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 سنواتالةدعدمتلاريعشام ال– يعر تقييم للمشاورقة
 الصين

 
  

المنفذة/الوكالة الثنائية عنوان المشروع

 آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها في المشروع في ما يتعلق باستهالك المواد المستنفدة لألوزون
 )2007 أيار/، حتى مايو2005،استنفاد األوزونمن قدراتباألطنان (7البيانات المشمولة بالمادة:ألف

)2007 أيار/، حتى مايو2005،استنفاد األوزونمن قدراتباألطنان((بيانات البرنامج القطري حسب القطاع:باء

غير منطبق ) لطاقة استنفاد األوزونباألطنان المعادلة(كمية استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقية المؤهلة للتمويل

4يلإجمالي التمو:خطة أعمال السنة الحالية 843 .استنفاد األوزونمن قدرات باألطناناإلزالة الكلية:اً أمريكياًدوالر000

اإلجمالي200220032004200520062007200820092010 بيانات المشروع
57حد بروتوكول مونتريال 81957 81957 81928 91028 9108 6738  6738 6730

14 السنوياالستهالكحد 14313,83010,5009 0007 000400000
CFC-11

)ODP 
)باألطنان

ف اإلزالة السنويةاهدأ
03133 ي في قطاع الرغاو بوليوريتانلل 3301 5002 0006 60040014 143

):بالدوالر األمريكي(تكاليف المشروع النهائية
البنك الدولي :التمويل للوكالة المنفذة الرئيسية

9التمويل الكلي للمشروع 940 00012 570 00010 903 00010 903 0003 320 0002 676 0001 767 0001 767 000053 846 000
886:)دوالر أمريكي(النهائيةمساندةالتكاليف 6001 115 300961 270961 270282 800240 840159 030159 03004 766 140

البنك:تكاليف مساندة الوكالة المنفذة الرئيسية
الدولي

تكاليف المساندة الكلية
الكلفة الكلية للصندوق متعدد األطراف

10)بالدوالر األمريكي( 826 60013 685 30011 864 27011 864 2703 602 8002 916 8401 926 0301 926 030058 612 140

دوالر(جدوى تكاليف المشروع النهائية
)كغم/أمريكي

غير منطبق

.كما هو مبين أعاله)2007(لسادسة اشريحةالموافقة على التمويل لل:طلب التمويل

 لالعتبار الفرديتوصية األمانة

 
 
 

البنك الدولي2007برنامج سنوي للعام: في الصيني في قطاع الرغاوCFC-11خطة قطاع إلزالة

اإلدارة/قتصادي الخارجيمكتب التعاون اال:وكالة التنسيق الوطنية
الوطنية لحماية البيئة

CFC13 123.8

ODSصناعةيالرغاوأيروسول
تبريدال

 خدمات
تبريدال

أجهزة
االستنشاق

المزودة بمقياس
لجرعاتل

املوعالمذيباتندف التبغ
تصنيعال

1026 085.3366.4240.065.0128.0
374.3108.0691.84 065.6221.0

546.13.2
129.2
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وصف المشروع

 الجلسة الثانية والخمسين للجنةىإلالبنك الدولي تقدم،)الصين(نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية.1
 في قطاع11-كلوروفلوروكربونال إلزالة 2007السنوي لعامالتنفيذالتنفيذية بطلب للموافقة على برنامج

من السادسة دفعة عن الاإلفراججلأ منهذا الطلب مقدماًب البنك الدولي وقد تقدم. الصينفي الرغاوي بوليوريتان
  تعديل علىإلجراء  طلباًأيضاًالبنك الدوليكما قدم. لم تلب بعد على الدفعةلموافقةسبقة لالمشروطالالتمويل، ألن

واألربعين والسابعة في الجلسة الرابعةا تمت الموافقة عليه اللذين،2006 و2005لعاميالسنوي برنامجي التنفيذ
 ة مؤهلتصبح ل1995تموز/يوليو بعدالمركبة القدرةريع ذاتاالمشجل تمكينأ على التوالي، منواألربعين

 إذن مسبقالوكاالت المنفذة الحصول على"من 51/12  رقمقررمويطلب ال.يةللحصول على دعم بموجب االتفاق
 إلى  األموالمن اللجنة التنفيذية قبل استخدام المرونة المنصوص عليها في االتفاقات متعددة السنوات لتوجيه

 المستنفدةلموادالكاملة ل باإلزالةالبلدانالحاالت التي التزمت فيها في1995 تموز/ليويو بعدأنشئتالمشاريع التي
 يوليو/ بعد تموزأنشئت المشاريع التيإلى للسماح بتوجيه األموالاإلذنطلبي  الدوليالبنكإن". المعنيةلألوزون

.2001ديسمبر/األول كانون7، ولكن قبل1995

الخلفية

فين الصيفي الرغاويبوليوريتان في قطاع 11-كلوروفلوروكربونلإزالة اعلى قة تمت الموافلقد.2
 لحمايةاإلدارة الوطنيةالبنك الدولي هو الوكالة المنفذة والتنفيذية، حيث كاناالجتماع الخامس والثالثين للجنة

 الرغاوي وريتان بوليي قطاعف 11-كلوروفلوروكربونالإزالة نفيذإن ت . هي وكالة التنفيذ الوطنية-سيبا-البيئة
 ة لالستخدام المسيطر عليهالكاملزالةاإل  ذلك بما فيمونتريال، تلبية التزامات بروتوكولفي الصينيساند حكومة

 سلسلة من المشاريعاألهداف، يجري تنفيذجل تحقيق هذهأومن.2010لكلوروفلوروكربونات بحلول عامل
بلغ.الصين بمساعدة من البنك الدوليمن قبل القدرات،وبناءالفنيةساعدةاالستثمارية وغير االستثمارية والم

53إجمالي األموال التي تمت الموافقة عليها مبدئيا 846 4إضافة إلىدوالراً أمريكياً 000 766 دوالراً 140
 . الوكالة كتكاليف مساندةأمريكياً

6  ما مجموعة11-بونكلوروفلوروكرالمن الصين بلغ استهالك،2005وفي عام.3  من قدراتطناً 986.6
6 ا منه،استنفاد األوزون في 11-كلوروفلوروكربون كانت استهالكا لل من قدرات استنفاد األوزونطناً 085.3

االتفاقاتالرقابة المنصوص عليها في االستهالكين ضمن حدودىوقد كان مستو. الرغاويوريتانقطاع البولي
 أدناه 1الجدوليتضمن.اإلزالة الرغاوي وخطة تسريعبوليوريتانفي قطاع 11-ونكلوروفلوروكربالإلزالة

.ذو العالقةلتمويل وجدول ا التحكم أهدافنظرة عامة على
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 1الجدول
 

 الرغاوي بوليوريتان في قطاعCFC-11 أهداف التحكم الستهالك
 )اً أمريكياً دوالر‘000 (وجدول التمويل ذو العالقة) باألطنانODP(في الصين

**اإلجمالي200520062007200820092010
-CFCحد االستهالك القطري السنوي من

11 ) ODPباألطنان (
10 4007 7004 1303 8003000

-CFC منحد االستهالك القطري السنوي
 *ي الرغاووريتان في قطاع بولي11

)ODPباألطنان ( 
9 0007 000400000

 فيCFC-11اإلزالة السنوية لـأهداف
 ODP( ي الرغاووريتانقطاع بولي
 )باألطنان

1 5002 0006 60040014 143

التمويل السنوي اإلجمالي
) X 1 000 10 )دوالر أمريكي 9033 3202 6761 7671 76753 846

 البرنامجتكاليف مساندة
)X 1 000961.27282.8240.84159.03159.034) دوالر أمريكي 766.14

للصندوق متعدد األطرافاإلجماليةكلفةتال
)X 1 00011) دوالر أمريكي 864.273 602.82 916.841 926.031 926.0358 612.14

قة عليها وفقاً لخطة على الحدود التي تمت المواف2010 – 2004 للفترةي الرغاووريتانبولي في قطاعCFC-11 تعتمد أرقام حدود استهالك*
.اإلزالة السريعة

 غير مبينة، غير أنها مشمولة في المجموع2010-2004السنوات للفترة**

: رهن بما يلياألموال عنإن اإلفراج.4

:إثبات .أ 

تحققت؛ قد المتفق عليها وحدود االستهالك للسنة السابقةاإلزالة أن كل أهداف)1(

؛ لخطة التنفيذ السنوية للسنة السابقة أجريت وفقا المقررةةنشطاأل أننه تم التحقق منأ)2(

إلزالة الجاريةعقود السنة على األقل من أهداف المائةفي 50ى تم التوقيع علأنه)3(
. السنة السابقة عقودأهداف نالمائة م في100والكلوروفلوروكربون

 أنشطةي المائة من ف15 ادني مقدارهبحدمواقعتفتيشخالل من خالل التحقق منتوكيد األداء .ب 
 في خطة التنفيذكلوروفلوروكربون ال المائة من استهالكفي 15قل عنيالوبما يساوي ما التحويل،
؛السنوية

 بموجباألوزون أمانة إلى في االتفاق تتسق مع تقارير الصينا المنصوص عليهاالستهالك أرقامأن .ج 
  . من بروتوكول مونتريال7المادة

 المتفق وحدود االستهالك للسنة السابقةاإلزالة أهداف  كلنأ أعاله،)أ (4 الفقرةرد فيالشرط الوايحدد.5
:هي االمتفق عليه  وحدود االستهالكاإلزالة أهداف إن. تتحققيجب أن عليها

لطاقة باألطنان المعادلة( 11-كلوروفلوروكربونالحد االستهالك القطري السنوي من .أ 
؛)استنفاد األوزون
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 ي في قطاع بوليوريتان الرغاو11-كلوروفلوروكربونالتهالك القطري السنوي منحد االس .ب 
؛)لطاقة استنفاد األوزون باألطنان المعادلة(

باألطنان (ي في قطاع بوليوريتان الرغاو11-كلوروفلوروكربونللأهداف اإلزالة السنوية .ج 
.)لطاقة استنفاد األوزون المعادلة

.هأعال 1في الجدولموضحة الحدود

 الحادياالجتماعالمقدمة سابقاً إلى فضال عن الوثائقاالجتماع، هذاإلىمن الوثائق المقدمةيتضح.6
اآلن لمحتىو.تحققي لم2007 عام دفعة التي حددها اتفاق تقديمالمسبقة من الشروط هاماً جزءاًأن والخمسين،

 أن البنك الدوليعتقدوي.طاقة استنفاد األوزونل األطنان المعادلةإلزالة 2005عقود عاممن يوقع سوى جزء
تم حتى اآلن توقيعأنه لم ي  يضاف إلى ذلك،.2007 بحلول منتصف عامها سيتم توقيع2005بقية العقود لعام

أهداف خطتي التنفيذ السنوية لتحقيقكل الجهودصرفتحيث،2006عام خطة التنفيذ السنوية لأي عقود في
 50  يتوجب التوقيع على،2007عامدفعة المالية ل عن الاإلفراج ومن أجلذلك،ومع.2005 و2004يعامل

من قدراتإضافيةطناً 300 ه تمثل، وهذ2006عام خطة التنفيذ السنوية لفي المائة من العقود المتوقعة في
.استنفاد األوزون

 شروط العقود الموقعةضمنق الهدف تحقيأن  الحادية والخمسين قبل الجلسةاألمانة ابلغ البنك الدوليلقد.7
تحددبناء على ذلكو. التنفيذأسلوب توسيعإذا لم يتم الصعوبة، سيكون بالغالالحقة والسنوات2006عامل

 إطار في واألعوام التالية2007 لعامخطة التنفيذ السنوية ألغراض خدمة،51/28 قررمالاللجنة التنفيذية في
 مع مكتب عقوداً موقعةتضمنسوف ي"كلوروفلوروكربونعقود إزالة ال "ن مصطلحألصين،ي لخطة قطاع الرغاو

 منعدداًقررمكذلك حددت اللجنة التنفيذية في نفس ال. جداًةكبيرال البلدياتأولمقاطعاتل إما  التابعالتلوث البيئي
.هذه العقودمثلالشروط ل

  والخمسينةالعرض على الجلسة الثاني

 فيما يتعلق بتنفيذ المشروعاً يتضمن تقرير الثانية والخمسينلجلسةلالبنك الدولي عرضهإن التقديم الذي.8
البنك الدولي يطلبفإن،هذا التقديموكجزء من.2007 لعام وكذلك خطة التنفيذ السنوية،2007حتى ربيع عام

 7 قبلأنشئت التي11-روكربونكلوروفلوة لل المستهلكي الرغاو بوليوريتان مشاريعإلى األموالبتحويل تخويالً
اختيار إن سبب.1995 يوليو/تموزاألهلية في أغراض موعدانقضاءلكن بعدو 2001ديسمبر/األولكانون

 يطلب الموافقة علىالدولي البنكإن. في ذلك التاريخي قد ُأقرتقطاع الرغاول ن خطة الصينأهذا التاريخ هو
خطة عنوكذلك،2006 و2005 يعام خطتي التنفيذ السنوية ل لالنتهاء منةهليألل الموسعا المعياراستخدام هذ

 في هذا11 -كلوروفلوروكربونلل ةالكاملاإلزالةجل تحقيقأ المعروضة على هذا االجتماع من2007عام
.القطاع

 ةألطنان المعادلبا 120 1 غطي ت،2005بقية العقود التي سيتم توقيعها الستكمال برنامج عمل عام.9
الدفعة إطالقجلأمنو).2007ابريل/الوضع في نيسان(كلوروفلوروكربونال منلطاقة استنفاد األوزون

ن العددإلذا، ف.قد وقعت 2006 لعاماإلزالة  عقود ٪ من50كثر منيتوجب أن يكون أ 2007 المالية لعام
طناً من قدرات 420 1  وتغطي2007 عام إطالق دفعة قبلها توقيعتوجبيما زال للعقود التياإلجمالي

.استنفاد األوزون

طلبي ، نيابة عن الصينالدولي،البنكفإنمقتطف من وثيقة المشروع،ال،2وكما يتضح من الجدول.10
.من قبلما تمت الموافقة عليهلتينال 2006 و2005 للسنتين خطتي التنفيذتغيير
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2الجدول

 CFC-11تي تغطي ال2006 إلى2002العقود السنوية للفترة
)بالطن المتري (2007إبريل،/ نيسان30 برامج التنفيذ كما هي في

حسب العقدالتراكمي CFC-11 PUاستهالك  حسب العقدCFC-11 PUاستهالك  السنة
الحقيقيالمقررةالحقيقيالمقررة

20022 0002 353.682 0002 353.68

20032 5002 677.334 5005 031.01
20042 5001 971.577 0007 002.58
20052 5001 377.67

+1 202*
=2 579.67

9 5008 380.25
+1 202*
=9 582.25

2006600900**10 10010 482.25** 
200755110 651

10اإلجمالي 65110 65110 482.25**
1 عقود إزالة كمية تبلغ*  وبانتظار إذن اللجنة التنفيذية لتوقيع عقود لمشاريع تأسست بعد طن متري جاهزة للتوقيع202

.اإلزالةتسريع كما هو مطلوب في التقديم لخطة2001ديسمبر/األول ولكن قبل كانونيوليو/تموز
 طن متري إضافية في مرحلة التوقيع عليها باستخدام أسلوب المقاطعات وحسب ما وافقت عليه اللجنة900هنالك**
.فيذية في اجتماعها الحادي والخمسينالتن

 وطرائقرؤيا مفصلة للتقدم، 2006-2002 خطط التنفيذ السنوية لألعوامبتنفيذالخاصتقريرال يطرح.11
 الصغيرة الرغاوي عدد من مصانع دمجفيهاطريقة تم ت استخدم2005-2002  عاممن.التنفيذ والتحديات

بعض  اضطربطيئا، مما تنفيذ مشاريع في هذه الظروفلقد كان.يرةمؤسسات كبفيوثائق كاملةمعالمؤهلة
هذاعن استخدام توقفال-سيبا- للحفاظ على البيئةاإلدارة الوطنيةقررتوقد. نتيجة لذلك االنسحابإلىالشركات
  جديدأساس على رغاوي توقيع عقود مع كل مشروعإلى تانتقلوبدال من ذلك،2006 عامأوائل فياألسلوب

طناً من قدرات استنفاد 297 1أن  للحفاظ على البيئةاإلدارة الوطنية حددتوقد.الموافقةو  االختيارعمليةل
 عاميوليو/ الصغيرة التي أنشئت قبل تموز الرغاويها مشاريعتاستهلكقد 11-كلوروفلوروكربونمن ال األوزون
وفي نهاية كانون.ؤهلة بوثائق كافيةالمشاريع الممزيد من من الصعب تحديدأن ت وجدا، ولكنه1995

من 947 للتخلص التدريجي منعقوداً-فيكو- وقع مكتب التعاون االقتصادي الخارجي،2006ديسمبر/األول
 في طناً من قدرات استنفاد األوزون 350 تشمل التي، وستوقع البقيةلطاقة استنفاد األوزون ألطنان المعادلةا

 لتمديد موعدفي حال الموافقة على طلبها انه للحفاظ على البيئةرة الوطنيةاإلدا تعتقدو.2007 عامأوائل
 للجنة التنفيذيةا ا وافقت عليهلمقاطعات التي ا طريقة، ثم استخدام2001ديسمبر/األول كانون7  إلىستحقاقاال

 و2005 لألعوام لةلإلزا ةااللتزامات التعاقديب يكون من الممكن الوفاءفي اجتماعها الحادي والخمسين، فسوف
يتمس اإلزالةعلى ثقة بأن جميع ما تبقى من عقود  للحفاظ على البيئةاإلدارة الوطنيةإن.2007 و2006

  .2007توقيعها في غضون عام

 اإلدارة الوطنية ، حددت2007 ويولي/ تموز1كلوروفلوروكربون بحلولإنتاج ال إزالةولضمان نجاح.12
 على استكمالتهاكلوروفلوروكربون وشجع عاٍل من الاستهالكذاتافظات وتسع مدن ثالث محللحفاظ على البيئة

اإلدارة  اتفاقات معهاقعت جميع وقد و.2006 تموز1كلوروفلوروكربون بحلول ال استهالك مركباتإزالة
ها اإلثني عشرالتي طبقتمشتركةالسياسةوال.اإلزالة واتخذت تدابير مختلفة لتحقيق للحفاظ على البيئةالوطنية

 1كلوروفلوروكربون بحلولال وبيع واستهالك مركباتإنتاجفرض حظر علىهيجميعهامقاطعة ومدينة
.ةداري اإلها ضمن حدود2006 يوليو/تموز
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طناً من قدرات استنفاد 380 8  إجمالية لـعقودمنحت ،2007ابريل/ نيسان30واعتبارا من.13
التفصيليأما الوضع.2005-2002  خطط التنفيذ السنوية لألعوامي ف11-كلوروفلوروكربون من الاألوزون

:ي يلفهو كما ة الجاري الخطط السنويةلتنفيذ

 ،2005 عامفيصناعيللتعزيز ال  عقود إزالة أربعة توقيع،2005عامتم في خطة التنفيذ السنوية ل .أ 
 إزالة  تأثيرها من مجموعيبلغ  ثالثة مشاريع تعزيز صناعيةأنبيد.اً فرديوعاً مشر37 إلى باإلضافة

 في عاما قد انسحبت من عقوده من قدرات استنفاد األوزونطناً 596 لألوزون المستنفدةالمواد
  بسبب الصعوبات المالية واحتدام المنافسة، وبالتالي ال تزال واحدة فقط من هذه المشاريع2006

منها يبلغ مجموع استهالكيةرغو مشاريع الخطة عشرةوتشمل.ضمن خطة التنفيذ السنوية هذه
. أمريكياً دوالرا1564,948ً وبتكلفة قدرها ،اً طن364.67 لطاقة استنفاد األوزون ألطنان المعادلةا

مركبات الكلوروفلوروكربونية ولم يعد أي منها يستخدم  كل المعداتتم تفكيكوقد
.اًجاري شراء المعدات  وما يزال.، وقد جرى التحقق من هذا الوضع11-الكلوروفلوروكربون

1 إزالة إلىفردية، مما يؤديالعقودمن ال 37قد تم توقيعل .ب   من قدرات استنفادطناً 013.21
1 وقد جرى تحديد.األوزون  ه، ولكن11-كلوروفلوروكربونال من استهالك مركبات أخرى طن202
1 تمثلمشروعاً 34 تم إنشاء  يوليو/ تموز25نبيما من قدرات استنفاد األوزونطناً 078
 ستكون الصين أن يتم التوقيع على هذه العقود،بعدو.2001ديسمبر/األول كانون7 و1995

 .2005عامل اإلزالةقادرة على تحقيق هدف

 لحمايةاإلدارة الوطنية ألن2006عامفي خطة التنفيذ السنوية لي عقودولم يتم حتى اآلن توقيع أ .ج 
 لحمايةاإلدارة الوطنيةنإ .2005 و2004عامي التنفيذ السنوية لإنجاز خطتي علىتركز البيئة
 جميعسوف يؤديان إلى تحقيق ات المقاطعوأسلوب  على ثقة بأن توسيع األهليةوالبنك الدولي البيئة
 عاماإلزالة ل أهداف الخاصة بإنجازعقودأما ال.2007 و2006 لعاميلإلزالة يةقداعتتزامات الاالل

 موافقة اللجنة التنفيذية الحصول على، بعد2007عامويمكن توقيعها في صيف دة فهي مع2006
 .1995يوليو/ تموز بعدأنشئتلتقديم الدعم للشركات التي

 إلى 2002من إطار خطط التنفيذ السنوية لألعوام فيالفنية المساعدةأنشطة جميعلقد تم إتمام .د 
فيما و. قيد التنفيذاألخريانواالثنتان 2005عام فياألنشطة وقد أنجزت اثنتان من هذه؛2004
 أنشطة وقد تم إعداد.2005 فقد تمت مراجعة أداء،2006 خطة التنفيذ السنوية لعاميتعلق ب

الرغاويمنمراجعة المنتجاتتشكيل و، ووضع معيار لاإلزالة أنشطةلتدريب العاملين في تنفيذ
 فيLCDات تقنية، ودراسة عن تطبيقةت االستشاري، والخدماالعاموعيال، و)المرحلة الرابعة(

.الصين

يتالهالونات، ال/رابع كلوريد الكربون/ة المركبات الكلوروفلوروكربونيإزالةلمتطلبات خطة تسريع ووفقاً.14
 من الوطني لالستهالك المسموحاألقصى، فان الحد2004ديسمبر/األول في كانوناتمت الموافقة عليه

يتحققوفسو.طناً من قدرات استنفاد األوزون 130 4كونوف ي س2007 عام11-ونالكلوروفلوروكرب
ومراقبة صافيفي قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون إنتاج الكلوروفلوروكربونهذا الهدف من خالل التحكم بقطاع

  قطاع في11- الكلوروفلوروكربون استهالك به من المسموحاألقصىالحدسيكونوفي الوقت نفسه،.الواردات
 .طناً من قدرات استنفاد األوزون 400 بحدود 2007 في عامي الرغاوبوليوريتان

 كانون1 اعتباراً من ي الرغاو بوليوريتان قطاعفي 11 -سوف يتم حظر استهالك الكلوروفلوروكربون.15
رابع كلوريد/ةني المركبات الكلوروفلوروكربوإزالة كما هو منصوص عليه في خطة تسريع2008يناير/الثاني

ان الصينف أربع سنوات،إلى تستغرق أكثر من ثالث ماتحويل عادةال مشاريعوحيث أن.الهالونات/الكربون
نأ الصين ستضمنأنبيد.2007كتمل بحلول نهاية عامت قد ال2005-2004  خطة المشاريع فيأنتدرك

 سيتم2005 - 2004عامالتنفيذ السنوية لل ةخطالتي تشملها مشاريع 11 -عدات الكلوروفلوروكربونجميع م
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.اإلزالة أهداف لتلبية2007 بحلول نهاية عامةكلوروفلوروكربوني غيرمعدات إلىالتخلص منها أو تحويلها
  توقيع معي الرغاو بوليوريتانلمشاريع دوالراً أمريكيا000ً 676 2مبلغيتم تخصيصنأومن المتوقع

. وكذلك لنشاطات المساعدة الفنية،2007 عامفي لألوزون فدةالمستن الموادإزالةعقود

 أنشطة لدعمأخرى، أموربينمن ،2007ذها في عامااتخ  الحكومةتنوي التياإلجراءاتما يليفي.16
:البرنامج

 إدارة، تشمل"لألوزون المستنفدة الموادإلدارةالئحة جديدة"تطوير 2004 منذ عاميتواصل .أ 
 ها وتصديرها واستيرادها وبيعها، واستخداملألوزون المستنفدةتهالك المواد واسإنتاجومراقبة

 عامفيمجلس الدولةعن الجديدةالالئحةصدرت أنومن المتوقع.والمسؤوليات القانونية ذات الصلة
2007.

صدر في عامتالمتوقع أنمن و2007عامل اإلزالة تحقيق هدفجري حالياً إعداد ممنوعاتي .ب 
 المنزليةاألجهزةمركبات الكلوروفلوروكربون المستخدمة في  حظره الممنوعاتشمل هذتو.2007

الكلوروفلوروكربون، وفرض حظر على استهالكاألجهزة القائمة علىواستيراد وتصدير هذه
 الكلوروفلوروكربوناتإنتاج في قطاع التبغ، وفرض حظر على11 -مركبات الكلوروفلوروكربون

 حظر على استهالكسوف يصدر،وأخيرا. المزودة بمقياس للجرعاتاالستنشاقباستثناء أجهزة
 .2008يناير/ كانون الثاني1اعتبارا منيطبق وسيالكلوروفلوروكربونات في قطاع الرغاو

 التيبوليوريتان ي مع شركات رغاولألوزون المستنفدة الموادإلزالة  عقدا50ً-40ما بين سيتم توقيع.17
طناً من قدرات استنفاد 271 2  مقداره استهالك بما يسمح بإزالة إجمالي11–روفلوروكربونتستخدم الكلو

 إلى التغيير المطلوب في برنامج العمل، مما يؤدي على اللجنة التنفيذية ستوافقأنهذا يفترضمنو.األوزون
.اإلزالة كجزء من خطة1995 عاميوليو/ بعد تموزأنشئت لتأهيل التيقدرة ا

 أنشطة تنفيذفي تدريب العاملينتشمل،2007 المقترحة لعامالفنية المساعدةأنشطةعدد مناكوهن.18
مراجعة أداء، و)المرحلة الخامسة ( منها وتنقيح القديمةيالرغاومن ووضع معايير جديدة للمنتجاتاإلزالة،
 .ة، والخدمات االستشاري2006

هاوتوصياتاألمانةتعليقات

التعليقات

 كانون7 قبلأنشئت طلب الصين فيما يتعلق بتمويل المشاريع التيأنلبنك الدوليل األمانة  أوضحتلقد.19
 المشاريع أن تكون ال يتفق مع المعايير المحددة ألهلية المشاريع القائمة بذاتها، التي تتطلب2001ديسمبر/األول

 توجيهات بشأن كيفية وضعت51/12ها رقمقررم اللجنة التنفيذية في أن؛ بيد1995 يوليو/ قبل تموزأنشئت قد
.اًالمضي قدم

 10 ة االجتماع األخير للجنة التنفيذية في الفقرإلى المعلومات المقدمةإلى تسترعي االنتباهأن تود األمانة.20
االجتماع  إلى2007 لعامخطة التنفيذ السنويةبالتزامن مع تقديم "هنأ التي تنص على 51/26من الوثيقة

 ي خطة قطاع الرغاوإطاردعم فيحتماالت الاألمانة العامة بشأن ااتصل بكان البنك الدولي قدين،الخمس
االتفاق، كما وافق عليه االجتماع الخامس والثالثين للجنةإن.1995 يوليو/ بعد تموزأنشئت التيشاريعللم

 ، ذات الصلةاألخرى والوثائقيغاو الربوليوريتانقطاعل يةالصينيوضح إمكانية أن تتضمن الخطةالتنفيذية،
 أنها يةورغم ذلك، أعربت اللجنة التنفيذية في االتفاق . لبنود محددة المالية التي يعتقد أنها ستكون مطلوبةتقديراتال

لصين في استخدام األموال المتفق عليها لتلبية حدود االستهالك المتفق عليها، وانه فهملترغب في توفير المرونة
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 تستخدمأن يمكنية االتفاقه للصين وفقا لهذة المرصوداألموال  فإن،ية االتفاقه التنفيذ، ما دام يتسق مع هذءأثناانه
 لبوليوريتان الكلوروفلوروكربون قطاعإزالة ممكنة في  أسهلحقق أنه سوف يعلى النحو الذي ترى الصين

 قطاعفي إطار خطة الدولي بين الصين والبنك على النحو المتفق عليهيةتنفيذال اإلجراءات مع، تمشياًيالرغاو
 ."خطط التنفيذ السنوية وكما هو مبين فية المنقحي الرغاوبوليوريتان

 البنك الدولي فياألمانة أبلغت"،UNEP/OzL.Pro/ExCom/51/26 من الوثيقة11 ةكذلك في الفقر.21
 الذي يمكن فيهلبالشكلمرونة المذكورة استخدام احقلصينل أن ية فهمها لالتفاق2006 أكتوبر/األولتشرين

.قدمت كجزء من مشروع استثماريما إذا تعتبر غير مؤهلة يمكن أنالتيو تستفيد من الخطة،أنمشاريعلل
ومع ذلك، يجب على.1995 يوليو/ بعد تموزأنشئت القدرات التيذاتمشاريعال هذا بوجه خاص علىنطبقوي
الكلوروفلوروكربون في قطاعإلى إزالة من الشروط، أهمها أن يؤدياً عددأن يستوفي الصلةلنشاط ذيا

 وأن يشار إليه في المتفق عليها بين البنك الدولي والصين،تشغيلية اليةمع المبادئ التوجيه وأن يتوافق،يالرغاو
 ."خطة تنفيذ سنوية والتي يجب بدورها أن توافق عليها اللجنة التنفيذية قبل تنفيذها

لموافقة على استخدامل بالتزامن مع طلب2007عام على خطة التنفيذ لبنك الدولي طلب الموافقةقدم ال.22
 في خطط التنفيذ السنوية لألعوام 2001ديسمبر/األول حتى كانونأنشئت  التي للمشاريعة المخصصاألموال
 نهايةمع  الصينية فيالكلوروفلوروكربونالمركبات إنتاجيتوقفوسوف.2007 و2006 و2005
البنك اتفقونتيجة لذلك، . حرجاً من حيث التوقيت بقية المشاريع يبدو، ولذلك فإن دعم2007يونيو/حزيران

دفعة عن الاإلفراج قبل طلب2007 لعام على خطة التنفيذ السنوية تقديم طلب للموافقة علىالدولي والصين
. ذات الصلةالمالية

التوصية

 في2007عام على خطة التنفيذ السنوية لالموافقة ب، توصي األمانةأعالهواردة مع التعليقات التمشياً.23
 التيشاريعتوصي بدعم الم،51/12ررقمتمويل  ذات الصلة، وفي ضوء أحكام ال دفعة الهذا الوقت، دون

 العلى أن،ةمستدامإزالة كاملة و ضروري لتحقيقاإلذن هذاأن أساس، على1995 يوليو/ بعد تموزأنشئت
 .جراء ذلك إضافيةي تكلفةأ األطرافالصندوق متعدديتحمل

: فينظرترغب بالاللجنة التنفيذيةلذلك فإن.24

 و ؛2007الموافقة على تنفيذ البرنامج السنوي لعام .أ 

 في قطاعإزالة الكلوروفلوروكربوناتاستخدام المرونة المنصوص عليها في اتفاقب السماح .ب 
 إلىتوجيه األموالبالسماحو 35/48 قررمال من خالل التي أقرتلصين، في اي الرغاوبوليوريتان

 في برامج2001ديسمبر/األول كانون7 و1995 يوليو/ تموز25المشاريع التي أقيمت بين
.2007 و2006 و2005 لألعوام ةتنفيذ السنويال
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  المشاريع المتعددة السنوات–يعر تقييم للمشاورقة
 الصين

 
المنفذة/الوكالة الثنائية  المشروععنوان

 ستنفدة لألوزونآخر بيانات االستهالك المبلغ عنها في المشروع في ما يتعلق باستهالك المواد الم

 )2007 أيار/، حتى مايو2006، استنفاد األوزونمن قدراتباألطنان (7البيانات المشمولة بالمادة:ألف

  )2007 أيار/، حتى مايو2005، استنفاد األوزونمن قدراتباألطنانبيانات البرنامج القطري حسب القطاع:باء

) استنفاد األوزونمن قدراتباألطنان(كمية استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقية المؤهلة للتمويل

إيطاليا ويونيدو )المرحلة الثانية، الشريحة الثانية(لخطة الوطنية إلزالة  بروميد الميثيلا

اإلدارة الوطنية لحماية البيئة :وكالة التنسيق الوطنية

2005 540,3 بروميد الميثيل

غازات التبخير عوامل
التصنيع

المذيبات خدمات التبريد صناعة التبريد الرغاوي األيروسوالت المواد
المستنفدة
لألوزون

620,2 بروميد
الميثيل
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.تمت الموافقة على التمويل في االجتماع الحادي واألربعين للجنة التنفيذية*

 .ار إليه أعالهنحو ما هو مشعلى) 2007 ( الشريحة الثانيةالموافقة على تمويل:طلب التمويل
توصية أمانة الصندوق 2007اصدار موافقة شاملة على شريحة عام

 
 

 قدراتمن طنا65,2مجموع اإلزالة الكاملة: مليون دوالر أمريكي1,29مجموع التمويل :سنة الجاريةخطة عمل ال
 .استنفاد األوزون

المجموع 201
5

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 بيانات المشروع

صفر 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 881،7 1 102،1 S حدود بروتوكول
مونتريال

صفر 50،0 100،0 150،0 176،0 209،0 250،0 390،0 570،6 723،8 880،0 1087،8 1087،8 حدود اإلستهالك
السنوي
اإلزالة السنوية
للمشاريع الجارية

553،8 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 124،6 65،2 156،2 207،8 صفر رصف اإلزالة  السنوية  من
المشاريع  المتقدمة
مؤخرا  ليونيدوا

534،0 50،0 50،0 50،0 26،0 33،0 41،0 140،0 56،0 88،0 صفر صفر صفر صفر اإلزالة  السنوية  من
المشاريع المتقدمة
مؤخرا إليطاليا

1 087،8 صفر 50،0 50،0 26،0 33،0 41،0 140،0 180،6 153،2 156،2 207،8 صفر صفر  مجموع إستهالك
المواد المستنفدة
 لألوزون الواجب

إزالتها
ال ينطبق مجموع المواد المستنفدة

لألوزون التي سيباشر
تدريجيا استهالكها

الهيدروكلوروفلوروكر(
)بون

17 873 391 302 742 500 000 500 000 500 000 600 000 1 300 000 1 800 000 1 200 000 4 000 000 صفر 4 086 600 تكاليف المشروع
بصيغتها األصلية

)دوالر أمريكي(
صفر تكاليف المشروع

دوالر أمريكي(النهائي
: (

11 194 747 302 صفر 742 500 000 500 000 500 000 600 000 1 300 000 1 800 000 1 200 000 صفر صفر صفر 4 086 600 تمويل يونيدو

3 594 595 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 4 000 000 صفر صفر تمويل إيطاليا
14 789 342 صفر 302 742 500 000 500 000 500 000 600 000 1 300 000 1 800 000 1 200 000 صفر 4 000 000 صفر 4 086 600 مجموع تمؤيل

المشروع
صفر صفر تكلفة الدعم النهائي

)ر أمريكيدوال(
839 606 صفر 22 706 37 500 37 500 37 500 45 000 97 500 135 000 90 000 صفر 0 صفر 306 495 تكاليف الدعم ليونيدو
405 405 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 470 000 صفر صفر تكاليف الدعم إليطاليا
1 245 012 صفر 22 706 37 500 37 500 37 500 45 000 97 500 135 000 90 000 صفر 470 000 صفر 306 495 مجموع تكاليف الدعم
16 034 354 صفر 325 448 537 500 537 500 537 500 645 000 1 397 500 1 935 000 1 290 000 صفر 4 470 000 صفر 4 393

095* جموع التكاليفم
للصندوق المتعدد

دوالر(األطرف
)أمريكي

61،13 لية الكلفة النهائيةفعا
دوالر(للمشروع

)كيلوغرام/أمريكي
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 وصف المشروع
 

 منلمرحلة الثانيةتنفيذ الشريحة األولى لتقريرا مرحليا عنيونيدو، قدمتبالنيابة عن حكومة الصين .25
 1 200 000  من المشروع بمبلغبتمويل الشريحة الثانية لباط و، في الصينبروميد الميثيل إلزالة الوطنيةخطةال

 مساعدةب تنفيذ المشروعويجري.ليونيدودوالر أمريكي  90 000 بقيمة الوكالةدعمفيلاكت ازائد دوالر أمريكي
   . حكومة إيطاليامن

 معلومات أساسية
 

 4.086.600 الموافقة على مبلغ في جملة أمور، ،قررت اللجنة التنفيذيةفي اجتماعها الحادي واألربعين،  .26
من طنا 389,2 إزالةليونيدو من أجل دوالرا أمريكيا306 495  بقيمة الوكالةمدعفيلاكت زائدا دوالر أمريكي

حكومة الصينيونيدو مساعدةوطلبت أيضا إلى.ستنفاد األوزون من بروميد الميثيل في قطاع اإلستهالك اقدرات
قديم هذا المشروع إلىميثيل وتجميع إستعماالت بروميد الإزالة المتعلق بقتراحاإل مشروعإنجازفي العمل على

  .)41 /46رمقرال(لجنةال
 

بروميد الميثيل في قطاعإلزالة في خطة وطنية في اجتماعها الرابع واألربعين اللجنة التنفيذيةنظرت .27
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/33/44 من الوثيقتين 58 إلى 36الفقرات( اإلستهالك في الصين

 في اجتماعها، مبدئيا اللجنةوافقت ثم.وحكومة إيطاليا)الرائدةتنفيذيةالوكالةالبوصفها(يونيدوتنفذها Add.1)و
  إجمالي قدرهتمويلبروميد الميثيل في قطاع اإلستهالك في الصين بعلى الخطة الوطنية إلزالة ،الرابع واألربعين

ربعينفي اإلجتماع الحادي واألليونيدوه عليةوافقسبق المذيبما فيه المبلغ ال( يكيا دوالرا أمر14 789 342
  بين أبرماتفاقأيضا علىاللجنة ووافقت.)ستنفاد األوزون من بروميد الميثيل اقدرات طنا من389 إلزالة
  . )30/44رالمقر( الصين واللجنة التنفيذيةحكومة

 
لمرحلةتنفيذ ا المتعلق بالتقرير المرحلياللجنة التنفيذية في نظرتواألربعين،وفي اجتماعها السادس .28

  ن الوثيقة م20 إلى1الفقرات(بروميد الميثيل إلزالةاألولى من الخطة الوطنية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/29،لوثيقة الرابع ل الواردة في المرفق الموافقة الشاملةبموجب قائمة(ووافقت 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/47(بقيمة الوكالةدعمفيلاكت زائدا  دوالر أمريكي4 000 000 مبلغعلى  

 .كومة إيطاليالح أمريكي دوالر470 000
 

 تقرير مرحلي

بروميدإزالةالمرحلة األولى من المشروع علىز فيتم التركي ، مع حكومة الصين المبرمإلتفاقفقا لو  .29
 لتبغا لقطاع الصواني العائمة نظامتمثلت التكنولوجيات البديلة فيو.السلعي التبغ و قطاعالميثيل المستعمل في

    .لقطاع السلع فين الفوستبخيرو

  لشراءفنيةإعداد مواصفاتو نيةتتضمن برامج المساعدة التقتم تنفيذ عدة أنشطة في قطاع التبغو  .30
كما تم إعداد.لمزارعينلفنيين الميدانيين وا واللمدربين على نظام الصواني العائمةتدريبالبرامجلمعدات وال

 وتحسين  متر مربع88 000  جديدة على مساحةتركيب بيوت زجاجية من قبيل(تكنولوجية مراكزةوتجهيز سبع
 ).والصوانيالمجزاتو البالستكية فضال عن الصفائح، متر مربع30 000 حالة بيوت أخرى قائمة على مساحة

 نهاية العامفي قطاع التبغ بحلولبالكاملروميد الميثيلب عنصر المشروع هذا إلى إزالةيذتنف وسوف يؤدي
2007. 
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في نيةتقبرامج مساعدةمن خالل آلمن والفعال لمادة الفوسفين لإلستعمال اتم توفير الظروف المالئمة  .31
  ،مولدات الفوسفينو ، البالستكيةفائحبما في ذلك الص( وتركيبهاجهزةاأل شراء وتتضمن التدريبقطاع السلع

تقييمللمراقبة والرصد هدفهكما تم إنشاء نظام . البنية التحتيةتحسين و)أجهزة األمان وتدويرمضخات إعادة الو
وقد تم.الشحنالسابقةالتطبيقاتو يد الميثيل المستعمل في الحجر الصحيبرومحشرات وكمياتالفعالية ومقاومة ال

   .2006عامال نهاية  قطاع السلع بحلول في الكاملبروميد الميثيلكإستهال إزالة
 

 مراقبةبال ي يتعلق تم تنفيذ برنامج تدريبتربةتبخير الا يتعلق باستعمال بروميد الميثيل فيفي مو .32
اية البيئة إدارة الدولة لحممتنظ و، الطماطم والخيار والفراولةاتفي قطاعالمتواجدةالتربة لحشراتبيولوجيةال

التكنولوجيات البيولوجية البديلة ية بشأندراسحلقةخدمات التكنولوجيات الزراعيةللإلرشاد ووالمركز الصيني
 العقد األول لتنفيذ أنشطة إزالة2007 يناير/ كانون الثانييونيدو فيوأصدرت.2006عاملل الفراولةاصيلمح

 إستنفادقدرات طنا من 74,6 يساهم في إزالة ذلك أنمن شأنو.األتربةتبخيرل اازبوصفه غ بروميد الميثيل
 منهاءتناإلوقد تم.2007عامبنهاية ل الخيار والفراولةاصياألوزون من بروميد الميثيل المستعمل في مح

يمتقدالبدء ب وقد تم.لبرامج التدريبوالشروط المرجعيةالميثيلدبروميالزمة إلزالةجهزة الوضع مواصفات األ
        .األجهزةلشراء العروض

 
حصص إنتاج قطاعدارة إلياتنفيذ إجراء 2004 تموز/ يوليهفيإدارة الدولة لحماية البيئة أصدرتو  .33

التي )السابق للشحنيشمل تطبيقات الحجر الصحي (كميات  بروميد الميثيل مراقبةيجريو.بروميد الميثيل
للواردات العمل بنظام تراخيص2004 كانون الثاني/ ينايريجري منذو. من المنشآتنتجها كل منشأةت

  أيلول/ في سبتمبرحماية البيئةالوطنية لدارةاإلقد أصدر فريق العمل المعني بالسالمة المنبثقة عنو.والصادرات
 كانون/ يناير1 فيذ، وقد دخل هذا النظام حيز النفالع المركبة من بروميد الميثيلالس إستعمالا يحظر نظام2006
   .2007 الثاني

 
 دوالر8 086 000(الذي وافقت عليه حكومة إيطاليا ويونيدو  اإلجماليمبلغ التمويل من أصل .34

 ) الوكالةدعمفيلاكباستثناء ت (ةـت أمريكي دوالرا4 470 108 مبلغا قدره يونيدوصرفت،)أمريكي
  .ةت أمريكي دوالرا1 390 803 ت بصرفـوالتزم

 
  2007برنامج عمل عام

 
 من سنة واحدة قبل أي،2007عام بالكامل بنهايةإستهالك بروميد الميثيليقترح إزالة وفي قطاع التبغ، .35

  إلنتاج البيوت الزجاجيةالمزيد من سوف يتم تجهيز ، ولتحقيق هذا الهدفالمقترح في مشروعالمبينتاريخ اإلزالة
ذ برنامجينف وضع وتجري ي وسوف.ارعين على كيفية إستعمال التكنولوجيا البديلةالتبغ وتدريب المزغرسات

  .بروميد الميثيلزالةفي مجال إ للمزارعيننيةالتقمساعدةطويل األمد لتقديم ال
 

زراعيةأما في ما يتعلق ببروميد الميثيل المستخدم في تبخير التربة، فسوف يجري توفير معدات ولوازم  .36
 وسوف يجري تدريب.لخيار والطماطماين بغية إزالة استهالك هذه المادة في محاصيل الفراولة وللمزارع

 نحوقد تم تدريب ونـ يك،ة مدة المشروعـوبحلول نهاي.ستخدام السليم للتكنولوجيات البديلةعلى االالمزارعين
    . مزارع15 000
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  وتوصيتهاتعليقات أمانة الصندوق
 

 التعليقات
 

 منالسابعين بموجب البند حكومة الصأبلغت  الذي2005، في عامبروميد الميثيل ستهالكا اء مستوىج .37
 إستنفادقدراتمنطنا  341,3  أقل بمقدار،ستنفاد األوزون اقدراتمنطنا 540,3 أنه بلغ بالبروتوكول

 طنا من881,6ك السنة والبالغ البروتوكول لتلالمسموح به بموجبنسبة إلى مستوى اإلستهالك األقصىاألوزون
 إستنفاد األوزون نسبة إلى مستوى اإلستهالك األقصىقدراتمنطنا 339,7 وأقل بمقدار إستنفاد األوزونقدرات

 إستنفادقدراتمنطنا 880,0 مة الصين واللجنة التنفيذية والبالغ اإلتفاق المبرم بين حكوالمسموح به بموجب
 ، إستنفاد األوزونقدراتمنطنا 570,6 ـب  2006 من عامستهالك بروميد الميثيلوتم تقدير نسبة إ.األوزون

مستوى اإلستهالك األقصى المسموح به بموجب عن من قدرات استنفاد األوزونطنا 153,2ما يقل بمقدارأي
 . المذكوراإلتفاق
 

 : القيام بما يليمنيذ المشروعخالل عملية تنف ،يونيدوبمساعدة حكومة إيطاليا و ،تمكنت حكومة الصين .38
 
فيميثيل في قطاع السلع قبل سنتين من التاريخ المحدد الستعمال بروميد ال اإلزالة الكاملةتحقيق )أ(

  ألغراض اإلزالة المقترحة؛المشروع
 
  التبغ بحلول نهاية غرساتإنتاجلبروميد الميثيل المستعمل فيةكاملاإلزالة العمليةنجازإ )ب(

      ؛2007عام
 
د الميثيل المستعمل بمثابة غاز من برومي إستنفاد األوزونقدراتمنطنا 28,4 إزالة إنجاز عملية)ج(

منطنا 74,6 قدرها وإزالة كمية إضافية 2006 في عام)باستثناء قطاع التبغ (لتبخير التربة
 .2007 عامبحلول نهاية  من بروميد الميثيل إستنفاد األوزونقدرات

 
 التوصية

 
 مستوىب  ذات الصلةتكاليف الدعملة على المشروع معماموافقة شإصدار بأمانة الصندوقتوصي .39

 :في الجدول التاليالتمويل المبين
 

وكالةال
منفذةال

 تكاليف الدعم
  بالدوالرات(

)ةمريكياأل

  المشروعتمويل
بالدوالرات(

)األمريكية

عنوان المشروع

يونيدو 000 90 000 200 1 المرحلة( بروميد الميثيل إلزالة  الوطنيةخطةال
)ثانيةالشريحة ال ،الثانية

 
)أ(
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 المرحلة الثانيةإطار في 2006 عامفي كعامل تصنيع رابع كلوريد الكربونالتحقق من استهالك  

مقدمة  

دفعة عنلإلفراج اًالصينية، طلب نيابة عن الحكومةإلى االجتماع الثاني والخمسين،يقدم البنك الدولي.40
 لتنفيذ برنامج عملمساندة كتكلفهاً أمريكياًدوالر 000 750 واً أمريكياً مليون دوالر10 بمبلغ2007تمويل عام

 وافقت اللجنة التنفيذية على وقد.قطاع رابع كلوريد الكربونل المرحلة الثانية من خطة الصينإطار في2007عام
 التحقق من تقريرقدم البنك الدوليي حتىاألموال ت حجبها لكن اجتماعها الخمسين، في2007برنامج عمل عام

هذافي البنك الدوليقدمهالذي يو ،قطاعال للمرحلة الثانية من خطة2006 عامفياستهالك رابع كلوريد الكربون
 .تقرير نفسه عند الطلبال يمكن توفيرولتحقق،تقرير ا من هذه الوثيقةاألولالقسميلخص.االجتماع

 في رابع كلوريد الكربونمن إنتاجالتحققتقرير االجتماع الحادي والخمسين إلى البنك الدولي قدم.41
 واستهالك رابع كلوريد الكربون في تطبيقات عوامل التصنيع في إطار المرحلة األولى من2006الصين لعام

ولذلك طلبت. المنتج كمية كبيرة من رابع كلوريد الكربوناب أغفلت احتس التحقق استنتاجاتلكن.خطة القطاع
1 أكثر من أسباب عدم توضيح مصير إعطاء" البنك الدولي مناللجنة التنفيذية  استنفاد قدراتمن طناً 496.1

 واستهالك رابع كلوريد الكربونإنتاجنتائج التحقق منالتي غابت من رابع كلوريد الكربونإنتاج مناألوزون
 كجزء من عملية التحقق من استهالك رابع كلوريد2006 عامفي األولى المرحلةفيعوامل تصنيع كلالستخدام
 بياناتالدوليم البنكقد قد و."في االجتماع الثاني والخمسين من خطة قطاع المستحقةثانية المرحلة الفيالكربون
 القسم الثاني من يوفر.2006كربون المنتج في عام توزيع رابع كلوريد ال فيها من نتائج التحقق شرحإضافية

 . من البنك الدولياإلضافية المقدمة للبيانات موجزاًالوثيقة ملخصاً

14سقفب المتعلقةفي االجتماع الخمسين تلكومن المسائل التي تركت دون حل.42  قدراتمن طناً 300
 ةستخدم في تطبيقات عوامل التصنيع المدرجالمد الكربون المرحلة الثانية لرابع كلوريية في اتفاق األوزوناستنفاد

اتتطبيق ة، وأياألطراف الصادر عن اجتماع8/السابع عشرمقرر من المكرر- ألففي القائمة المؤقتة في الجدول
 حاشيةقولت،األقصىفيما يتعلق بالحدو . في المرحلتين األولى والثانية من خطة القطاعمشمولة غيرأخرى
سوف تستعرض اللجنة التنفيذيةو.خمسين للجنة التنفيذيةالجتماعاال تأكيد فيإلعادة تخضعاألرقامهذه: "يةقاالتفا

 ."اتعديله وقد يجري2009 و2008 و2007 رابع كلوريد الكربون للسنواتاتأرقام استخدام

 21  في الصينه تجري لحماية البيئةاإلدارة الوطنية الذي كانت مسح رابع كلوريد الكربونلقد حدد.43
لكن استهالك رابع كلوريد الكربون.األطرافقرر الجتماعم أيشملهايلم رابع كلوريد الكربونل استخداماً جديداً

 في القائمة الواردة في الجدول لالستخدامات المذكورة لحماية البيئة، وكما أوردته اإلدارة الوطنية2006 عامفي
من طناً 738.7 5( طناً متريا216.7ً 5 تصنيع المحتملة التي حددت مؤخراً، بلغامل الووتطبيقات ع مكرر-ألف

قررت اللجنةو. األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 14,300 عن سقف، وهو ما يقل كثيراً) األوزوناستنفاد قدرات
 استنفاد قدراتمن ناًط 300 14سقفتوكيد إعادة إلىنظر في الحاجةال اجتماعها الحادي والخمسينالتنفيذية في

 ". للجنة التنفيذيةاالجتماع الثاني والخمسين فيتطبيقات لتلك اليةتفاقاال المحدد فياألوزون

 المرحلة الثانية من خطة قطاع رابع كلوريدإطارالتحقق من استهالك رابع كلوريد الكربون في:األول القسم
2006 عامفيالكربون

وقام.اًمحليآخر واً دولياً كل فريق موظفوقد ضم .2007مايو/أيارفي التحقق قام فريقان بإجراء عملية.44
.الفريق الثاني ستة مشاريعغطى مشاريع وةعشربتغطية الفريق األول
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:أدناه التحقق المبينإجراءن منهجيه مماثلة فياالفريقاستخدم.45

نتاجإ المتعلقة بصنع نشاطات الم،هوية المصنع،مصنعالحصول على معلومات عن تاريخ ال )أ (
 واستهالك رابع كلوريد الكربون في،مل تصنيعاالمنتجات التي تستخدم رابع كلوريد الكربون كع

  المصنع؛إدارة من2006عام

 شراء رابعأوامر  طلبات رابع كلوريد الكربون من خالل استعراض من مشترياتتحققال )ب (
مصنع؛ال مستودعإلى  من الخارجاليوميةوسجالت الحركة كلوريد الكربون

 سجالت الجرد، بما في من خالل مراجعةرابع كلوريد الكربون  مخزونفتح وإقفالالتحقق من )ج (
؛اإلنتاج في نظامتلك المتبقية في المستودعات وةالمخزنالكميةذلك

 فتتاحمخزون اال+ رابع كلوريد الكربونمشتريات =  المتحققاستهالك رابع كلوريد الكربون  )د (
رابع كلوريد الكربون؛ ل المخزون الختامي-لوريد الكربونرابع كل

؛ اليوميةسجالت الحركةومنتجالنقل/ والمبيعات من خالل استعراض تغليفاإلنتاجالتحقق من )ه (

  المنتجات؛ جردالتحقق من افتتاح واختتام مخزونات المنتجات من خالل استعراض قوائم )و (

مصنع؛لل اليومياإلنتاججعة سجالتالتحقق من عدد أيام التشغيل عن طريق مرا )ز (

المتعلقةةضريبة المضافال  من خالل مراجعة كل فواتيرفحص السجالت الماليةب ام الفريقانق )ح (
 و؛2006بشراء رابع كلوريد الكربون في عام

.صورالطا في حاالت إغالق المصنع، والتق المفكك الموقعأو،اإلنتاجش موقعيفتت )ط (

اإلنتاج وخطوطهاوصف لتاريخعلى تهازيار التي تمت من هذه الشركاتتقرير عن كلال لقد اشتمل.46
 لمخزون عرض افتتاح امن خالل نتائج التحققوقد قدمت. الذي هو محور عملية التحققاإلنتاجخطو،الرئيسة

،2006مصنع لعامالفي المخزون الختامي لرابع كلوريد الكربونو األخرىستهالك، واالستخداماتاال وءشراالو
 للمنتجات المعنية ونسبة استهالك رابع كلوريد الكربونالمخصصة األياميغطي التحقق عددو .بما فيها منتجات

 من الزيارة، الفريقانمناقشة القضايا والمشاكل التي خرج بهاب  التحققنتهييو.المصنعةلكل وحدة من المنتجات
 رابع كلوريد الكربون الواردةة وحص2006 عامفي المصنعهاا لرابع كلوريد الكربون التي اشترالكمية الفعليةو

. لحماية البيئةاإلدارة الوطنية من

 قدراتمن طناً 164.5 2 همجموعما اشترت العشرةمشاريعال أن األولفريقال النتائج منوتستخلص.47
  األوزوناستنفاد تقدرامن طناً 244 2، مقابل مجموع حصة مقدارها لرابع كلوريد الكربون األوزوناستنفاد

مشروعاً 40إجمالي في المائة من25 ة العشروتمثل المشاريع. لحماية البيئةاإلدارة الوطنيةهاتصدرأالتي
 4البالغة استهالك حصة شراء رابع كلوريد الكربونإجمالي في المائة من37ستهلكت الثانية وة بالمرحلالمشمولة

مرفق طيه ملخص.2006 المرحلة الثانية في عامإطارلتي صدرت في ا األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 720
 والمنتجات التي تستخدموعشرمعشرة مشاريع، مع بيانات عن اسم ال التي قام بها الفريق األول للنتائج التحقق

، شراء رابع كلوريد2006 رابع كلوريد الكربون في عامإنتاجحصصو واإلنتاجرابع كلوريد الكربون،
 .، وتاريخ عملية التحققاإلنتاج، وحالة  خطالمستخدمبون، رابع كلوريد الكربونالكر

 من األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 8.91ستة مشاريع تستهلكال بأنالثاني نتائج الفريقواستخلصت.48
وقد امتلك. لحماية البيئةاإلدارة الوطنية أصدرتها التية صفر مقابل حص2006رابع كلوريد الكربون في عام
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لم يتمكن منستخدمها، وبالتاليي لكنه لم2005 لشراء رابع كلوريد الكربون في عامأحد المشاريع حصة
 رابع كلوريد الكربون بصورة غيرأنه قد تم الحصول على كميات من إال.2006 على حصة لعامالحصول
 إجمالي المائة منفي 15 تمثلةستع الفإن المشاري،ةويئكنسبه مو.2006 عامفي الميركسإلنتاجمشروعة

 حصة شراء استهالك رابعإجمالي منفي المائة 0.17 حوالي المرحلة الثانية وتستهلكإطار في يعراشمعدد ال
 ملخص لنتائج التحقق من ستة مشاريع من الفريق الثاني، معأيضاًرفقم.كلوريد الكربون من المرحلة الثانية

رابع كلوريد الكربون المستخدم،واإلنتاج وستخدم رابع كلوريد الكربون،ي ذيوالمنتج ال وعشرمبيانات عن اسم ال
.اإلنتاج خطحالةو

 2006 لعام يتضمن سجالت التحقق األوللحقالم : مالحق المقدم من البنك الدولي ثالثةيتضمن التقرير.49
؛ ويعرض المرفق الثالث الوثائق منةيالمرفق الثاني يحتوي على صور من الزيارات التفقد و؛ونشاطات اإلغالق

. المصانعاتاغالق

 األمانةتعليقات من

للتحقق المرحلة الثانية من خطة قطاع رابع كلوريد الكربونية المنصوص عليها في اتفاقة المنهجيتتطلب.50
المرحلةي تغطيهاالت حسب الشركات والتطبيقاتستهالكاال عملية التحقق منيقوم البنك بإجراء"من استهالكه أن

 المائة من جميع المشاريع التيفي 30ال يقل عنلما ة عشوائيعينةسيغطي التحقق السنوي.لخطة القطاعالثانية
 عدد المشروعاتإجمالي وقد بلغ."استهالك المرحلة الثانية للخطة السنوية مناألقل في المائة على30تغطي
في المرحلةمشروعاً 40 عددإجمالي المائة منفي 40تمثلهى و مشروعا16ً التحققفريقي شملهاالتي

 الستةهذه المشاريعل  متري طن040 2 استهالك حصة شراء رابع كلوريد الكربونويبلغ.الثانية من خطة القطاع
من طناً 720 4 والبالغة استهالك حصة شراء رابع كلوريد الكربونإجمالي المائة منفي 37نحوعشرة، أي

 زارتهاالتيالمؤسساتتلك يشمل التحققولم. المرحلة الثانية من خطة القطاعإطار في األوزوناستنفاد اتقدر
  متطلبلتحقق تستوفياعينات إن. شهرا الماضيةاإلثنى عشر غضونفيلبنك الدوليالتابعة لبعثة المراقبة

. لحماية البيئةدارة الوطنيةاإلأفادت به صحة االستهالك الكلي كماأن تؤكد ويمكنيةاالتفاق

جماليكإ ها تم التحقق من التي األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 718 5أو  طن متري289 5إن كمية.51
 المسموح بهاألقصى أقل من الحد هي2006عامل المرحلة الثانيةإطاراستهالك رابع كلوريد الكربون في

 ية على النحو المحدد في االتفاق األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 945 6  والبالغستهالك رابع كلوريد الكربونال
.2006لعام

غير مشروعة يظهربطريقة شراء رابع كلوريد الكربونستطيع ي للمايريكس المنتجيناحد أنلكن حقيقة.52
 دارة الوطنيةاإلهاالتي نفذت، كانت الرقابةمن ناحيةف.السيطرة على رابع كلوريد الكربونالمتعلق بالوضعيجانب

 رابع كلوريد الكربون من منتجي للرقابة من أيةستطيع شراء المواد الخاضعي فعالة ألن المصنع اللحماية البيئة
 مثل هذاوفر تأنسوداء موجودة في الصين يمكناً هناك سوقأن يبدوأخرىدون حصة، ولكن من ناحية

.لحماية البيئةة الوطنيةاإلدار االستخدام غير المرخص به وتستحق االهتمام من

 ذلكومع.مصانعهااستعداد لتفكيكباتت على واإلنتاج توقفت عنقدعدة شركاتأنفريق التحقققال.53
  هذه الشركاتبعض أن يعوديمكنو. هذه المؤسسات التعويضات المستحقةىتلقتأنبدأ قبليتفكيك لنفإن هذا ال

 تتطلب تقييما بيئياصانع بعض هذه المأن البنك الدوليأوضح وقد. التعويضاإلنتاج في حال عدم تلقيها إلى
.تفكيكفي ال الثابتة قبل المضي قدماة بشأن الملوثات العضويستوكهولمبموجب اتفاقيه
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 2006 عامفي الصينفي رابع كلوريد الكربونإنتاجلتحقق منل اإلضافيةالبيانات: الثانيالقسم

وتنطلق.2006 في عام المنتج رابع كلوريد الكربونتحديد  الدولي من البنكاإلضافيةالبياناتتحاول.54
 إنتاج فيأولية كمادهتستخدما التي ه الكمية ناتج رابع كلوريد الكربون ويقتطع منإجماليمن

قلصويت.المعدمرابع كلوريد الكربونلألوزون، و المستنفدة غير الكيماويةوغيره من الموادالكلوروفلوروكربون
،قطاعال في المرحلتين األولى والثانية من خطة المحدد االستهالك خالل بمقدار منأخرىمرةالميزان

 الصادر عن8/قرر السابع عشرم من المكرر-ألف  في الجدولة المدرج التصنيعاالستهالك في تطبيقات عمليةو
 بعدو.المخبريستخداماال وأخيراطراف،األمنقررميبأالتطبيقات الجديدة التي لم تنظمو،األطرافاجتماع

 أنهم قاموا رابع كلوريد الكربون منتجو يزعماً مترياًطن 706.08 2  يبلغومات، ال يزال هناك وزنحسهذه الكل
.جردهاب

 رابع كلوريدمخزون وإغالقافتتاح و منتج رابع كلوريد الكربون تصنيفاً حسبالبنك الدوليتقريرقدمي.55
 من مخزون رابع كلوريد الكربوناً مترياً طن706.08 2بمقدار، هناك زيادةوإجماالً.2006عام فيالكربون

 اإلضافيةالبيانات. وجميع االستخداماتاإلجمالي اإلنتاج المتبقي بينوهو ما يساوي الفارقنوالمنتجيحتفظ بها
 .مرفقةالقصيرةالوثيقةال فيةمن البنك الدولي وارد

 األمانةتعليقات من

 رابعإنتاج التحقق منالمقدم مقابل أرقام من جميع األرقام المستخدمة في الطلباألمانةقد تحققتل.56
 األولى. في حالتينإال متطابقة ووجدتها الحادي والخمسيناالجتماع إلى البنك الدولي منكلوريد الكربون المقدمة

 6,58 ت فارق فكانة الثانيأما.لتي لم تكن مدرجة في التحقق، وامخبرياستخدامالتي وردت ك اً مترياً طن486 يه
 التحقق  تقريرفي كان الرقم حيث،2006 عامفيالمرحلة الثانيةفي استهالك رابع كلوريد الكربونفي اً مترياًطن
.اً مترياً طن295.63 5  اإلضافية هو في البياناتبينما الرقم،اً مترياً طن289.05 5 هو

التوصيات

 : بما يلي اللجنة التنفيذية تقومتوصي األمانة بأن.57

المرحلة الثانية من خطة قطاعفيالتحقق من استهالك رابع كلوريد الكربونب  علماًاإلحاطة )أ (
نتاج رابع كلوريد الكربون التي من إالتحقق حولضافيةاإلبياناتالرابع كلوريد الكربون، و

 قدمها البنك الدولي؛

  التعويضات الالزمة وأن تصرف التعاقدية والحكومة الصينية تسريع عملدوليالمن البنكالطلب )ب (
؛ةمناسب بطريقةتفكيك عملية ال الستكمالالجاهزة لإلغالقلمصانعل

 رابع كلوريد الكربون لتقليل فرصة الحصول وبيعنتاجعلى إ الحكومة تشديد الرقابةمنطلبال )ج (
؛شروعة بطريقة غير م للرقابةةالمواد الخاضععلى

تكاليف كاً أمريكياً دوالر000 750 و أمريكي مليون دوالر10وافق على صرف مبلغأن ت )د (
لمرحلة الثانية من خطة قطاع رابع كلوريدل 2007جل تنفيذ برنامج العمل لعامأ منمساندة

 والكربون؛
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 ية التفاقلمرحلة الثانية ل األوزوناستنفاد قدراتمن طناً 300 14  سقف ضرورة تعديلأن تبحث )ه (
 ضوءفين األولى والثانية من الخطة،ا ال تغطيها المرحلتالتي رابع كلوريد الكربوناستعماالت

راشي، كما لحماية البيئةاإلدارة الوطنيةأجرته الذي ونتائج المسحية الواردة في االتفاقاألحكام
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/30 من الوثيقةأعاله 4 و3 في الفقرتينإليها



 



 

 

SUMMARY OF VERIFICATION RESULTS FOR THE TEN SELECTED PA II 
ENTERPRISES IN 2006 

 
PA II 
Sector 
Plan # 

Name of 
enterprise* 

Product that 
use CTC PA 

Production 
(MT) 

CTC 
quota 
(ODS 
tonnes) 

CTC 
purchase 
(ODS 
tonnes) 

CTC used 
(ODS 
tonnes) 

Production line 
status 

Date of 
visiting 

22 Jincheng 
Chemical 

CPP and 
CEVA 

CPP: 813.22  
CEVA: 
152.88  

500 423.30 353.31 In production 16-Apr-2007 

47 Changshu 
Xiangyang 

CPP and 
CEVA 

CPP: 219.44   
CEVA: 
132.69  

260 259.52 229.05 In production 20-Apr-2007 

53 Dongtai No. 
3 Chemical Chlordane 0 0 0 0 

Dismantled and 
utilized for non-
ODS production 
in 2002. 

25-Apr-2007 

61 Jiangsu 
Anpon Buprofenzin 1,408.39 300 328.08 266.65 

Line 1 dismantled 
in 2005;  
Line 2 converted 
to non-ODS 
process in 2007  

27-Apr-2007 

77 Jiangsu 
Suhua 

3-Phenoxy 
Benzaldehyde 
(MPB) 

1,234.31 470 461.11 345.32 In production 18-Apr-2007 

80 Jiangsu 
Yangnong** 

Imidacloprid 
and 
Mospilam 

Imidacloprid: 
578.51 

Mospilam: 
89.96 

180 168.6 168.87 In production 23-Apr-2007 

86 Jintan 
Huasheng 

3-Phenoxy 
Benzaldehyde 
(MPB) 

993.38 190 189.75 228.7 In production 
 

21-Apr-2007 
 

193 Longyou 
Greenland Buprofenzin 0 0 0 0 

Dismantled in 
2005 and utilized 
for other non-
ODS production. 

29-Apr-2007 

203 Xingang 
Graphite CPP 67.50 90 87.9 87.82 

Stopped in 2006 
and dismantled 
in 2007  

26-Apr-2007 

207 Rudong 
Shidian CPP 15.32 50 49.44 31.6 

Stopped in 2006 
and dismantled 
in 2007 

24-Apr-2007 

 (ODS tonnes) 2040.00 1967.70 1711.32   Total verified CTC purchase and 
consumption in 2006  (ODP tonnes)  2244.00 2164.47 1882.45   

*Complete name of the enterprise is indicated in following “Individual Verification Report” for the corresponding enterprise.  

** The company uses CTC as a process agent in manufacture of 2-chloro-5-chloromethylpyridine (PA#24, Decision XVII/7).  
2-chloro-5-chloromethylpyridine is an intermediate used within plant for both Imidacloprid (PA#25, Decision XVII/7) and Mospilam (not 
listed by Decision XVII/7) production. 
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STATUS OF SIX CHLORDANE/MIREX PRODUCERS IN 2006 

 
Chlordane Mirex PA II 

Sector 
Plan # 

Name of enterprise* 

Production 
MT 

CTC used 
ODP tonnes 

Production line Status Producti
on MT 

CTC used 
ODP 
tonnes 

Production line 
Status 

204 Taicang Xintang 0  Stopped 10 8.91 In operation 
204 Taicang Hushi 0  Stopped No No No 
106 Shanghai Fengjiang 0  Stopped 0 0 Stopped  
108 Suzhou Jiangfeng 0  Dismantled and partly utilized 

for other non-ODS use 
No No No 

53 Changzhou Yekang 0  Dismantled and partly utilized 
for other non-ODS use  

2 0** In operation 

87 Jintan Shuibei 0  Dismantled No- No No 
Sum 0 0  12 8.91  

 








