرات األمريكية(
60 946

البند
التعديالت في خط تجميع اإلبر
التعديالت على العملية
إدارة سائل السيليكون )الخالط والسالمة ومقياس اللزوجة(
التعديالت في خط مناولة السيليكون )استرجاع المذيب والمعدات فوق
الموجة السمعية للتعديالت وغير ذلك(
تقييم األداء )اختبار البزل ،والتوافق البيولوجي وتوافق العقاقير والتقييم(
غير ذلك )الخبراء والمساعدة التقنية والوثائق وغير ذلك(
المجموع الفرعي للتكاليف الرأسمالية اإلضافية
الطوارئ غير المنظورة )(%10
مجموع التكاليف الرأسمالية اإلضافية
تكاليف التشغيل اإلضافية

8 875
20 488
106 805
38 923
84 009

320 046
32 004
352 050
الفرق ]بالدوالر األمريكي /أ[

البند
المذيبات )إنتاج اإلبر(
ھدر اإلبر )خالل فترة التطبيق(
المذيبات )تنظيف األدوات(
زيادة الحمولة الكھربائية نتيجة للمعدات اإلضافية
مجموع تكاليف التشغيل اإلضافية
التكاليف اإلضافية

32 660
29 926
119 280
23 750
205 616

مجموع التكاليف اإلضافية

557 666

 .295وسوف ينفذ المشروع بواسطة اليوئنديبي بمساعدة مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة.
وحكومة اليابان ھي الوكالة المتعاونة الثنائية ،وسوف تنفذ مكون تكاليف التشغيل اإلضافية .وسيستغرق التنفيذ ما
مجموعه  18شھرا حيث يبدأ اإلنتاج التجاري بعد  15شھرا.

تعليقات األمانة وتوصياتھا
التعليقات
 .296طلبت األمانة مزيدا من المعلومات بشأن حجم قطاع المذيبات والخطوات المتوخاة لخفض االستھالك في
القطاع .وأشار اليوئنديبي في رده إلى تقديم موجز االستراتيجية الجامعة لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ووفقا للمعلومات المقدمة من اليوئنديبي ،يفترض أن قطاع المذيبات يسھم بنسبة  8في المائة
في ھدف اإلزالة الشاملة في المرحلة األولى من خطة اإلدارة المشار إليھا أعاله والبالغة نحو  39طنا من قدرات استنفاد
األوزون .ويقترح المشروع التدليلي إزالة نحو  3.1أطنان من قدرات استنفاد األوزون .وأبلغ اليوئنديبي بأن اإلزالة
المتبقية سوف تعالج من خالل خطة قطاع المذيبات التي من المقرر تقديمھا إلى االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية.
 .297وطلبت معلومات أخرى عن قطاع المذيبات والقطاع الفرعي المستھدف ھنا ،وأبلغ اليوئنديبي أن القطاع
الفرعي للمعدات الطبية قد شھد معدل نمو شديد االرتفاع ،وھو بالغ األھمية من منظور صحة البشر .ولذا قررت حكومة
الصين إسناد أولوية للقطاع للعمل في وقت مبكر .وثمة ميزة أخرى تتمثل في أن منشآت ھذا القطاع الفرعي موجھة نحو
عمليات تعتمد على االمتثال نتيجة لتعرضھا للمعايير المتعلقة باألجھزة الطبية .كذلك فإن ھذا القطاع الفرعي يتمتع
بالتماثل الشديد في عملية التكنولوجيا عبر كافة المنشآت في القطاع الفرعي وإن كان حجم العمليات قد يتباين بدرجة
كبيرة .ولذا فإنه بمجرد استخدام تكنولوجيا بديلة معينة بواسطة إحدى المنشآت ،تنخفض حواجز التطبيق بالنسبة لجميع
المنشآت األخرى .وأخيرا .فإن الموافقة على ھذه التكنولوجيا واعتمادھا في إحدى المنشآت ألغراض االستخدامات
المقترحة ،سوف يقلالن من تكاليف الموافقات على ھذه التكنولوجيا واعتمادھا في المنشآت األخرى.
88

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
 .298وردا على سؤال لألمانة عن قابلية تطبيق التكنولوجيا في كافة أنحاء القطاع ،أبلغ اليوئنديبي بأن جميع المنشآت
التي تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب( في ھذا القطاع الفرعي في الصين تنتج نفس النوع من أدوات البزل
بنفس النوع من زيت السيليكون ونفس عملية تكسية الزيت وتستخدم نفس التطبيقات .وعلى ذلك فإنه يمكن تطبيق النتيجة
على جميع أنواع أدوات البزل .والواقع أن التكنولوجيا البديلة قد استحدثت استنادا إلى إمكانياتھا للتطبيق الشامل.
 .299وقد أشار مقترح المشروع إلى مذيب بديل ھو السيلوكسان 3000-الذي يحتوي على الھيدروفلوروكربون365-
 .mfcوطلبت األمانة توضيحات عن طول الفترة التي استخدم فيھا ھذا المذيب بواسطة الشركة وما إذا كان ھذا المذيب
قد أدخل في وقت الحق ،ومتى حدث ذلك .وأبلغت الوكالة أنه رغم استحداث السيلوكسان 3000-كتكنولوجيا ،فإنه لم يقبل
من جانب القطاع الفرعي ألن األسعار كانت أعلى بكثير من الكلوروفلوروكربون .113-ولذا بدأت المنشآت في استخدام
السيلوكسان3000-ج .وأجرت الشركة تجارب على السيلوكسان 3000-في أغسطس /آب  2005وبدأت في استخدام
السيلوكسان3000-ج اعتبارا من أكتوبر /تشرين األول  2005فصاعدا .والسبب الذي ذكر ھو أن السيلوكسان 3000-قد
أدى إلى ارتفاع شديد في التكاليف.
 .300وطلبت األمانة عددا من تفاصيل التكاليف بشأن تكاليف مجفف الھواء الساخن وما إذا كانت بعض التعديالت
ضرورية في الناقل باإلضافة إلى عدد من البنود األخرى .كما تساءلت عن الحاجة إلى إجراء اختبار توافق للعقاقير
ومايتصل بذلك من تكاليف ،وما إذا كان يمكن نشر المعلومات في القطاع الفرعي بصورة كافية بالتكاليف المقدمة في
مقترح المشروع .وقدمت الوكالة ردودا مقنعة بشأن جميع المسائل المثارة.
 .301ولم يكن لدى األمانة خبرة بھذا القطاع الفرعي إالّ بالنسبة لمشروعين منذ نحو  15عاما ،ولم يعالج أي منھا
نفس المسائل التي تناولھا مقترح المشروع الحالي .وعلى ذلك حددت وتعاقدت مع خبير خارجي لتزويدھا بفھم أعمق
إضافي لھيكل التكاليف.وقام الخبير بتقييم مقترح المشروع ،وبنود التكاليف ،وتكاليف التشغيل .ورأى الخبير أن الحل
المقدم يحقق مردودية التكاليف وخاصة من حيث تكاليف التشغيل ،وأنه يبدو أن خطوات التحويل معقولة .ونظرا لضيق
الوقت ومحدودية المعارف فيما يتجاوز مقترح المشروع بشأن التكوين الدقيق للعملية ،فقد أعربت األمانة عن قبولھا
التكاليف اإلضافية على النحو المقترح.
التوصية
 .302قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في الموافقة على المشروع بمستوى التكلفة المبينة أدناه على أساس أن
األھلية والتكاليف المقدمة في ھذه الوثيقة التشكل سابقة لھذا القطاع:

)أ (

)ب(

تكاليف دعم الوكالة
تمويل المشروع
عنوان المشروع
)بالدوالر األمريكي( )بالدوالر األمريكي(
26 404
مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على 352 051
تكنولوجيا
إلى
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة األجھزة
الطبية في شركة زھايانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية
26 730
مشروع تدليلي للتحويل عن التكنولوجيا المعتمدة على 205 616
تكنولوجيا
إلى
الھيدروكلوروفلوروكربون)141-ب(
االيزوبارافين والسيلوكسان للتنظيف في صناعة األجھزة
الطبية في شركة زھايانغ كيندلي المحدودة لألجھزة الطبية

____
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اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬﻳــــﺔ ﻟﻠﺼﻨــﺪوق اﻟﻤــﺘﻌــﺪد اﻷﻃـــﺮاف
ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﺮوﺗﻮآـﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳــﺎل
اﻻﺟﺘﻤـــﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺴــﺘﻮن
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل 8 -4 ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن 2011

إﺿﺎﻓــﺔ
ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺎت :اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺼﺪر هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ واﺳﺘﺒﺪال ورﻗﺘﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺘﻴﻦ ﺑﻬﻤﺎ:
• ﺧﻄ ﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻹزاﻟ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎﻋﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳ ﺪ وﺗﻜﻴﻴ ﻒ اﻟﻬ ﻮاء
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﺎم  2013واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﺎم (2015
• ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف
•

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮة  33ﻣﻜﺮرا:

 33ﻣﻜﺮرا ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ .وﻗﺪ أرﻓﻖ ﻣﺸﺮوع اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻟﻴﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄن إﺑﺮام اﺗﻔﺎق.

إن وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ دورات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
ﻗﺪ ﺗﺼﺪر دون إﺧﻼل ﺑﺄي ﻗﺮار ﺗﺘﺨﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪورهﺎ.
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ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع -ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺼﻴﻦ
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

أوﻻ :ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ(
اﻟﺴﻨﺔ2009 :

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺮﻏﺎوي
اﻻﻳﺮوﺳﻮل
اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

) 18 602.7ﻣﻦ أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮاﺋﻖ

اﻟﺴﻨﺔ2009 :
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺗﺼﻨﻴﻊ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن123-

ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻘﻄﺎع

اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﺧﺪﻣﺔ

4.0

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن124-

2.0

6.0

6.1

6.1

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن133-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)141-ب(

5 056.8

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)142-ب(

5 535.7

465.9

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن142-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

1 417.7

1 066.0

2.0

349.8

1 353.0

6 221.6

3 456.2

11 030.8

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن225-ج أ

1.0

1.0

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن225-ج ب

0.0

0.0

راﺑﻌﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﺳﻴﺤﺪد

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس 2010 - 2009

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪام
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

اﻟﺒﺎﻗﻲ:

1.7

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2016

2019

2018

2020

اﻟﻤﺠﻤﻮع

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون
)ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(

98.7

98.7

98.7

98.7

98.7

54.4

0.0

0.0

0.0

0.0

548.0

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

24 800 400

24 800 400

24 800 400

24 800 400

24 800 400

13 778 000

0

0

0

0

137 780 000

2013

2014

2015

2016

ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس-
%10

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس-
%10

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

2011

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

19 100.0

19 100.0

17 190.0

17 190.0

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

25 000 000

25 000 000

25 000 000

12 780 000

137 780 000

1 875 000

1 875 000

1 875 000

958 500

10 333 500

25 000 000

25 000 000

25 000 000

12 780 000

137 780 000

1 875 000

1 875 000

1 875 000

958 500

10 333 500

26 875 000

26 875 000

26 875 000

13 738 500

148 113 500

ﺳﺎدﺳﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺸﺮوع

2012

25 000 000 25 000 000

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ 1 875 000

1 875 000

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( 25 000 000 25 000 000
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

1 875 000

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

26 875 000 26 875 000

1 875 000

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ

25 000 000

1 875 000

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب:
ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2011ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻓﺮادﻳﺎ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1

• ﺗﻀﺎف اﻟﻔﻘﺮة  202ﻣﻜﺮرا:
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
أﺟﺮي ﺣﺴﺎب ﻟﻸﺛﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
 202ﻣﻜﺮرا
ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري،
وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .وﺗﺮد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .9
اﻟﺠﺪول  :9ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺪﺧﻼت

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻋﺎم
اﻟﺒﻠﺪ

][-

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ )اﻻﺳﻢ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ(
اﺧﺘﺮ ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم

][-
]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

اﻟﺼﻴﻦ
ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻬﻮاء

ﻣﺼﺎﻧﻊ

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ
ﺗﺠﺎري ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻬﻮاء

ﺗﻜﻴﻴﻒ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل

][-

آﻤﻴﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة
ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات
ﻗﺪرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث أدﻧﻰ أﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات )ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان(

]آﺠﻢ[
][-
]آﻴﻠﻮوات[

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22
33.77
114 019
96.0

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22
23.00
6 522
96.0

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22
117 723
96.0

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22
7 692
96.0

]ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ[

-

-

-

-

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻐﺎز اﻟﺒﺪﻳﻞ )ﻳﻤﻜﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺎز واﺣﺪ(

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ

ر 134-أ

245 956

-

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أداء أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷداء اﺧﺘﻼﻓﺎ آﺒﻴﺮا ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻨﻈﻢ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ/ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺒﻠﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ذات اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ]اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،اﻷﻓﻀﻞ=
)اﻟﻨﺴﺒﺔ
أﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻳﺤﺪث أدﻧﻰ أﺛﺮ ﻣﻨﺎﺧﻲ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف ﻋﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن
([

اﻟﺼﻴﻦ
أ

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن 600-أ ) -هﻴﺪروآﺮﺑﻮن 600-أ )(%010
(%21
) -هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(%6-) 290-
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-
(%18
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -) 32-هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ )(%3-
(%10
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن(%3-) 32-
)(%5-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
ج )(%1-
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -ج )(%3-
22
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ )(%5-
)(%5-

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن 600-أ ) -هﻴﺪروآﺮﺑﻮن600-
(%16
(%21
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن (%18-) 290-هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(%12-) 290-
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ )-
(%5
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -ج
)(%1-
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ )-
(%5

)-

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ )-
(%5
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -ج
)(%0-
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ )-
(%5

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻟﻠﻮﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ(:

اﻟﻤﺠﻤﻮع
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ

]آﻴﻠﻮوات/ﺳﺎﻋﺔ[

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺎدة(

]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

ﻏﻴﺮ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
)اﻟﻄﺎﻗﺔ( :ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻏﻴﺮ
)اﻟﻄﺎﻗﺔ( :اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[

31 041 593 467
7 108 648
32 076 313

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[ -

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(** ]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

ﻣﻜﺎﻓﺊ

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

-

-

-

-

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-

]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

ﻣﻜﺎﻓﺊ

ﺛﺎﻧﻲ

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ

)(4 774 055.0

)(760 368.0

196 363.0

)(53 125.0

679 466.0
679 466.0

170 934.0
170 934.0

1 887 588.0
1 887 588.0

)(60 484.0
)(60 484.0

2 677 504
2 677 504

)(4 094 589

)(589 434

2 083 951

)(113 609

)(2 713 681

ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ

أآﺴﻴﺪ

ر 134-أ

)(5 391 185

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
 ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
)اﻟﺒﻠﺪ(**
مﺟﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج ]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
اﻟﺒﻠﺪ(**
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ **
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ

20 951 578 333
1 132 200
21 649 964

32 050 004 892
7 261 336
33 118 338

2 114 526 046
266 059
2 185 010

86 157 702 738
15 768 243
89 029 625

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ] -ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن[
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﺒﻠﺪ( **

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
22

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

)(7 076 192

)(1 127 031

)(7 228 183

)(264 844

146 968

)(225 534

151 742

)(23 959

-

-

-

-

146 968

)(225 534

151 742

)(23 959

)(6 929 224

)(1 352 565

)(7 076 441

)(288 803

* اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ :ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد.
** اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﺎﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
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• ﺗﻀﺎف اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﺮة :207
اﺗﺨﺬ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻧﻬﺠﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄت اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺣﻘﺎ
ﺑﺤﻠﻮل  8ﻣﺎرس/ﺁذار  2011ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت.وأﺗﺎح هﺬا ﻓﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ،وﺳﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻬﺞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﺤﺴﺎب ﻇﻞ ﻳﺸﻮﺑﻪ اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
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وﺗﻌﻴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻬﺞ ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،وهﻮ أﻣﺮ
ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻷن ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮع اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ أو ﻳﻠﺰم اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ .إذ ﻳﻤﻜﻦ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮوق ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﻐﻴﺮهﺎ وﺑﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﺪات .ورﻏﻢ ذﻟﻚ،
ﺣﺎوﻟﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺤﺮز ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻋﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ،واﻷهﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻌﻴﻦ
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إﺟﺮاؤهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ .وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻤﺜﻞ اﺧﺘﻴﺎر هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻘﻄﺎع .وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺸﺮآﺎت ﻋﺪدهﺎ  48ﺷﺮآﺔ ) 5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻄﺎع( ﻓﻴﻬﺎ 159
ﺧﻄﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج وﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﻬﻼآﺎ ﻗﺪرﻩ  15 480ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ) 2008ﺣﻮاﻟﻲ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻄﺎع( .وآﺎﻧﺖ أﺻﻐﺮ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻃﻨﻴﻦ ) (2ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،وأآﺒﺮهﺎ
 2 400ﻃﻦ .وﻟﻢ ﺗﻘﺪم أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻤﺎ إذا آﺎن اﺳﺘﻬﻼك ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺬآﻮر هﻮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-؛ ﻏﻴﺮ أن هﺬا ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ أهﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ،ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ أﺣﺠﺎم ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج واﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﻔﺔ أﻋﻢ؛ وﻻ
ﻳﺆﺛﺮ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺧﻄﻮط
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أم أﻧﻪ ﺳﻴﻠﺰم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮآﺎت ﻏﻴﺮهﺎ .وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ .وﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺪﻗﺔ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ أي ﺣﺠﺞ
ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﺮآﻴﺰ ،آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ آﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة؛ ﺑﻞ هﻲ ﻣﺠﺮد ﺑﻴﺎن ﻟﻮﺟﻮد ﺷﺮآﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري ،وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﺠﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮآﺎت آﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت.
ﺗﺮﻣﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ إزاﻟﺔ  8 450ﻃﻨﺎ ﻣﺘﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .22-وﻣﻦ هﺬﻩ
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اﻟﻜﻤﻴﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح ،ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  5ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ  167ﻃﻨﺎ
ﻣﺘﺮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إزاﻟﺔ  312ﻃﻨﺎ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺪﻟﻴﻠﻴﺔ .وأﺗﺎﺣﺖ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻋﺪد ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺸﺮآﺎت ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻷﻏﺮاض إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن؛ وآﺎن اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺁﻧﺬاك أن اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع أن ﻳﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ .وﻳﺸﺎر إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت هﻨﺎ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ" .وأﺷﺎرت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ أن  5ﺷﺮآﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ هﻲ ﻣﻨﺸﺂت ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.
وآﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
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 22اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،12-ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺴﻠﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  12ﻳﺨﻠﻮ اﻵن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
وأن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ،ﻓﻲ ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج أﺧﺮى .وﻟﻴﺲ
ﻟﺪى اﻷﻣﺎﻧﺔ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺻﺤﺔ هﺬا اﻻدﻋﺎء .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف أن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻠﻞ
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اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻟﺪى هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ،ﻧﻈﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺮاض ﺧﺼﻢ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﺷﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺗﺠﻨﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮهﺎ ﻣﺆﺧﺮا ،وآﻼ هﺬﻳﻦ اﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻔﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺧﻔﻀﺎ آﺒﻴﺮا.
وﺣﺪدت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻻﺳﺘﻬﻼك ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ،ورﺗﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ .وﺗﺒﻴﻦ
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أن  30ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﻓﻲ  9ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻨﺎول اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻘﻄﺎع ،ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن  35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ )ﻳﺒﻠﻎ  242ﻃﻨﺎ( ﺳﺘﺠﺮي إزاﻟﺘﻬﺎ دون ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ .وﺳﺘﻌﺎﻟﺞ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج
اﻟـ 30هﺬﻩ  7 736ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺪة ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻣﺆهﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ،آﻤﺎ أن ﻋﺪدا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆهﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻷن ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ .وﺗﺒﻠﻎ آﻤﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ  857ﻃﻨﺎ أو ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرهﺎ  10.75ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي
ﺗﺘﻌﻴﻦ إزاﻟﺘﻪ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت واﻷهﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺒﺪو أن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﻨّﻌﻲ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﺿﺮوري ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
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اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،32-اﻟﺬي أدرج ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷرﺣﻢ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻟﻜﻞ
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ .وﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ هﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ
أهﺪاف اﻟﺨﻔﺾ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2015ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ آﺒﺎﺳﺎت
ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ.
وأﺟﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
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ﻓﻲ اﻧﻌﺪام أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاح ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺼﻨّﻌﻮن ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 32-ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج آﺒﺎﺳﺎت
ﻟﻮﻟﺒﻴﺔ وﻟﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮا إﻻ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺎراﻣﺘﺮات ﺟﺪﻳﺪة ،أم أﻧﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺼﻨﻴﻊ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺧﺘﻼف ،آﺎﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﺜﻼ .ﻓﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
اﻹﻣﺪاد ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻘﻮة إﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة أو إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﺰاء آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻮّل.
وﺗﺘﻔﻖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻗﺪرهﺎ  14.6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻊ
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اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  2009ﻣﻊ ﻣﺴﺆول ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮآﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ،وهﻲ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﺒﻠﻎ  15ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻻﺧﺘﺒﺎر.
 -10وﻧﻈﺮا ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺎس ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .32-وﻧﻈﺮا ﻟﺸﺪة
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ،ﻳﺒﺪو أن هﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ هﻮ أرﺟﺢ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت .وﺑﺪﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺣﺪى ﺟﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ .ﻓﻤﺎ زال ﻳﺠﺮي ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻜﺒﻴﺮة ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺑﺴﻂ ﻧﺴﺒﻴﺎ .وهﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻟﻸداء أدﻧﻰ ﻣﻦ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺤﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪات
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻷن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻳﺼﺒﺢ أآﺜﺮ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻳﺆدي إﻟﻰ آﺒﺎﺳﺎت أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ وأآﺜﺮ هﺪوءا وآﻔﺎءة ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺳﻮف ﻳﺰود اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﻘﺪر آﺒﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ .وﺗﺮى اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺒﺮرا آﺎﻓﻴﺎ
ﻻﻓﺘﺮاض أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﺧﻔﺾ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ.
 -11وﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ.
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻹدراك ﻣﺪى أهﻠﻴﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﺼﻨَﻌﻴﻦ.
5
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وﺗﻮﺟﺪ ﺑﺠﻬﺘﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 55.5 ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة
.5
 -12وأﺟﺮي أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ،ﺑﺪا أن
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻮط ﻗﺎﺋﻤﺔ .واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺪّ ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ .وﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ
إﻻ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺎم إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ .وﺑﺪا ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ أن ﺑﻨﻮدا ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻦ  1.55ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻠﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ إﻟﻰ  1.94ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ أﺟﺮت
ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻣﻊ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﻂ اﻷﺳﺎس.
 -13وﻧﻈﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ .وآﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ أرﺑﻊ ﻣﻨﺸﺂت ﺗﻘﻮم ،ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر ،ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺘﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻒ ذآﺮهﻤﺎ وﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻠﻘﺖ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻟﻴﻠﻲ .وﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷرﺑﻊ ،ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  55.8ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
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وﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  10أدﻧﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ.

اﻟﺠﺪول  -10ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
اﻟﺨﺼﻢ )ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ(

اﻟﻜﺒﺎس
اﻟﻠﻮﻟﺒﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮب
اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﻨﻲ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  55.40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
اﻟﺘﺒﺎدﻟﻲ
اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻞ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  55.80ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت

اﻟﺨﺼﻢ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

7 300 000
4 044 200

14 600 000
7 300 000
3 255 800

1 550 000
1 082 520

3 490 000
1 940 000
857 480
4 113 280

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
 -15اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس واﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻊ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺒﻴﺮة ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى .وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﺨﻄﻂ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،اﻓ ُﺘﺮِض أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻂ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺗﺒﻠﻎ  400 000دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .32-وأﺿﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ
 180 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،32-وﻓﻲ آﻠﺘﺎ
اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ .وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟﻜﻼ
اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ ،وهﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺠﺪوى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
آﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ.
ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
 -16وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻗﺴﻤﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﺻﻼ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات ،ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﺟﺮام ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ
ﻋﻨﻪ ،وﺣﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ.
 -17وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ،آﺎﻧﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ .واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺪرة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ وإﻟﻰ اﻓﺘﺮاض أن
6
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اﻟﻜﺒﺎس اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم  9آﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎت ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ )وهﻮ أدﻧﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻓﻲ
أي ﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوﻋﻪ( ﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻻﺳﺘﺒﺪال
آﻴﻠﻮﺟﺮام اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-إﻟﻰ  3.62دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﺒﺎس اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
 ،32أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 141-أ ﻓﻘﺪ اﻓﺘﺮِض أن اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ .وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ هﺬﻩ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺖ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ .وأﺟﺮي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
 -18وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ،ﺗﻮد اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮت ﻓﻲ أن ﺗﻘﺘﺮح ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺠﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ،وأﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺠﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﻔﺪة ﻟﻸوزون ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 12-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ ﺑﺄن
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن.
 -19وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارة ،زادت اﻷﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ إﻟﻰ  2.00دوﻻرﻳﻦ أﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﺟﺮام اﻟﻤﺰال ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن .22-وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺿﺮورة زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ آﻤﺎ أن أهﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ .وﻳﻘﺪم اﻟﺠﺪول  11اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
)ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ( واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ.
اﻟﺠﺪول  -11ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺪ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺒﺎس
زﻳﺖ اﻟﻜﺒﺎس
أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ/اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ/اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﺟﺮام
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ*

اﻟﻤﻄﻠﻮب )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ/اﻟﻜﻴﻠﻮﺟﺮام(
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
 410أ
32
5.43
7.81
1
0.84
0
2.26
1.371.160.56
0.48
2.82
0.240.37
0.32
6.30

6.30

ﺣﺴﺎب اﻷﻣﺎﻧﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ/اﻟﻜﻴﻠﻮﺟﺮام(
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
 410أ
32
2.41
3.62
0.84
0.84
0
2.26
220.5
0.5
2.8
 0.240
0
4.98

4.55

* اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻲ  6.30دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﺟﺮام.
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى
ﺣﺪدت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﺠﻴﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح
-20
اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﺻﻠﻲ ،ﺑﻮاﻗﻊ  9.35ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
واﺳﺘﺨﺪِﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﻄﺎع
ﻻﺣﻈﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ أﻧﻪ ﺗﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
-21
ﻟﻸوزون ﻟﻌﺪة ﺷﺮآﺎت ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع؛ ﻏﻴﺮ أن اﻟﻴﻮﺋﻨﺪﻳﺒﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ أﺻﺮا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ آﺎن ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺮاﻓﻖ إﻧﺘﺎج وﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى أهﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﻋﺪت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ ،واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻓﺘﺮاض أن هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻟﻦ
ﺗﻜﻮن ﻣﺆهﻠﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .وﻳﺘﻔﺎوت اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ  10.75ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و 22.93ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻳﻌﺮض اﻟﺠﺪول  12أدﻧﺎﻩ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ.
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اﻟﺠﺪول  -12اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻻت
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ
4.55
3 736
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ
4.98
4 000
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
ﻋﺪد اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ/اﻟﺨﻂ
اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ
440 000
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ 15
638 000
17
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن32-
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔوﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺆهﻞ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ) 7 971ﻃﻨﺎ( )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﻴﻠﻮﺟﺮام(
اﻷﻃﻨﺎن

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ/آﺠﻢ

ﻣﺆهﻠﺔ ﺗﺄهﻴﻼ آﺎﻣﻼ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﺆهﻠﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
 22.93ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ

16 998 800

16 998 800

19 920 000
4 113 280-

19 920 000
4 113 280 -

 10.75ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ

اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

49 840 000
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

6 600 000
10 846 000

6 600 000
10 846 000

107 940 000

50 251 520
44 849 500
4 113 280
5 082 700
54 045 480
6.78

50 251 520
38 728 800
4 113 280
5 082 700
47 924 780
6.01

157 780 000
115 940 000
10 060 000
11 780 000
137 780 000
17.28

• ﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة  207ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻮﺻﻴــﺔ
 -208ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ وإﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ
اﻓﺘﺮاض أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 12
أﻋﻼﻩ.
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ورﻗﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع -ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺼﻴﻦ
أوﻻ :ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻮآﺎﻟﺔ

ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

اﻟﺴﻨﺔ2009 :

ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدة 7

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻄﺮي )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
اﻟﺮﻏﺎوي
اﻻﻳﺮوﺳﻮل
اﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

) 18 602.7ﻣﻦ أﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮاﺋﻖ

اﻟﺴﻨﺔ2009 :
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﺗﺼﻨﻴﻊ

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن123-

اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺧﺪﻣﺔ

4.0

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن124-

ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻘﻄﺎع

2.0

6.0

6.1

6.1

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن133-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)141-ب(

5 056.8

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن)142-ب(

5 535.7

465.9

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن142-
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

1 066.0

2.0

349.8

1 353.0

6 221.6

3 456.2

1 417.7
11 030.8

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن225-ج أ

1.0

1.0

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن225-ج ب

0.0

0.0

راﺑﻌﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(
ﺳﻴﺤﺪد

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس 2010 - 2009

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف

ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻰ اﻟﻤﺴﺘﺪام
اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺆهﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺄﻃﻨﺎن ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻷوزون(

ووﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ:
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺧﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

اﻟﺒﺎﻗﻲ:

1.7
2015

2017

2016

2019

2018

2020

2011

2012

2013

2014

إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
ﻟﻸوزون
)ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ
ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(

104.4

104.4

69.6

69.6

174.0

64.8

586.8

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

32 250 000

32 250 000

21 500 000

21 500 000

53 750 000

20 019 750

181 269 750

2011

2013

2014

2015

2016

ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس-
%10

ﺧﻂ اﻷﺳﺎس-
%10

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ )ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ ﻗﺪرات اﺳﺘﻨﻔﺎد
اﻷوزون(

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

19 100.0

19 100.0

17 190.0

17 190.0

30 000 000

30 000 000

30 000 000

18 623 000

168 623 023

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1 396 727

12 646 727

30 000 000

30 000 000

30 000 000

18 623 023

168 623 023

2 250 000

2 250 000

2 250 000

1 396 727

12 646 727

32 250 000

32 250 000

32 250 000

20 019 750

181 269 750

ﺳﺎدﺳﺎ :ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ
)ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع

2012

اﻟﻤﺠﻤﻮع

30 000 000 30 000 000

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ 2 250 000

2 250 000

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( 30 000 000 30 000 000
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

2 250 000

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

32 250 000 32 250 000

2 250 000

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ )(2011
اﻟﻮآﺎﻟﺔ

اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻋﻢ )ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(

اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

30 000 000

2 250 000

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب:

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ) (2011ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻓﺮادﻳﺎ

ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ:
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• ﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة  269ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -269وأﺟﺮي ﺣﺴﺎب ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ
إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ .وﺗﺮد ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .13
اﻟﻤﺪﺧﻼت

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺠﺪول  :13اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف
ﻋﺎم
اﻟﺒﻠﺪ

][-

اﻟﺼﻴﻦ

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮآﺔ )اﻻﺳﻢ ،اﻟﻤﻮﻗﻊ(

][-

ﻗﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

اﺧﺘﺮ ﻧﻮع اﻟﻨﻈﺎم

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻣﺴﺘﺒﺪاﻟﻪ

][-

آﻤﻴﺔ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة

]آﺠﻢ[

ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات

][-

ﺗﺠﻤﻴﻊ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

ﻗﺪرة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
1.20
1.20
2 500 000
5 000 000
3.5
3.5

]آﻴﻠﻮوات[

7 500 000

اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث أدﻧﻰ أﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات )ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان(

]ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ[

ﺣﺴﺎب ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻟﻐﺎز اﻟﺒﺪﻳﻞ )ﻳﻤﻜﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺎز واﺣﺪ(

]ﻗﺎﺋﻤﺔ[

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أداء أﺣﺪ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻷداء اﺧﺘﻼﻓﺎ آﺒﻴﺮا ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ.
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻨﻈﻢ ﻏﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ،22-ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة .وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ /ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺒﻠﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ذات اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث أدﻧﻰ أﺛﺮ ﻣﻨﺎﺧﻲ

اﻟﺼﻴﻦ
]اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،اﻷﻓﻀﻞ= أﻋﻠﻰ هﻴﺪروآﺮﺑﻮن 600-أ )(%28-
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺤﺮاف هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(%24-) 290 -
ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن([ هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ )(%7-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -ج )(%1-
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ )(%5

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن 600-أ )(%28
هﻴﺪروآﺮﺑﻮن(%24-) 290 -
هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 134-أ )(%7-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 407 -ج )(%1-
هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-
هﻴﺪرﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ )(%5

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ
ﻟﻠﻮﺣﺪة ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ )ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﻂ(:

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ

]آﻴﻠﻮوات/ﺳﺎﻋﺔ[

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻤﺎدة(

]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]آﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻄﺎﻗﺔ( :ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻄﺎﻗﺔ( :اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

هﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن22-

50 111 866 510
15 964 200

25 055 933 255
7 982 100

75 167 799 765
23 946 300

51 782 262

25 891 131

77 673 393

ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ-ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*

ﻣﻜﺎﻓﺊ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﺒﻠﺪ( **

ﻣﻜﺎﻓﺊ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(**
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

)(15 891 .312

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

)(567 818.0

1 463 492.0

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

-

-

-

ﺛﺎﻧﻲ

)(567 818.0

1 463 492.0

ﻣﻜﺎﻓﺊ

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

)(16 459 130

1 679 346

)(14 779 784

ﻣﻜﺎﻓﺊ

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -ﺧﻂ اﻷﺳﺎس(*

]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[
]ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ **
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﺒﺪﻳﻞ

215 854.0

895 674

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ

]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

)(15 675 0458

895 674

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر***

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )اﻟﺒﻠﺪ(**

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ

أآﺴﻴﺪ

]ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻜﺮﺑﻮن[

مﺟﻤﻮع اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ(**

-

-

-

ﻣﻜﺎﻓﺊ

هﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-

431 707

)(7 945 656

2 926 985

)(283 909

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

2 926 985

ﺛﺎﻧﻲ

أآﺴﻴﺪ

3 358 692

-

-

)(283 909
)(8 229 565

* اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ :ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد.
** اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أآﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
***اﺧﺘﺎرت اﻟﺼﻴﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺤﻮّل ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات إﻟﻰ ﻏﺎز ر .161-وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ر.161-
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• ﺗﻀﺎف اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻘﺮة :274
اﺗﺨﺬ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻧﻬﺠﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
-1
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .ورﻏﻢ ﻏﻴﺎب أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل  18ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط  .2011وﻗﺪ أﺗﺎح هﺬا
ﻓﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﺑﺸﺄن اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ،وﺳﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻬﺞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎب ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻇﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻏﺎﻣﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
-2
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﺗﻌ ّﻴﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻬﺞ ﻋﺎم ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت،
وﻳﻨﻄﻮي هﺬا ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻷن ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ
هﻮ ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ أو ﻳﻠﺰم اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ .إذ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت آﺒﻴﺮة ﺟﺪا ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ،ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻌﺪات وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﺪات .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﺣﺎوﻟﺖ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻳﻀﺎ إﺣﺮاز ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺼ ّﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات ،واﻷهﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ أآﺜﺮ ﺟﺪوى ﻣﻦ
-3
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﺘﻪ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو .وﻳﺒﺪو أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت .وﻣﻊ أن أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ  9.6ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺪرهﺎ  39.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻔﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ أن ُﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ و  20ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت واﻷهﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺒﺪو ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
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إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،290 -اﻟﺬي أدرج ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ آﺒﺪﻳﻞ أرﺣﻢ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﻣﻦ آﻞ ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 22-واﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ .آﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  410 -أ هﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺨﻔﺾ
اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  2015ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ آﺒﺎﺳﺎت ﻟﻐﺎز اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -
 410أ.
وﻗﺪ أﺟﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت .وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم
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وﺟﻮد أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاح ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺎ
إذا آﺎن اﻟﻤﺼﻨّﻌﻮن ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج آﺒﺎﺳﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
وﻟﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮا إﻻ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺎراﻣﺘﺮات ﺟﺪﻳﺪة ،أم أﻧﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
ورﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺼﻨﻴﻊ ﺷﺪﻳﺪة اﻻﺧﺘﻼف .وﺗﺸﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﻣﺪاد ﺑﻬﺎ إﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﺸﺂت
ﺟﺪﻳﺪة أو إﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﺰاء آﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻮّل.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  ،آﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم  2008ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻟﻮﺣﺪات ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف
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ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ  .79 000 000وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺒﺪان ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 5
ﺣﻮاﻟﻲ  43ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ،وإذا أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة  5ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻳﻜﻮن ﺣﻮاﻟﻰ  63ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻣﻤﻠﻮآﺎ ﻷﺟﺎﻧﺐ .وآﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻮق آﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء،
آﻤﺎ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﺒﻠﻎ  18ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻳُﻌﺘﺰم ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺣﺪات
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اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدهﺎ  2 476 000وﺣﺪة إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن -
11
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 410أ .وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﺎﻩ ﻗﺪرة ﺗﺒﻠﻎ
 2 007 364ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 290 -وﺗﺒﻠﻎ  920 073إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ .أﻣﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻘﺪرة  1.7ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ .وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ  ،ﻳﺘﺠﺎوز هﺬا ﺑﻤﻘﺪار  780 000وﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ آﻤﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮاداﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮﻧﻴﺔ .وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻮب آﺄﺳﺎس ،ﻳﻜﻮن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻬﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ ﻣﻘﺼﻮرا
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  1 109 500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن-
 ،290ﻓﺴ ُﻴﻤﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ،أي  2 980 575دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻂ واﺣﺪ،
آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ  85ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 290-اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ،ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ دون ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻮى ﺣﻮاﻟﻲ  15ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆهﻠﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن  290 -اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻻ ﻳﺒﻘﻰ أي ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ اﻟﻤﺆهﻞ دون ﺗﻤﻮﻳﻞ .وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس ،وﻗﺒﻠﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب  ،ﻣﻊ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮﺿﺢ .وﻋﻠﻴﻪ ،ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻟﻠﻜﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح
اﻷﻣﺎﻧﺔ  4 090 074دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻗﺘﻀﻰ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻂ اﻷﺳﺎس واﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻊ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻻزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
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ﺗﺤﻮﻳﻞ آﺒﻴﺮة أو ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺗﻀﻊ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺪات ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻮف
ﻳﻜﻮن آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ .ﻏﻴﺮ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻮد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن
هﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻪ .وﻳﺮد ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  14أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺠﺪول  - 14اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺪات

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻀﺎدة
ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر
ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
ﻣﻀﺨﺔ اﻟﻨﻘﻞ )اﻟﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
أﻧﺒﻮب ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
أﺟﻬﺰة اآﺘﺸﺎف اﻟﺘﺴﺮب )اﻟﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺴﺮب اﻟﻬﻴﻠﻴﻮم
)هﻴﺪروآﺮﺑﻮن/(290-ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺣﻜﺎم
اﻟﺪاﺋﺮة وﻣﻮﻟﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ )هﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن-
(410
ﺁﻻت اﻟﺸﺤﻦ )اﻟﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
ﻣﻀﺨﺔ ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﻧﻈﺎم ﺗﻬﻮﻳﺔ )اﻟﻌﺪد ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﺁﻟﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )اﻟﻌﺪد
ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
ﻧﻈﺎم اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدﻻات اﻟﺤﺮارة
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﻤﻞ ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر
اﺧﺘﺒﺎر اﻷداء
وﺣﺪة اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻣﺤﻄﺎت اﻻﺳﺘﺮداد )ﻣﺠﻬﺰة ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺠﺎر
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﺎز ر) (290-اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ(
أدوات ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺮآﻴﺐ  7.5ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻃﻮارئ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن/ 290-
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن) 161-ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ
117 000

15 000

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﺐ

30 000
15 000
4 000
(2) 40 000

(4) 80 000

30 000
(1) 11 500
4 000
28 000

30 000
(3) 34 500
4 000
28 000

32 000

32 000

18 050

38 050

(1) 50 000
ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﺐ
(4) 20 000
100 000

(2) 100 000

25 900
7 500

(2) 51 800
75 000

(4) 80 000
140 000

(1) 30 000

(2) 60 000

30 000
434 150
5 000
10 000
60 000

97 000

ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﺐ

85 000
868 300
20 000
159 000
80 000

60 000

60 000

(1) 5 000

(2) 10 000

500

6 000

*0
850 150
63 761
31 391

591 750
2 520 050
189 004
270 905

ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﺐ
185 450
13 909
19 936

1 108 750
83 156
100 000

12

0

867 700

ﻟﻢ ﻳُﻄﻠﺐ
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ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن/ 290-
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن) 161-ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﻌﺪات
هﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺘﺠﺎرب واﻻﺧﺘﺒﺎرات
ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﺮاد
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410-أ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

60 000

100 000

30 000

30 000

20 000
1 085 302

120 000
3 199 959

20 000
269 295

20 000
1 341 906

* اﺳﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ أدوات ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﻬﺎ  13 018 500دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
وﻃﻨﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ.

ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
-9

اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو.
)أ(

واﺳﺘﻨﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ إﻟﻰ ﻓﺎرق ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻳﺒﻠﻎ  6.00دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة .وﺗﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري وهﻮ  2.82دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ
ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻏﺮام 3.38 /دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة.

)ب(

وﺗﺴﺎءﻟﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺪدﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،290 -وهﻤﺎ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺎرآﺔ
ﻟﻮرآﻴﻨﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  2.60دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ وﺟﻬﺎز ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺘﺴﺮب ﺛﻤﻨﻪ  4.70دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪة .وﻃﻠﺒﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ،وﻋﻠﻘﺖ
ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪات وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻮاﺿﺢ إذا اﺳﺘﺨﺪِﻣﺖ ﺣﻠﻮل أﺧﺮى .وأﻓﺎدت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺄن ﻣﻮﺻﻼت
ﻟﻮرآﻴﻨﺞ هﻲ اﻟﺤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،وأن آﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺻﻐﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وأﻧﻪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
وﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻻﺣﻈﺖ أﻧﻪ ﺑﺈدراج اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ )ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺘﻌﺪد
اﻷﻃﺮاف( ،ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﺣﻮاﻟﻲ  5.6ﻣﻼﻳﻴﻦ وﺣﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻮﺻﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .وﺗﺒﺪو هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ آﺒﻴﺮة ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ُﻳﻔﺘﺮض ﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات .وآﺎن
اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﺑﺸﺄن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﺎﺷﻒ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻤﺎﺛﻼ ﺟﺪا ﻟﺬﻟﻚ ،واﺗﺒﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻨﻄﻖ ،أي أن اﻟﻜﻤﻴﺎت أﺻﻐﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ .وﻗﺮرت اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﻧﻔﺘﺮض
أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج آﻞ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﻴﺮ؛

)ج(

وﺷﻤﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻓﻮرات ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎدل اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،290 -وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 410 -أ.

 -10وﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺒﺎس ﺑﻠﻐﺖ  45.0ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 290 -وﺑﻠﻐﺖ  50.9ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن410 -أ )ﻣﻊ ﻓﺮق اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻐﺎزات اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ،وﻣﻮﺻﻼت ﻟﻮرآﻴﻨﺞ ،وأﺟﻬﺰة آﺸﻒ اﻟﺘﺴﺮب( .وآﺎن اﻟﻤﻘﺮر  44/60ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء  6.30دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻞ آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺪروآﻠﻮروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن  22 -ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ .وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ )اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ(
واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  84.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ )اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن (290 -ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف ،ﻓﻘﺪ أدﺧﻠﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﺿﺎﻏﻂ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﺼﺔ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺧﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة إﻟﻰ  4.16دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 290 -و  3.71دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن410 -أ ) 3.46دوﻻرات أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﺟﺮام ﻟﻠﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن 290 -و 3.10
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﺟﺮام ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ(.
 -11وﻧﻈﺮت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺒﺎدل اﻟﺤﺮاري ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ و/أو ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ
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ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت .ورﻏﻢ أن ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺷﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻔﻀﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻮرات ﻓﻲ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺤﺎس ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻷﻣﺎﻧﺔ أن درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ،اﻓﺘﺮﺿﺖ درﺟﺔ ﻗﺪرهﺎ  50ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن .290 -أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺪروﻓﻠﻮروآﺮﺑﻮن 410 -أ ﻓﺎﻓﺘﺮﺿﺖ أن
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺆهﻼ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى
وﺣﺪدت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺴﺎب وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6.04ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
-12
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺزاﻟﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع .وأﺿﺎﻓﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﺪرﻳﺐ ﻓﻨﻴﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮآﻴﺐ
ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن ،290 -اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺟﺔ أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻤﺼﻨﻌﻲ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف .وﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﺪرﻳﺐ  5000ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ  150دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﺪرب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺪات ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1 315دوﻻرا
أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻗﺘﺮح  ،ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  7 325 000دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة  .5وأوردت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻘﻄﺎع
 -13ﺳﺒﻖ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ أن أﺑﻠﻐﺖ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ ،ﺑﺄن اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺆﺧﺬ ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  15أدﻧﺎﻩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﻼ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ
اﻟﺠﺪول  -15اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ هﻮاء اﻟﻐﺮف
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت

 19.7ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
 9.6ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

22
10
ﻋﺪد اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
5 402 000
2 476 000

23 876 651
23 876 651
2 692 950
2 692 950
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(
22 460 132
22 460 132
9 196 037
9 196 037

اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-
اﻟﻬﻴﺪرﻓﻠﻮرووآﺮﺑﻮن 410-أ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-
اﻟﻬﻴﺪرﻓﻠﻮرووآﺮﺑﻮن 410-أ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺐ
5 000
وﺣﺪات اﻟﻬﻴﺪروآﺮﺑﻮن290-
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺒﺎﺳﺎت
وﺣﺪة إدارة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
ﺟﺪوى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ )دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ/آﺠﻢ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻷﺻﻠﻲ
70 399 098
15 320 000
59 560 200

7 325 000

7 325 000

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

65 550 769
 6 292 8744 090 074
3 828 911
67 176 880

65 550 769
 12 900 3914 090 074
3 429 536
60 169 988

145 279 298
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
13 041 725
0 302 000
168 623 023

7.11

6.36

17.84

• ﻳﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة  274ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
 .274ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ُﻳﻔﺘﺮض أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ اﻟﻮارد ﺣﺴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  15أﻋﻼﻩ.
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Annex I

المرفـق األول
مشروع اتّفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية الصين )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض
-1
في االستعمال المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المح ّددة في التذييل  -1ألف )"الموا ّد"( إلى كمية ثابتة قدرھا
 117.190من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  1يناير  /كانون الثاني  2015بما يتماشى مع الجداول الزمنية
لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-1من
-2
التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد
المشار إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أنّه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المح ّددة في
الفقرة  ،3يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتع ّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد
يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف )الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم ،المجموعة األولى( باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد
المستنفدة لآلزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفين
األفقيين  3.1.4و ) 3.2.4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير
-3
التمويل المح ّدد في الصف األفقي  1-3من التذييل  -2ألف )"األھداف والتمويل"( للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا
التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح ّددة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على
التمويل"(.
سوف يحقق البلد حدود االستھالك لكل من المواد المذكورة في التذييل -2ألف كما يقبل البلد إجراء تحقّق
-4
ّ
مستق ّل بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك على النحو المبيّن في الفقرة
الفرعية ) 5ب( من ھذا االتفاق.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد
-5
بالشروط التالية قبل  60يوما ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني
للموافقة على التمويل:
)أ(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة .والسنوات المعنية ھي جميع
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج
القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

)ب(

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛

)ج(

أن يكون البلد قد قدم تقارير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط تنفيذ
الشرائح"( تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من
التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح
على أساس خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم ) 44/60ھـ(
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من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد
صرفت بالكامل؛
)د(

أن يك ون البل د ق د ق ّدم إل ى اللجن ة التنفيذي ة خط ة لتنفي ذ الش رائح عل ى ھيئ ة الت ذييل  -4أل ف )"ش كل
تقارير وخطط تنفيذ الشرائح"( تغطي كل سنة تقويمية حت ى الس نة الت ي يُطل ب فيھ ا تموي ل الش ريحة
التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل ،بما في ذلك ھذه الس نة نفس ھا ،أو حت ى موع د اكتم ال جمي ع
األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة ،وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المح ّددة في
-6
ً
التذييـل  -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خطة تنفيذ الشريحة السابقة وفقا ألدوارھا
ومسؤولياتھا المح ّددة في التذييل  -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة
الفرعية )5ب(.
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من
-7
ً
ھذه المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف .وإعادات
التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تُ ًوثﱠق مسبقا ً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية،
كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية ) 5د( .وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر بصورة إجمالية
على  30في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا ،أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات
الصندوق المتعدد األطراف ،أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق .أما إعادات التخصيص غير
المصنّفة كتعديالت رئيسية ،فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ ،ويت ّم
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة .وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد
األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.
-8
لما يلي:

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة
)أ(

أن يستعمل البلد المرون ة المتاح ة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
ص ة الت ي ق د تط رأ
خالل تنفيذ المشروع؛

)ب(

أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة ب المقررين
 100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو
-9
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافت اليوئنديبي )برنامج األمم
المتحدة االنمائي( على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( كما وافقت ألمانيا و اليابان
و اليونيدو و اليونيب و البنك الدولي على أن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة )الوكاالت المنفذة المتعاونة( تحت
إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية[ فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة
التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتع ّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم
التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 -10ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول
طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات
المقدمة بخصوص الشرائح التالية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5
)ب(] .وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين
لألنشطة في التنفيذ .وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة
المنصوص عليھا في قائمة التذييل –6باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية .وقد أبرمت
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1
Annex I

الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الداخلة في إطار
ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق ،بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق[ .وتوافق اللجنة التنفيذية من
حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ]والوكالة المنفذة المتعاونة[ بالرسوم المبيّنـة في الصفوف األفقية
 10.2 ،8.2 ،6.2 ،4.2 ،2.2و  12.2من التذييـل -2ألف.
 -11في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في
الصف األفقي  2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن
يح ّ
ق له الحصول على التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد
ً
التمويل إلى وضعه وفقا لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تح ّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.
ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المح ّددة في التذييل  -7ألف ،عن ّكل طن من
تخفيضات االستھالك غير ال ُمنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد
اتخاذ ھذه القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة .5
 -12لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على
تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 -13سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ،من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة
المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 -14يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية
آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى
التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذييل -4ألف )أ( و)ب( و)د( و)ھ( إلى
حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 -15تنفذ جميع االتفاقات المح ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في
ھذا االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم يت ّم تعريفھا
بطريقة مختلفة في االتفاق.
تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة

المرفق

المجموعة

الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب
الھيدروكلوروفلوروكربون– 142ب
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون225-

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
Total

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
11,706
5,874
1,505
7
7
2
19,100

مالحظة :ان أساس نقطة االنطالق بعبارة عن خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم ) 44/60ھـ(
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التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
الصف
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.3

التفاصيل

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى )أطنان قدرات استھالك األوزون(
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى )أطنان قدرات استھالك األوزون(

2011
ال ينطبق

2012
ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

2013

2014

المجموع

2015

19,100

19,100

17,190

ال ينطبق

19,100

19,100

17,190

ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليوئنديبي( )دوالر
أمريكي(
تكاليف دعم اليوئنديبي )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )ألمانيا( )دوالر
أمريكي(
تكاليف دعم ألمانيا )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )اليابان( )دوالر
أمريكي(
تكاليف دعم اليابان )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )البنك الدولي(
)دوالر أمريكي(
تكاليف دعم البنك الدولي )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )اليونيدو( )دوالر
أمريكي(
تكاليف دعم اليونيدو )دوالر أمريكي(
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة )االيونيب( )دوالر
أمريكي(
تكاليف دعم اليونيب )دوالر أمريكي(
اجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر أمريكي(
اجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
اجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر أمريكي(
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1

4.1

4.2.2

4.2

4.2.3
4.3.1
4.3.2

4.3

4.3.3
4.4.1
4.4.2

4.4

4.4.3

1,367
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون‐ 22المتفق على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي ستتحقق في المشاريع التي سبقت الموافقة عليھا )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 30
10,309
االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون( 1,670

إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون141-ب الت ي س تتحقق ف ي المش اريع الت ي س بقت الموافق ة عليھ ا )باألطن ان بق درات اس تنفاد
األوزون(
االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون142-ب الت ي س تتحقق ف ي المش اريع الت ي س بقت الموافق ة عليھ ا )باألطن ان بق درات اس تنفاد
األوزون(
االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
مجموع إزالة الھي دروكلوروفلوروكربون 123-والھي دروكلوروفلوروكربون142-ب والھي دروكلوروفلوروكربون 225-المتف ق
على تحقيقھا بمقتضى ھذا االتفاق )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
إزال ة الھي دروكلوروفلوروكربون 123-والھي دروكلوروفلوروكربون 124-والھي دروكلوروفلوروكربون 225-الت ي س تحقق ف ي
المشاريع التي سبقت الموافقة عليھا )باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل الباقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 123-والھيدروكلوروفلوروكربون 124-والھي دروكلوروفلوروكربون-
) 225باألطنان بقدرات استنفاد األوزون(

14
4,190
296
0
1,209
0
0
16

0

مالحظة :ان بيانات الصفين األفقيين  1.4و  4.4جاءت على أساس خط أساس متوقع و خاضع ألحكام مقرر اللجنة التنفيذية رقم
) 44/60ھـ( .و كل األرقام تقارب أفرب حد لـ .1.00
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التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع األخير من السنة التي
1
تسبق السنة المحددة في التذييل -2ألف.
التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح
1

سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:
)أ(

تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الش ريحة الس ابقة ،وتعلي ق عل ى حال ة البل د فيم ا يتعل ق بإزال ة
المواد ،وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يسلط التقرير
الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات والتح ديات المرتبط ة بمختل ف النش اطات المدرج ة ف ي
الخط ة ،وأن يعل ق عل ى التغيي رات الت ي تط رأ عل ى الظ روف ف ي البل د ،وأن يق دم غي ر ذل ك م ن
المعلوم ات ذات الص لة .وينبغ ي أن يش تمل التقري ر أيض ا عل ى معلوم ات ع ن أي تغيي رات خاص ة
بخطة الش ريحة الس ابق تق ديمھا ،كح االت الت أخير ،وح االت اس تخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص
المبالغ خالل تنفيذ الشريحة ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  7من ھذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك
من التغييرات ،وأن يق دم مب ررات ح دوثھا .وس يغطي التقري ر المس رود جمي ع الس نوات ذات الص لة
المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات ع ن
األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كم ا ھ و مب ين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجنة التنفيذية خالف ذلك ،يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين
أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )5أ(
من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

)ج(

وص ف خط ي للنش اطات الت ي سيُض طلع بھ ا ف ي الش ريحة التالي ة ،م ع إب راز الت رابط بينھ ا وأخ ذ
التج ارب المكتس بة والتق دم المح رز ف ي تنفي ذ الش رائح الس ابقة بع ين االعتب ار .وينبغ ي أن يتض من
الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات ممكن ة م ن
المنظ ور أن تط رأ عل ى الخط ة الش املة .وينبغ ي أن يغط ي ھ ذا الوص ف الس نة المح ددة ف ي الفق رة
الفرعية )5د( من االتفاق .كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر من الضروري إدخالھا
على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة ،تدرج ف ي قاع دة للبيان ات عل ى اإلنترن ت.
ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي ة فيم ا يتعل ق بالش كل المطل وب ،ينبغ ي تق ديم
البيانات على االنترنت .وستعدل ھذه المعلومات الكمية ،التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع
كل طلب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1أ( أع اله(
والخطة )انظر الفقرة الفرعية )1ج( أعاله( ،وستغطي نف س الفت رات الزمني ة والنش اطات؛ كم ا أنھ ا
ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق ا للفق رة الفرعي ة )1ج(
أعاله .ومع أن المعلوم ات الكمي ة غي ر مطلوب ة إال بالنس بة للس نوات الس ابقة والمقبل ة ،س وف يش مل
الش كل خي ار تق ديم معلوم ات إض افية فيم ا يتعل ق بالس نة الجاري ة إذا رغ ب البل د والوكال ة المنف ذة
الرئيسية في ذلك؛

)ھ(

موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات ،يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من )1أ( إلى
)1د( أعاله.
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سسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف :مؤ ّ
1

ستدار عملية الرص د بمعرف ة مكت ب التع اون االقتص ادي الخ ارجي ف ي وزارة حماي ة البيئ ة بمس اعدة الوكال ة
المنفذة الرئيسية.

2

سيخضع االستھالك للرصد والتحديد استنادا إلى بيانات االستيراد والتصدير الرسمية بالنس بة للم واد المس جلة
في اإلدارات الحكومية المعنية.

3

سيتولى مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة بتجميع البيان ات والمعلوم ات التالي ة عل ى
أساس سنوي واإلبالغ عنھا في المواعيد المستحقة المعنية أو قبلھا.
)أ(

التقارير السنوية عن استھالك المواد التي ستقدم أمانة األوزون.

)ب(

التقارير السنوية عن التقدم في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الت ي س تقدم
للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

4

سيستخدم مكت ب التع اون االقتص ادي الخ ارجي ف ي وزارة حماي ة البيئ ة كيان ا مس تقال وم ؤھال إلج راء عملي ة
التقييم النوعي والكمي لألداء المتعلق بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

5

سيكون لكيان التقييم الحق الكامل في النفاذ إلى المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة بتنفيذ االتفاق.

6

سيعد كيان التقييم ويقدم لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيس ية
مشروع تقرير تجميعي في نھاية خطة تنفيذ كل شريحة ،يتألف من نتائج التقييم والتوصيات إلدخال تحس ينات
أو إجراء تعديالت إن وجدت .وسوف يتضمن مشروع التقرير حالة امتثال البلد ألحكام ھذا االتفاق.

7

ولدى إدراج التعليقات والتوضيحات حسب مقتضى الحال من مكتب التعاون االقتصادي الخارجي ف ي وزارة
حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة ،تضع وكالة التقييم الصيغة النھائية للتقرير
وتقدمه لمكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية.

8

يوافق مكتب التعاون االقتصادي الخارجي في وزارة حماية البيئة على التقرير النھائي ،وتق دم الوكال ة المنف ذة
الرئيسية نفس التقرير إلى االجتماع المعني للجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ والتقارير.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسؤولة عما يلي:
)أ(

ض مان التحقّ ق م ن األداء والتحقّ ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
الخاصّة به ،على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاصّة بالبلد؛

)ب(

مس اعدة البل د ف ي إع ـداد خط ة تنفي ـذ الشريح ـة والتقاريـ ـر الالحق ـة عل ى النح و المبي ـن ف ي
التذييـل -4ألف؛

6

UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26/Add.1
Annex I

)ج(

تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق د أُكمل ت
على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل -4ألف.

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار ف ي اس تكماالت الخط ة الش املة وف ي
خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاص ة بالش رائح والخط ة الش املة عل ى النح و المح دد ف ي الت ذييل -4أل ف
وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية] .وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تق ديم
تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛[

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيﱠة الت ي تعھّ دت بھ ا الوكال ة المنف ذة
الرئيسية؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وجود آليّة تشغيلية تم ّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال ة ومتس مة بالش فافية
واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة ،وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة ع دم االمتث ال وفق ا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكاالت المنفذة المنسقة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو
ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان ﱠ
أن المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.

يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد
المذكورة في التذييل -1ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييلين
-4ألف و -5ألف.
التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
1

تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عما يلي:
)أ(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة ،والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

)ب(

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو
الوارد في التذييل -4ألف.
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار ____ دوالر أمريكي عن ك ّل
1
طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف لكل
سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
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