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  رافـــدد األطــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  ن ســتوالو الثامناالجتمـــاع 
  2012 كانون األول/ديسمبر 7- 3، مونتريال

 
  

 البحرينمقترح مشروع: 
  

  

  
 تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح المشروع التالي:تتضمن ھذه الوثيقة 

 

  
  اإلزالة

  
 اليونيب واليونيدو  (المرحلة األولى، الشريحة األولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   •
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  متعددة السنوات مشروعات –ورقة تقييم المشروع 
  البحرين

  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

  واليونيدو رئيسية)الوكالة ال( اليونيب  (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 57.32  2011السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7المادة ) أحدث بيانات 2(
 

  2011 السنة:  نامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبر3(

  رغاويال  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال
مكافحة 
  الحريق

  المذيبات  التبريد
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

           123- الھيدروكلوروفلوروكربون
           124- الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.6    0.6      ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

في البوليوالت المستوردة سابقة 
  الخلط

 6.9      6.9 

           ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون
 56.7    44.712.1     22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ت االستھالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)) بيانا4(

 61.39  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 51.9  :2010-2009خط أساس 

  قدرات استنفاد األوزون)ؤھل للتمويل (طن من االستھالك الم

 32.72  المتبقي: 0.0  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) خطة األعمال5(

فدة لألوزون (طن من قدرات إزالة المواد المستن  اليونيب
  استنفاد األوزون)

 0.9  1.0  1.0  1.0 3.9 

 389,294 79,204  79,204  87,124  79,868 63,894  التمويل (دوالر أمريكي)

فدة لألوزون (طن من قدرات إزالة المواد المستن اليونيدو
  استنفاد األوزون)

11.3 9.8 0.0 1.7     22.8 

 3,054,379 0 0 0 0 116,494  1,714,211 1,223,674  التمويل (دوالر أمريكي)

  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) بيانات المشروع6(

 غير متاح 33.74 46.71 46.71 46.71 46.71 46.71 51.9 51.9 غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

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

 متاحغير  29.72 37.27 43.54 45.39 46.45 46.58 51.77 51.77 غير متاح

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

(دوالر 
  أمريكي)

تكاليف   اليونيب
 المشروع

120,000 0 145,000 0 125,000 0 55,000 0 25,000 470,000 

تكاليف 
  الدعم

15,600 0 18,850 0 16,250 0 7,150 0 3,250 61,100 

تكاليف  اليونيدو
 المشروع

460,500   405,000 0 950,500 0 701,506 0 132,500 2,650,006 

تكاليف 
  الدعم

32,235 0 28,350 0 66,535 0 49,105 0 9,275 185,500 

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
 (دوالر أمريكي)

580,500 0 550,000 0 1,075,500 0 756,506 0 157,500 3,120,006 

 مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
 (دوالر أمريكي)

47,835 0 47,200 0 82,785 0 56,255 0 12,525 246,600 

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ (دوالر 
  أمريكي)

628,335 0 597,200 0 1,158,285 0 812,761 0 170,025 3,366,606 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  تابع -البحرين 
  
  

 )2012تمويل الشريحة األولى () طلب 7(

 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) األموال المطلوبة (دوالر أمريكي) الوكالة

 15,600 120,000 اليونيب

 32,235 460,500 اليونيدو
  
  
  
 

 ) على النحو المبين أعاله2012( األولى الموافقة على تمويل الشريحة ل:يطلب التمو

  بصورة فرديةالنظر فيه   األمانة: ةتوصي
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 وصف المشروع

الثامن الوكالة المنفذة الرئيسية، تقديم إلى االجتماع  اليونيب، بوصفه ، أعادنيابة عن حكومة البحرينبال  -1
 حسبمابتكلفة إجمالية،  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللجنة التنفيذية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  والستين

لليونيب  دوالر أمريكي 71 600البالغة ، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالرا أمريكيا 3 590 224 قدرھاقدمت أصال، 
خطة إدارة إزالة المواد قترح تلليونيدو. و دوالرا أمريكيا 212 116البالغة وتكاليف دعم الوكالة 
المواد في استھالك  في المائة 35استراتيجيات وأنشطة لتحقيق خفض بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .2020بحلول عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي، زائد  150  000لى األولى المطلوبة في ھذا االجتماع إالشريحة األولى للمرحلة مة يوتصل ق  -2
م الوكالة ، زائد تكاليف دعاأمريكي ادوالر 736 599لليونيب، و دوالرا أمريكيا 17 179البالغة تكاليف دعم الوكالة 

 لليونيدو. دوالرا أمريكيا 51 562البالغة 

 معلومات أساسية

 السابقالطلب 

مقدم  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلبشأن ا سابق طلبفي  ،حكومة البحريناقترحت   -3
المواد الخامس والستين، كأقصى استھالك مسموح به في اتفاق خطة إدارة إزالة إلى االجتماع 

 وأفادتلك التي ينص عليھا بروتوكول مونتريال.  من ھذه المواد تزيد عن، مستويات الھيدروكلوروفلوروكربونية
 للصناعاتأنه ال يمكن تحويل القدرات التصنيعية في شركة أوال الخليج  ترىفي ذلك الوقت، بأن الحكومة اليونيب، 

)AGM ھا، بالنظر إلى السوق اإلقليمي لمنتجات2014د، قبل عام في المائة من استھالك البل 80)، التي تشكل 
 أن تتعرضدون ب، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالوضع اإلقليمي من حيث أولويات باإلضافة إلى 

خيارات حول كيفية عدة  مع اليونيبفي ذلك الوقت،  قد ناقشت، كانت األمانةو. للشركة للخطرستدامة التجارية اال
. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اتضيخفتامتثال، بما في ذلك سيناريوھات مختلفة لحالة في  لتبقىدعم البحرين 

، الحالة الموصوفة في الوثيقة االجتماع الخامس والستينفي  ،ناقشت اللجنة التنفيذيةو
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/23 .تسمح  جتماع، أن والية اللجنة التنفيذية الخالل اال ،عضاءاأل عدد منعلق و

ألطراف اتخاذ مثل لإال  يجوزال وتغاضى عن عدم االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال. يلھا بالموافقة على مشروع 
 أن البحرين قررت سحب مقترح المشروع.بفي وقت الحق، وأفاد ممثل اليونيب، . القرارھذا 

  لوائح المواد المستنفدة لألوزون

على لى التعديالت الالحقة إوانضم البلد أيضا . 1990انضمت البحرين إلى بروتوكول مونتريال في عام   -4
العامة لحماية واللجنة بروتوكول مونتريال باستثناء تعديل بيجين، وھو في المرحلة النھائية من عملية االنضمام. 

مكتب أنشئ وھي الھيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال.  واألحياء البريةالثروة البحرية والبيئة 
من خالل المرسوم لوائح البحرين  وضعتلجنة لتنسيق جميع األنشطة أثناء التنفيذ. وقد الفي إطار األوزون الوطني 

 مراقبةمنھا  جملة أمور، إلى يھدفخيص اترإصدار ونظام  1999لعام  1الوزاري رقم  واألمر 21رقم  التشريعي
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومخاليط المواد أدرجت واستيراد وتصدير واستھالك المواد المستنفدة لألوزون. 

قدمت الحكومة و. 2008خيص الحالي منذ عام االخلط في نظام الترسابقة البوليوالت و الھيدروكلوروفلوروكربونية
لواردات والصادرات خاص بانظاما منفذا للتراخيص والحصص  وضعترين أن البحببالغ اللجنة التنفيذية إلرسالة 

امتثال  ومن شأن النظام أن يضمن 2013. وسيتم تنفيذ النظام اعتبارا من عام من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 بروتوكول مونتريال.الرقابة المنصوص عليھا في ھداف أللبلد مع ا

  يالتوزيع قطاعوروكربونية استھالك المواد الھيدروكلوروفلو

 قدرةي البلد ليس لديه أ المستخدمة في البحرين حيث إن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتم استيراد جميع   -5
. ب-141الھيدروكلوروفلوروكربونو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون وال يتم استھالك سوى. من ھذه المواد يةإنتاج

استھالك  مجموعمن  (باألطنان المترية) المائةفي  99.5نسبة  22- الھيدروكلوروفلوروكربون ، شكل2011وفي عام 
في المائة  0.5 الكمية المتبقية البالغة نسبتھايتم استخدام وفي البلد.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/22 
 

5 
 

- لھيدروكلوروفلوروكربوناتستورد البحرين أيضا وتنظيف معدات التبريد. ل) ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون(
من بروتوكول مونتريال وال  7ي لم يتم اإلبالغ عنه بموجب المادة ذال الموجود في البوليوالت سابقة الخلط ب141

المواد استھالك  1. ويبين الجدول 7بيانات المسح مع بيانات المادة تسق تو. ايعتبر استھالك
المواد خط أساس  وقد وضعفي البحرين.  ھاومستويات استخدام الھيدروكلوروفلوروكربونية
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 51.9 عند المتثالل الھيدروكلوروفلوروكربونية

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :1الجدول 

الھيدروكلوروفلوروكربون 7بيانات المادة  السنة
الموجود في  ب141- 

البوليوالت المستوردة 
 * سابقة الخلط

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

الھيدروكلوروفلوروكر
 ب141-بون

 المجموع

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

2007 512.83 28.21 4.30 0.47 517.13 28.7 83.87 9.23 
2008 702.30 38.63 1.16 0.13 703.46 38.8 97.50 10.73 
2009 807.16 44.39 6.20 0.68 813.36 45.1 94.25 10.37 
2010 1,064.36 58.54 1.74 0.19 1,066.10 58.7 109.50 12.05 
2011 1,031.10 56.71 5.50 0.61 1,036.60 57.32 62.75 6.90 

 7* لم يبلغ عنه بموجب المادة 

   يقطاعالالتوزيع 

لشحن وفي تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء،  كغاز تبريدأساسا  22- الھيدروكلوروفلوروكربونستخدم ي  -6
ستخدم ويوخدمة الوحدات القائمة.  ،مؤخراتجميعھا الھواء التي تم تكييف التبريد ووحدات 

 الجاسئةتصنيع رغوة البوليوريثان العازلة ل الخلطالموجود في البوليوالت سابقة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
المواد استھالك  استأثر، 2011في عام و. والبراداتالمجمدات  العرض فيألبواب وخزائن وحدات 
استھالك  مجموع) من باألطنان المتريةفي المائة ( 78.32بنسبة  التصنيعفي قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

سابقة الخلط البوليوالت الموجود في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون ، باستثناءالھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
  .2مبين في الجدول على النحو ال

 2011عام في : التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2الجدول 

التبريد  معدات تصنيع المادة
وتكييف الھواء

 التبريدمعدات خدمة 
وتكييف الھواء

 *البوليوالت سابقة الخلط مجموع االستھالك

طن 
 متري

طن من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من قدرات 
استنفاد 
 األوزون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

0.00 0.00 5.50 0.61 5.50 0.61 91.87 10.11 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

811.90 44.65 219.20 12.06 1031.10 56.71   

المواد  مجموع
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

811.90 44.65 224.70 12.66 1036.60 57.32 91.87 10.11 

 .7، غير مبلغ عنه بموجب المادة 2009إلى  2007* مالحظة: متوسط استخدام 

 خدمة القطاع 

 المركبة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون التي تستخدممعدات تكييف الھواء  تشير التقديرات إلى أن مجموع  -7
مجموع  لحسابأنواع المعدات وجرى تقدير واستخدام متوسط الشحن لمختلف . وحدة 1 373 886يصل إلى في البلد 
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في الجدول  ةفي قطاع الخدم الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادالمركبة واستھالك  للقدرةالمركبة. ويرد موجز  القدرة
3. 

 )2010(بيانات  ةفي قطاع الخدم 22-: توزيع استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون3الجدول 

 مجموع نوع المعدات
 اتالوحد

 طلب الخدمة القدرة المركبة
طن من  طن متري

قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 5.68 103.20 43.49 790.77 1,129,672 تكييف ھواء نوافذ
 10.5 <تكييف ھواء سبليت صغير 

 كيلوواط
181,848 667.38 36.71 90.74 4.99 

 10.5 >تكييف ھواء سبليت صغير 
 كيلوواط

10,474 62.84 3.46 8.47 0.47 

 0.46 8.39 2.11 38.41 5,487 تكييف ھواء سبليت باألنابيب
 0.85 15.40 12.13 220.51 44,101 تكييف ھواء على السطح –مجموعة 

 1.10 19.92 7.60 138.24 2,304 أجھزة تبريد المباني
 13.54 246.13 105.50 1,918.15 1,373,886 المجموع

 التصنيعقطاع 

 811.9، وتستھلك )AGM( شركة أوال الخليج للصناعات( واحدة كبيرة شركةمن  التصنيعقطاع يتألف   -8
 وتستخدم غاز تبريدك 22-الھيدروكلوروفلوروكربون) طن من قدرات استنفاد األوزون 44.65طن متري (

صغيرة وشركة واحدة العزل)،  لرغاوي الموجود في البوليوالت سابقة الخلط ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الموجود في البوليوالت  ب141-كلوروفلوروكربونالھيدرو تستخدم)، وARAC( للتبريد وتكييف الھواء أوال(شركة 

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون تستخدمالصغيرة جدا ( الشركاتالعزل)، والعديد من  لرغاوي سابقة الخلط
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرش). ويرد موجز الستھالك  لرغاوي الموجود في البوليوالت سابقة الخلط

 .4لجدول في ا التصنيعقطاع 

 التصنيع: استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 4الجدول 

متوسط  2011 2010 2009 2008 2007 السنة
2007-2009 

 شركة أوال الخليج للصناعات
 22- غاز التبريد الھيدروكلوروفلوروكربون

 (طن متري)
 غير متاح 811.90 742.50 662.80 600.00 419.74

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونغاز التبريد 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح 44.65 40.84 36.45 33.00 23.09

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (طن 

 *متري)
12.40 15.10 18.60 22.50 12.05 15.37 

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(طن  سابقة الخلطالموجود في البوليوالت 

 *من قدرات استنفاد األوزون)
1.36 1.66 2.05 2.48 1.33 1.69 

 أوال للتبريد وتكييف الھواءشركة 
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (طن 
 *متري)

0.48 0.51 0.53 0.54 0.00 0.51 

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(طن  البوليوالت سابقة الخلطالموجود في 

 *من قدرات استنفاد األوزون)
0.05 0.06 0.06 0.06 0.00 0.06 

متعاقدين)الصغيرة والشركات  عدد منالرغاوي الرش (
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (طن 
70.99 81.89 75.12 86.46 50.70 76.00 
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 *متري)

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(طن  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط

 *من قدرات استنفاد األوزون)
7.81 9.01 8.26 9.51 5.58 8.36 

 المجموع
 22- تبريد الھيدروكلوروفلوروكربونالغاز 

 (طن متري)
 غير متاح 811.90 742.50 662.80 600.00 419.74

 22- الھيدروكلوروفلوروكربونتبريد الغاز 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 غير متاح 44.65 40.84 36.45 33.00 23.09

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (طن 

 *متري)
83.87 97.50 94.25 109.50 62.75 91.87 

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
(طن  سابقة الخلط الموجود في البوليوالت

 *من قدرات استنفاد األوزون)
9.23 10.73 10.37 12.05 6.90 10.11 

 7* لم يبلغ عنه بموجب المادة 

 الھواء  أجھزة تكييفتصنيع لالقطاع الفرعي 

تأسست والوحيدة في قطاع تصنيع أجھزة تكييف الھواء.  الشركةھي  إن شركة أوال الخليج للصناعات  -9
مجموعة واسعة من وحدات تكييف  وتنتجفي المائة  100بنسبة ذات ملكية بحرينية ھي و 1994في عام الشركة 

. ويتم تصدير خمسة وثمانين في المائة من إنتاجھا إلى غاز تبريدك 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالھواء باستخدام 
في  المتعلق بھذا اإلنتاجواالستھالك  شركة أوال الخليج للصناعات. وترد تفاصيل إنتاج 5المادة  عاملة بمقتضىبلدان 

 .5الجدول 

 في شركة أوال الخليج للصناعات 22-تكييف ھواء واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون أجھزة: إنتاج 5الجدول 

 السنة

 نوع األجھزة (القدرة)

 المجموع
تكييف ھواء  تكييف ھواء نوافذ

 سبليت
تكييف ھواء 
 مركزي

وحدة تبريد 
 المياه

 ك و) 87.9-10.5( ك و) 14.7-5.3( ك و) 2.6-5.2(

 اإلنتاج (وحدات)
2008 210,210 163,800 11,700 4,290 390,000 
2009 216,678 168,840 12,060 4,422 402,000 
2010 242,550 189,000 13,500 4,950 450,000 

 السنة
نوع المعدات 

)القدرة(
 السنة المجموع

نوع المعدات 
 )القدرة(

 المجموع

2011 257,726 198,989 18,123 6,041 480,879 
 (طن متري) 22- الھيدروكلوروفلوروكربون استھالك

2008 231.10 283.08 78.00 7.80 599.98 
2009 246.00 323.30 85.00 8.50 662.80 
2010 270.40 362.00 100.10 10.00 742.50 
2011 291.20 384.40 128.10 8.30 812.00 

، التي يتم استيرادھا من داخليا باستثناء الكباساتجميع مكونات منتجاتھا  أوال الخليج للصناعات شركةتنتج و  -10
، خط لوحدات النوافذ وخط ما مجموعه ثالثة خطوط تصنيع وتمتلك شركة أوال الخليج للصناعاتمصادر مختلفة. 

 حراري لجميع منتجاتھا.المركزي، فضال عن مبادل السبليت وخط لتكييف الھواء لوحدات 

  تصنيع الرغاويقطاع 

في  82.3 عدد من المتعاقدين نسبة ، يستخدم2009 عام إلى 2007 عام منالستخدام متوسط ا استنادا إلى  -11
 رغاويلتوفير العزل باستخدام  الموجود في البوليوالت سابقة الخلط ب-141الھيدروكلوروفلوروكربونالمائة من 
أوال للتبريد وتكييف الھواء  شركة ستخدمتفي المائة في حين  16.7 أوال الخليج للصناعات شركةستخدم تالرش، و

 .4مبين في الجدول على النحو الفي المائة  1 ة البالغةالباقيالنسبة 
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تصنيع رغاوي ألبواب وخزائن المجمدات والمبردات. وأنشئ ل نولدى شركة أوال الخليج للصناعات خطي  -12
خمس تركيبات ب جھاز دائر أفقي مثبتلضغط العالي ولوھو مجھز بموزع  2000الخزائن في عام الخاص بخط ال

 ستمثبت بدائري عمودي  بجھازولكن على خط تجميع نصف آلي. كما تم تزويد خط األبواب بموزع ضغط عالي 
الغرف الباردة والبرادات . وتنتج شركة أوال للتبريد وتكييف الھواء مجموعة واسعة من معدات التبريد مثل تركيبات

في المائة. ونظرا  100ملكية بحرينية بنسبة ھي ذات و 1991وخزانات العرض. وتأسست ھذه الشركة في عام 
مستخدمي رغاوي الرش، سيتم لالنخفاض مستوى االستخدام في شركة أوال للتبريد وتكييف الھواء والطبيعة المتفرقة 

ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط في ھذه التطبيقات كجزء من 141-تناول إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 برنامج المساعدة التقنية.

 استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن توقعات ال

من متوسط الفي  في المائة 9 بنسبة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالكھا أن ينمو تتوقع البحرين   -13
مع ومقيد. السيناريو غير ال بموجباالقتصادية والنمو السكاني الحالي  تھاتنمي استنادا إلى 2015 إلى عام 2012عام 
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم كبح استھالك خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتنفيذ 

مبين في حو النعلى البروتوكول مونتريال،  عليه في المنصوصظل أقل من حد االستھالك وسيالبحرين بشكل كبير 
 .6الجدول 

 : توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية6الجدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 *2011 السنة

 33.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 51.9 51.9     حدود بروتوكول مونتريال
 المقيدالسيناريو غير 

 74.4 70.2 66.2 62.5 59 55.6 52.5 49.5 42.2 44.7 (التصنيع) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 ب (الخدمة)141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20.7 19.5 18.4 17.4 16.4 15.4 14.6 2.5 21.2 12 (الخدمة) 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 96.1 90.7 85.5 80.8 76.2 71.8 67.8 52.7 64.0 57.3 االستھالك (االستيراد)مجموع 
 سيناريو خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقيد)

(التصنيع) خطة إدارة إزالة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

44.7 42.2 42.4 40.9 36.9 36.3 35.5 34.2 29 22.6 

ب (الخدمة) خطة إدارة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

0.6 0.6 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 

(الخدمة) خطة إدارة إزالة  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

12 21.2 9.3 10.8 9.7 10.4 9.9 9.4 8.3 7.2 

 29.8 37.3 43.6 45.4 46.7 46.7 51.9 51.9 64.0 57.3 مجموع االستھالك

  المبلغ عنھا 7* بيانات المادة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةاستراتيجية 

من أجل تحقيق على مراحل اعتماد نھج وبروتوكول مونتريال لقترح حكومة البحرين إتباع الجدول الزمني ت  -14
. 2040عام ة حتى لخدمل تبقىس ، ما عدا كمية2030بحلول عام  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاإلزالة الكاملة 

لتحقيق خفض  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من على  الطلب إالھذا وال يشتمل 
 .2020خط األساس بحلول عام برنة في المائة مقا 35في االستھالك نسبته 

 مرنة ةاستراتيجية البحرين الشاملأن تكون  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتقترح  -15
في  86 نسبة تستھلك شركة أوال الخليج للصناعات، حيث للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة أنماط توزيعھا

في المائة من  85وتصدر  2011في عام للبلد  األساسخطة ) من استھالك فاد األوزونبأطنان قدرات استنالمائة (
اعتماد على خيارات التكنولوجيا خلق مما يؤدي إلى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھا التي تحتوي علىمنتجات

قدرة شركة اعتمادا كبيرا على  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالةاستراتيجية وتعتمد أسواق صادراتھا. في ھذه 
لبدائل غير المواد  ھاكلخطوطھا أو على تحويل جزء من خطوط إنتاجھا  أوال الخليج للصناعات

حرارة محيطة درجة عندما تعمل في ظروف  تكون ذات جدوى تقنية واقتصادية، الھيدروكلوروفلوروكربونية
مصنعة شركة يث اختيار التكنولوجيا ألنھا في المقام األول من ح قيودا وتواجه شركة أوال الخليج للصناعات. مرتفعة
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تلك إقليمية، بما في ذلك تجارية عالمات  التي تبيعھامنتجات الفي المائة من  70أكثر من  وتحملللمعدات األصلية، 
العربية شركات مصنعة في البلدان المجاورة، مثل اإلمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة إلى التي تبيعھا 

 تصنيعفي قطاع  غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلشركات إلى بدائل لتحويل  فيھالن يكون  التيالسعودية 
بسبب أولويات  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكييف الھواء خالل المرحلة األولى من أجھزة 
 مختلفة.

 اقد مددتف، الخامس والستيناألصلي خالل االجتماع  الطلبسحب  بأنه بعداليونيب واليونيدو  وأفاد  -16
إلى وضع  سعياومقدمي التكنولوجيا الرئيسية وحكومة البحرين،  شركة أوال الخليج للصناعاتمشاورات مع ال

السلبي االجتماعي من األثر أدنى حد  ويكون لھامتطلبات بروتوكول مونتريال ب أن تفياستراتيجيات بديلة من شأنھا 
 الرقابةمن تحقيق أھداف ن البحرين مكّ تُ التي االستراتيجية التالية  اتفق علىواالقتصادي على البحرين. ونتيجة لذلك، 

 :2020في المائة بحلول عام  35لى إالتي تصل بروتوكول مونتريال ل

 :ج للصناعاتشركة أوال الخلي في 22-الھيدروكلوروفلوروكربونفيما يتعلق باستھالك   (أ)

 مستوى خط األساس؛ عندلكل خط إنتاج  22-الھيدروكلوروفلوروكربونتجميد استھالك   )1(

) من طن من قدرات استنفاد األوزون 12.1( امتري اطن 220مخزون من  بناء  )2(
 5-4الستخدامه الحقا على مدى فترة  2013قبل عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

الالزم سنوات لتغطية الفرق بين االستخدام الفعلي واالستھالك المسموح به، إلتاحة الوقت 
 ؛وقبولھاالتحقق من نتائجھا إلجراء تجارب لغازات التبريد البديلة و

أو  410-نإلى الھيدروفلوروكربوالمركزية  أجھزة التكييفتحويل خط إنتاج   )3(
من غير ، وال يزال انالمتاح يالن الوحيدانحاليا البد وھما، 407C-الھيدروفلوروكربون

طن متري  128.1وستزيل الشركة . الواضح متى ستظھر بدائل ليس لھا أثر على المناخ
بحلول عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون) من طن من قدرات استنفاد األوزون 7.05(

فيما يتعلق  النفاذحيز الرقابة لوائح دخول الوقت الكافي ل ذلكوفر وسوف ي. 2017
 ذات الصلةمن األسواق  الھيدروفلوروكربون الواردات من المنتجات القائمة على أساسب

 اقتصاديا؛ اتحويل مستدامالدول الخليج، مما يجعل  في

، مما السبليتأجھزة تكييف الھواء عملية إنتاج في خط إنتاج  وتحقيق أمثلتحسين المنتج   )4(
في الوقت نفسه، سيتم إجراء تجارب وأصغر لكل وحدة.  ديشحنة غاز تبريؤدي إلى 

 مناحترار عالمي أقل  يةإمكان ذاتاستخدام بدائل على واختبارات 
/أو و (البروبان) 290- الھيدروكربون، أي 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ؛32- الھيدروفلوروكربون

أو  290-الھيدروكربونإلى  التكييف السبليتأجھزة تحويل خط إنتاج   )5(
 2018، وبحلول عام هالمنتج واختبار تجربةبمجرد االنتھاء من  32- الھيدروفلوروكربون

طن من قدرات استنفاد  14.02طن متري ( 254.9على أبعد تقدير، وبالتالي التخلص من 
 ؛22-الھيدروكلوروفلوروكربون) من األوزون

سابقة المستوردة الموجود في البوليوالت  ب- 141الھيدروكلوروفلوروكربونالتحول من استخدام   (ب)
، فضال عن تقديم مساعدة تقنية شركة أوال الخليج للصناعاتسيكلوبنتان في الاستخدام الخلط إلى 
سابقة في البوليوالت  ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربون إلزالةلمستخدمين إلى صغار ا

 الخلط؛

 الخدمة االستھالك من خالل الممارسات لخفض ةودعم السياسات في قطاع الخدم تقنيينالتدريب   (ج)
 التسرب. والسيطرة علىالجيدة، 
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بروتوكول  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجبمن أجل تمكين البلد من االمتثال لضوابط استھالك و  -17
شركة أوال  نقلت، 2012خالل عام واالستراتيجية المذكورة أعاله.  عناصرمونتريال، بدأ البحرين بالفعل تنفيذ بعض 

 ةخط أجھزة التكييف المركزيخطط لتحويل تالمركزية إلى موقع جديد و أجھزة التكييفإنتاج  الخليج للصناعات
 شركةالخالل العامين المقبلين وفقا لمتطلبات السوق. وقد استثمرت  410A/407C-الھيدروفلوروكربون تدريجيا إلى

أن على استعداد ھي كشف عن تسرب الھيليوم) ومعدات ، وومعدات شحنفي بعض المعدات (مضخات تفريغ، 
المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف  ت البحرينطلبوتحمل تكلفة تطوير المنتجات والتجارب الستكمال التحويل. ت

تم وات تفريغ) الالزمة الستكمال عملية التحويل. مضخأربع ضافية (اإلمعدات اللتغطية تكاليف التشغيل اإلضافية و
اثني عشر شھرا، مما أدى  البالغةالمدة المعتادة بأشھر، مقارنة  ستةحساب تكاليف التشغيل المطلوبة على أساس مدة 

 إلى انخفاض طلب التمويل وفقا لذلك.

 الرصد والتنسيق والتحقق

 245 000فيذ بتكلفة إجمالية قدرھا فترة التنوتنسيق المشروع طوال رصد االضطالع بأنشطة من المقرر   -18
األوزون ). وسيتم إنشاء لجنة خطة إدارة اإلزالة النھائيةدوالر أمريكي من  20 000(بما في ذلك  دوالر أمريكي

المواد  إزالةالبحرين لمعالجة قضايا السياسات، وسوف توفر التوجيه االستراتيجي خالل في وطنية ال
خالل خطة إدارة تنفيذ المن  ين. وسيتم اختيار وكالة مستقلة إلجراء رصد وتحقق مستقللھيدروكلوروفلوروكربونيةا

ھيئة يكون لالدعم والتنسيق لضمان أن  وسيقدم مكتب األوزون الوطني. إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 مكتب األوزون الوطني تقارير عن التقدم بدعم وسيقدم. الوصول إلى كافة المعلومات والموارد سبل المختارةالرصد 

 من اليونيب واليونيدو.

 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مجموع

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة األولى من تشير التقديرات إلى أن مجموع تكلفة ا  -19
طن  27.14طن متري ( 493.45إلزالة  دوالرا أمريكيا 3  590 224 قدرھاللبحرين  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة  52.3، وھو ما يمثل 2020بحلول عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) من من قدرات استنفاد األوزون

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من وباإلضافة إلى ذلك، ستؤدي من خط األساس. 
) من طن من قدرات استنفاد األوزون 2.00( متري طن 18.18 إزالة ىأيضا إل الھيدروكلوروفلوروكربونية
األنشطة التفصيلية وتوزيع  ترد. وسابقة الخلطفي البوليوالت المستوردة  ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 .7التكاليف في الجدول 

 ترة المقترحة للتنفيذ: األنشطة المحددة والتكلفة والف7الجدول 

 وصف األنشطة

مساھمة من الرصيد 
المتبقي من خطة 

إدارة اإلزالة النھائية 
 (دوالر أمريكي)

 اليونيب
(دوالر 
 أمريكي)

 اليونيدو
(دوالر 
 أمريكي)

 مجموع
التمويل 
(دوالر 
 أمريكي)

الكمية 
الطنية 
 المزالة

(طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

 فترة التنفيذ

 متعلقة باالمتثالأنشطة 
إلى  ةالمركزيتحويل خط أجھزة تكييف الھواء 

 410A/407C- فلوروكربونوالھيدر
  20,000 20,000 7.05 2012-2017 

تكييف أجھزة تكاليف التشغيل اإلضافية لخط 
دوالر  6.36محسوب بقيمة  ةالمركزيالھواء 

 شھور 6أمريكي/كغ لمدة 

  403,521 403,521 2014-2017 

خط سابق لإلنتاج لتحويل وحدات أجھزة إنشاء 
تكييف الھواء الصغيرة للنوافذ إلى 

-الھيدروفلوروكربون أو 290- الھيدروكربون
32 

  284,780 284,780 14.02 2012-2014 

تحويل خط أجھزة تكييف الھواء الصغيرة إلى 
-الھيدروفلوروكربون أو 290- الھيدروكربون

  1,062,220 1,062,220 2016-2020 
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 وصف األنشطة

مساھمة من الرصيد 
المتبقي من خطة 

إدارة اإلزالة النھائية 
 (دوالر أمريكي)

 اليونيب
(دوالر 
 أمريكي)

 اليونيدو
(دوالر 
 أمريكي)

 مجموع
التمويل 
(دوالر 
 أمريكي)

الكمية 
الطنية 
 المزالة

(طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

 فترة التنفيذ

 والتدريب لشبكة الخدمة 32
تكلفة التشغيل اإلضافية ألجھزة تكييف الھواء 

 6دوالر أمريكي/كغ لمدة  6.36السبليت بمبلغ 
 شھور

  802,884 802,884 2018-2020 

 2020-2012 6.07 130,000 - 130,000 45,000 تحديث السياسة واللوائح
مساعدة تقنية لقطاع الخدمة، بما في ذلك 

تحديث منھج التأھيل المھني ووضع المعايير 
 وتدريب التقنيين

40,000 205,000 - 205,000 2012-2020 

المواد  البرنامج الوطني السترداد
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

  161,600 161,600 2012-2020 

 األنشطة غير المتعلقة باالمتثال
ب 141-تحويل الھيدروكلوروفلوروكربون

الخلط إلى  سابقةالموجود في البوليوالت 
 السيكلوبيتان في شركة أوال الخليج للصناعات

  220,219 220,219 2.00 2012-2014 

مساعدة تقنية لصغار المستھلكين في قطاع 
 الرغاوي

  75,000 75,000 - 2012-2020 

 أنشطة التنسيق
 2020-2012  225,000  225,000 20,000 ورصده والتحقق منهتنفيذ المشروع 

 2020-2012 *29.14 3,590,224 3,030,224 560,000 105,000 المجموع
  ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 2.00* بما في ذلك 

  

  وتوصيتھاتعليقات األمانة 

  تعليقاتال

للبحرين في سياق المبادئ التوجيھية  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استعرضت األمانة  -20
)، ومعايير تمويل إزالة المواد 54/39المقرر خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ( إلعداد

ات والمقرر)، 60/44(المقرر  الستينتھالك المتفق عليھا في االجتماع الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االس
للصندوق  2014-2012لفترة أعمال اوخطة  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأنالالحقة 

  .التكاليف على النحو الوارد أدناهقضايا ناقشت األمانة القضايا التقنية وومتعدد األطراف. ال

  ونقطة البداية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

، ناقشت الخامس والستينفي االجتماع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل استعراض  -21
 من الوثيقة 25إلى  22(انظر الفقرات من  بناء المخزونات في قطاع الخدمةاألمانة قضية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/23.( في وقت الحق على تعديل نقطة البداية في قطاع الخدمةالبحرين  ووافقت 
طن من قدرات استنفاد  61.39 عند لبحرينلتم احتساب نقطة البداية و. امتري اطن 246إلى  امتري اطن 257من 

  .8في الجدول  األوزون على النحو المبين



UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/22 
 

12 
 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة: نقطة البداية 8الجدول 

 مجموع المواد الخدمةالتصنيعالرغاوي المادة
طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 50.84 924.5 13.31 242.0 37.54 682.5 0.00 0.0 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.44 4.0 0.44 4.0 0.00 0.0 0.00 0.0 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة 
 *الخلط

91.9 10.11 0.0 0.00 0.0 0.00 91.9 10.11 

 61.39 1,020.3 13.75 246.0 37.54 682.5 10.11 91.9 المجموع الكلي
  2009إلى  2007* مالحظة: متوسط استخدام 

 سابقة الخلط البوليوالتالموجود في ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  في شركة أوال الخليج للصناعاتتحويل الالحظت األمانة أن تكلفة   -22
 بخالف( دوالرا أمريكيا 607 825 تقدر بمبلغسيكلوبنتان الالقائم على  سابقة الخلطفي البوليوالت المستوردة  الموجود

، دوالرا أمريكيا 220 219 سوىالبحرين  ولم تطلبالتمويل للسالمة.  حيث يخصص مبلغ كبير منتكاليف الدعم)، 
 إزالة. وأشارت األمانة أيضا إلى أن /كغر أمريكيدوال 9.79البالغة  التكلفةحيث يمثل ھذا المبلغ عتبة جدوى 

جزء  إلزالةأنشطة ببالفعل  يضطلعلن تسھم في تحقيق ھدف االمتثال، وأن البلد  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
أخرى منخفضة  تكنولوجياكان من الممكن استخدام واستفسرت األمانة عما إذا كبير من استھالك خط األساس. 

ليست مقتنعة  بأن شركة أوال الخليج للصناعاتاليونيدو وأفادت . منخفضة إضافية ذات تكلفة االحترار العالميإمكانية 
ال بأن ھذه التكنولوجيات مستدامة بما فيه الكفاية من حيث جودة المنتج في الظروف المناخية السائدة في المنطقة، و

ومع في ضوء ما تقدم و. منخفضة تحويلتكلفة  ذاتالمتاحة أي من التكنولوجيات  إلى تحويلاليمكن أن توافق على 
د خطة يقدم البلأن ب األمانةاليونيدو على توصية  وافقتوضعا مماثال، يواجھون الرش سرغاوي  أن مستخدمي العلم

سابقة في البوليوالت المستوردة  ب الموجود141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام  مجموعتغطي لقطاع الرغاوي 
تمويل كاف  ورھنا بتخصيص، ةمناسب ةتكنولوجيا بديل قرار بشأنتم اتخاذ يخالل تنفيذ المرحلة األولى، بعد أن لط الخ

 في خطة العمل.

 التبريد في شركة أوال الخليج للصناعاتأجھزة اختيار التكنولوجيا في تصنيع 

 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلى االمتثال لتدابير الرقابة  بالوصولوضع البحرين فيما يتعلق يشكل   -23
تعتمد شركة التصنيع ھذه بدورھا، . وعالوة على ذلك، لألثر الكبير للغاية لشركة تصنيع واحدة في البلدنظرا  تحديا

ه يتعين االضطالع أنضمنا ھذا يعني و. تصدر إليھاالختيار البدائل، على قبول السوق لتلك البدائل في البلدان التي 
قل بكثير من األ إمكانية االحترار العالمي ذاتالتكنولوجيات البديلة الناشئة و. فورابعض التحويل ب

 يقل احتمالو –تحديات تصميمھا وتزداد تكييف الھواء قابلة لالشتعال، منتجات ل 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
- الھيدروكربونو 32- أن الھيدروفلوروكربونعلى ذلك، في حين حجم الوحدة. وبناء زيادة مع  -في السوق  ھاقبول

. بالنسبة للوحدات الكبيرة ليس واضحاالوضع فإن ، الصغيرةوحدات من البدائل القصيرة والمتوسطة األجل لل 290
تضمن ييجب أن  2015 لعام على أھداف االمتثال أثريكون لھا وأي تحويل يتم تنفيذه على الفور و

 بناء على ما جاءت به، التصنيعقررت شركة . و407C-الھيدروفلوروكربونأو و/ 410A- بونالھيدروفلوروكر
المناخ  ا علىبديل أقل تأثيرتطوير أكبر منتجات، وبالتالي أقل احتمال ل ذيخط اإلنتاج الفوري لتحويل ال ،الوكاالت
سبليت، وھو الالھواء التالي المختار يتعلق بأجھزة تكييف تحويل وال. القريباإلنتاج الصناعي في المستقبل بللسماح 

بسھولة أكبر الزيادات في ستوعب يأن وبالتالي يمكن  للنوافذن أجھزة تكييف الھواء من حيث األسعار عة يأقل حساس
، يرللتطوالحالي  للوضعفقا و. و410A-الھيدروفلوروكربونأو  22- بنظم الھيدروكلوروفلوروكربونالتكاليف مقارنة 

يتم ، ولكن خالل فترة التحويل، قد 32-الھيدروفلوروكربونفإن البديل الوحيد المتاح في المستقبل القريب سيكون 
أكبر بكثير فوائد مناخية ب، إلدخالھا في ھذا االستخدام(البروبان) بما فيه الكفاية  290-تطوير تكنولوجيا الھيدروكربون

أي تأثير على  32-الھيدروفلوروكربونأو  290-الھيدروكربونتيار خولن يكون ال. 32-الھيدروفلوروكربونمن 
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في االعتبار أيضا احتمال عدم االمتثال  وضعإذا ما  ااألمانة منطق اختيار التكنولوجيا مقنع ورأتالتكاليف اإلضافية. 
 والحاجة الناتجة إلى العمل فورا.

 اإلنتاجية في شركة أوال الخليج للصناعات القدرةتحويل  ةتكلف

، المعلومات اإلضافية يعنصر االستثمارالأثناء استعراض تكاليف  ،اليونيب واليونيدو إلىطلبت األمانة   -24
استنادا إلى و. وتواريخ التركيبلمعدات األساسية االالزمة لتقييم األھلية والتكاليف اإلضافية، بما في ذلك وصف 

، تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة اإلضافية المؤھلة االت والمناقشات الالحقة معھامقدمة من الوكالمعلومات ال
 سبليت.الالھواء  ألجھزة تكييففي تكلفة التحويل  دوالر أمريكي 85 000لتحويل، مع تخفيض ل

 الخدمةتركيب وأدوات ومعدات ال تمويل لتوريدطلب ، يعنصر االستثمارإطار الاألمانة، في  والحظت  -25
من أجل السماح لخدمة وصيانة منتجاتھا في شركة أوال الخليج للصناعات، خدمة الالالزمة إلدارة 

حساب يجب مراعاتھا ب ة،قطاع الخدمستفيد نشطة األ وبما أن ھذه. 290-الھيدروكربونأو  32-بالھيدروفلوروكربون
 والتكلفة المتفق عليھا البالغة دوالر أمريكي/كغ 4.50على أساس  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتخفيضات 

 فقا لذلك.و اليونيباألمانة  وأبلغتدوالر أمريكي.  135 000

 ةتمويل في قطاع الخدمال

تباع إقترح ، يُ ليونيبوفقا لوخيص. اترإلكتروني إلصدار الاألمانة طلب التمويل إلنشاء وتنفيذ نظام  الحظت  -26
اإللكتروني المقترح نظام ومن شأن الغير المشروع في المواد المستنفدة لألوزون. االتجار  لمكافحةنھج إقليمي 
تحديد الفجوات بين الشحنات المستوردة  وييسر، ھاالبيانات وتجميععن بالغ أن يعجل اإلخيص اترإلصدار ال

والقضاء  غير المشروعدعم الجھود المحلية واإلقليمية لرصد االتجار يفترة وجيزة، واحتمال حدوثھا بالمرخصة بعد و
خيص إلى اتراإللكتروني إلصدار النظام اللمواد المستنفدة لألوزون. ويھدف لخيص االترإصدار عملية  وييسر، عليه
للعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةكون جزءا من يأن 

اإللكتروني نظام الالزمة للجزء من األموال ومن المقرر جمع ة السورية واليمن. العربية السعودية والجمھورية العربي
احتياجات المنطقة.  يلبينظام عام لبرنامج من أجل التمكين من وضع جميع الدول المشاركة  منخيص اترإلصدار ال

اجات الخاصة وتھيئة الظروف الحتيوفقا ل النسخة العامة من النظام لتكييفوسوف تستخدم األموال المتبقية في كل بلد 
 ).15(و) ( 60/44في المقرر  حددتلقطاع الخدمة التي  جدوى التكلفةقيمة لتخضع األموال والستخدامھا. 

 الرصد والتنسيق والتحقق

دوالر  45 000زائد دوالر أمريكي  100 000لرصد وتنسيق المشروع قدرھا تكلفة أن تكون العلى  اتفق  -27
خطة إدارة اإلزالة المتبقي من تنفيذ بالتمويل مرتبط  إضافي دوالر أمريكي 20 000 بمبلغللتحقق، وتعدل  أمريكي
 .النھائية

 التكلفة اإلجمالية

في  من إزالةوما يرتبط بھا  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتكلفة اإلجمالية ل ترد  -28
خطة إدارة لتنفيذ  من قبل هموافق علي دوالر أمريكي 105 000 مبلغ تخصيص إعادةأيضا  الذي يبين 9الجدول 

 .اإلزالة النھائية

 لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التكلفة اإلجمالية 9الجدول 
جدوى  اإلزالة (دوالر أمريكي) التكلفة النشاط

التكاليف 
(دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة

محولة من خطة 
إدارة اإلزالة 
 النھائية

المطلوب 
بموجب خطة 
إدارة إزالة 

المواد 
الھيدروكلورو
 فلوروكربونية

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 410A-وحدات مركزية (األسطح وما إلى ذلك) إلى الھيدروفلوروكربون -شركة أوال الخليج للصناعات 
 اليونيدو 3.31 7.05 128.1 20,000 0 اإلضافية الراسماليةتكاليف ال

 403,521 0 تكاليف التشغيل اإلضافية
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جدوى  اإلزالة (دوالر أمريكي) التكلفة النشاط
التكاليف 
(دوالر 
 أمريكي)

 الوكالة

محولة من خطة 
إدارة اإلزالة 
 النھائية

المطلوب 
بموجب خطة 
إدارة إزالة 

المواد 
الھيدروكلورو
 فلوروكربونية

طن من  طن متري
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

 423,521 0 المجموع الفرعي
 32-الھيدروفلوروكربونأجھزة تكييف الھواء السبليت للغرف إلى الھيدروكربونات أو -شركة أوال الخليج للصناعات 

 اليونيدو 8.1 14.02 254.9 1,262,000 0 اإلضافية الرأسماليةتكاليف ال
 802,885 0 تكاليف التشغيل اإلضافية

 2,064,885 0 المجموع الفرعي
 مساعدة لقطاع الخدمة

 اليونيب 4.50 4.36 79.2 0 15,000 ھجاتحديث المن
 70,000 25,000 مدونة الممارسات الجيدة وخطة إصدار الشھادات

وتيسير المعايير والمدونات الوطنية للممارسات الجيدة 
 إصدار الشھادات وإدخال مواد قابلة لالشتعال

0 80,000 

 15,000   رفع الوعي بالحلول منخفضة إمكانية االحترار العالمي
تدريب متعلق بالھيدروكربونات ألجھزة تكييف الھواء 

 للغرف الصغيرة
  30,000 

 اليونيدو0161,600 برنامج االسترداد
 اليونيب/اليونيدو 356,600 40,000 الفرعيالمجموع 

 السياسة واللوائح
 اليونيب 4.50 1.59 28.9 10,000 15,000 رفع الوعي بالالئحة الجديدة

 50,000 0 النظام اإللكتروني إلصدار التراخيص
 70,000 30,000 تدريب الجمارك وأجھزة الكشف عن غازات التبريد

 130,000 45,000 المجموع الفرعي
 والتحقق رصد وتنسيق المشروع

 اليونيب - - - 145,000 20,000 رصد وتنسيق المشروع والتحقق
 تخفيضات طوعية في االستھالك المتبقي المؤھل

 - - 1.65 30.0 تخفيضات طوعية في قطاع الخدمة*
 اليونيب/اليونيدو 6.35 27.02 491.1 3,120,006 105,000 مجموع الكمية الممولة

 - - 28.67 521.1 - -المجموع
في شركة أوال  ةدوالر أمريكي لشبكة الخدم 135  000 البالغ تمويلالب مرتبططن من قدرات استنفاد األوزون)  1.65طن متري ( 30.0 خفض طوعي قدره على* وافقت حكومة البحرين 

 من نقطة البداية. ، وخصمهدوالر أمريكي/كغ 4.50 المحسوب عند قيمة الخليج للصناعات

في المائة من خط  70ستھلك أكثر من تواحدة  ھناك شركةالوضع الخاص للبحرين، حيث باألمانة وسلمت   -29
اليونيب  بدعم من، وضعو، قلقه عنللجنة التنفيذية  وأعربالبلد في خطر شديد من عدم االمتثال، كان أساس البلد، و

من أجل تحقيق وتماشى مع المبادئ التوجيھية القائمة للجنة التنفيذية. تاليونيدو، استراتيجية لتجنب عدم االمتثال و
يؤكد مما ، -22-الھيدروكلوروفلوروكربون، كميات كبيرة من ةالخاص، على نفقته تخزينب سيقوم البلداالمتثال، 

لموافقة ا األمانةأيضا. وعلى ھذا األساس، قررت  ةالخدم الحاجة إلى تحقيق تخفيض حقيقي في االستھالك في قطاع
في المرحلة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  28.67 لكمية ةالكامل اإلزالةعلى 

ة من في المائ 42.8تلتزم إال بخفض  ملفي المائة من خط األساس، على الرغم من البحرين  55األولى، التي تمثل 
يسمح لھا بالتوصية بااللتزام . وباإلضافة إلى ذلك، فإن األمانة ليست في وضع 2020 عام خط األساس بحلول

 مطلوبا في ھذه الحالة. الممتدلنظر فيما إذا كان االلتزام اقد ترغب اللجنة التنفيذية و. 2020لتمويل بعد عام وا

 على المناخ األثر

المناخ الناجمة عن تحويل خط بالمناخ لفھم التغيرات في االنبعاثات ذات الصلة  األثر علىخدم مؤشر استُ   -30
 410A-في شركة أوال الخليج للصناعات إلى الھيدروفلوروكربون ةالمركزيألجھزة التكييف تصنيع 

أو  32-أجھزة التكييف السبليت في نفس الشركة إلى الھيدروفلوروكربون وخط 407C-الھيدروفلوروكربونو
 خرى.األمحتملة البدائل اللى عالتحول  أثرفضال عن  ،290-دروكربونالھي

وھما  التي يجري النظر فيھما لخط أجھزة تكييف الھواء المركزي، البديلينمقارنة بين وفي   -31
سيكون له مزايا  407C-الھيدروفلوروكربون، تبين أن 407C-الھيدروفلوروكربونو 410A-الھيدروفلوروكربون
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الطاقة.  كفاءةؤدي إلى زيادة معتدلة في يالمناخ، وسوف  حياديا علىيعتبر حيث ، األثر على المناخكبيرة من حيث 
تتعلق خدمة بشأن الالتبريد وقضايا محددة غازات كبر وتوافر األاالعتبارات التقنية مثل المبادالت الحرارية  غير أن

 .410A-م الھيدروفلوروكربونقد ترجح قرار شركة التصنيع باستخدا 407C-بالھيدروفلوروكربون

انخفاض  بالفعليمكن توقع بوضوح أنه ألجھزة تكييف الھواء السبليت المقارنة بين الخيارات المختلفة وتبين   -32
األثر من شأنه أن يقلل  290-أن الھيدروكربون، في حين 32-الھيدروفلوروكربون في حالة األثر على المناخكبير في 
خطط لھذا التحويل، غير الم، 410A- الھيدروفلوروكربوناستخدام يؤدي ، بذلك مقارنةوفي المائة أخرى.  50 بنسبة

 .األثر على المناخإلى زيادة في 

التصنيع استخدام شركة تختار على افتراض أن و. 10نتائج الحسابات المختلفة في الجدول  وترد  -33
أجھزة تكييف  لخط 32- الھيدروفلوروكربونو ةالمركزي كييف الھواءأجھزة تلخط كبديل  410A- الھيدروفلوروكربون

نتيجة ، ثاني أكسيد الكربونطن من مكافئ  419 000 خفضيكون س للتحويلينالمناخ  األثر على، فإن الھواء السبليت
 تم اختيار إذاووانخفاض انبعاثات الوحدات المركزية. السبليت وحدات االنبعاثات العالية نسبيا من غازات التبريد لل

حيث سيكون التخفيض المناخ أقل من ذلك،  ، سيكون األثر على290-الھيدروكربونو 407C-الھيدروفلوروكربون
 .التحويلينلكل من  ثاني أكسيد الكربونطن من مكافئ  702 000قدره 

 المناخ للمشروع االستثمارياألثر على : 10الجدول 
       معلومات عامة المدخالت

  البحرين  [-] البلد
 شركة أوال الخليج للصناعات [-] بيانات الشركة (االسم، الموقع)

تجميع أجھزة التكييف في  [القائمة] اختيار نوع النظام
 الموقع

تجميع أجھزة التكييف في 
 المصنع

       تبريدعن ال معلومات عامة
-الھيدروكلوروفلوروكربون  [-] المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين استبدالھا

22  
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22  
 7.07 1.93 [كغ] كمية غاز التبريد لكل وحدة

 18,119 132,073 [-] عدد الوحدات
 32,000 8,790 [واط] قدرة التبريد

       
     اختيار بديل بأدنى أثر بيئي

 %85 %85 [%] حصة الصادرات (جميع البلدان)
      األثر على المناخ حساب

 410A-الھيدروفلوروكربون [القائمة] غاز التبريد البديل (يمكن أكثر من غاز واحد)
 32-الھيدروفلوروكربون

 290-الھيدروكربون

-الھيدروفلوروكربون 
410A 

 32-الھيدروفلوروكربون
-الھيدروفلوروكربون

407C 
 حول أداء أحد البدائل؛ يمكن أن يختلف األداء بدرجة كبيرة حسب الحالة. عامةمعلومات  ليستبالحالة قيد الدراسة وھي  خاصةجميع البيانات المعروضة 

  
المنتجة في على أساس الكمية  22-مالحظة: تحسب الكمية الناتجة بوصفھا أثر نظم غازات التبريد على المناخ طوال عمرھا مقارنة بالھيدروكلوروفلوروكربون النواتج

 سنة واحدة. ومن المحتمل وجود نواتج إضافية/مختلفة.
   البلد

 تحديد التكنولوجيا البديلة ذات أدنى اثر على المناخ
[قائمة مرتبة، األفضل في  البدائل لتحديد أقل بديل من حيث األثر على المناخ قائمة

أعلى القائمة (% االنحراف 
عن المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية)]

 600a-الھيدروكربون
)-30(%  

 600a-الھيدروكربون
)-23(%  

 290-الھيدروكربون
)-26(%  

 290-الھيدروكربون
)-19(%  

 134a-الھيدروفلوروكربون
)-7(%  

 134a-الھيدروفلوروكربون
)-5(%  

-الھيدروكلوروفلوروكربون 
22  

-الھيدروفلوروكربون 
407C )-1(% 

-الھيدروفلوروكربون 
407C )0(% 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22  

-الھيدروفلوروكربون 
410A )6(% 

-الھيدروفلوروكربون 
410A )6(% 

       حساب األثر على المناخ
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     لكل وحدة، طوال العمر االفتراضي (للعلم فقط):

 غاز التبريد المستخدم حاليا
-الھيدروكلوروفلوروكربون   

22  
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22  
  404,724,333  817,298,728 [كيلو واط في الساعة] استھالك الطاقة

  236,501  678,215 مكافئ ثاني أكسيد الكربون] كغ[ األثر المباشر على المناخ (المادة)
  246,642  498,068 مكافئ ثاني أكسيد الكربون] كغ[ األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة): في البلد

  729,161  1,472,939 مكافئ ثاني أكسيد الكربون] كغ[ األثر غير المباشر على المناخ (الطاقة): المتوسط العالمي
 حساب أثر التحويل على المناخ

-الھيدروفلوروكربون    غاز التبريد المختار
410A 

-الھيدروفلوروكربون 
410A 

 6,396.00 18,340.00 [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)* –األثر المباشر (بعد التحويل  مجموع
 18,798.00 36,874.00 [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (البلد)**

 51,852 102,251 [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (خارج البلد)**
 70,650.00 139,125.00 [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر مجموع

 77,046 157,465 [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع أثر غاز التبريد المختار
 32-الھيدروفلوروكربون 32-الھيدروفلوروكربون   غاز التبريد البديل

 157,978- 453,036- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)* –األثر المباشر (بعد التحويل  مجموع
 1,797- 11,022- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع األثر غير المباشر (البلد)**

 5174- 32148- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع األثر غير المباشر (خارج البلد)**
 6,971- 43,170- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر مجموع

 164,949- 496,206- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] غاز التبريد البديلمجموع 
-الھيدروفلوروكربون 290-الھيدروكربون األثر غير المباشر (البلد)**

407C 
 12,191- 675,118- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)* –األثر المباشر (بعد التحويل  مجموع

 1,449 4,432- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع األثر غير المباشر (البلد)**
 753 13047- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع األثر غير المباشر (خارج البلد)**

 2,202 17,479- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر مجموع
 9,989- 692,597- [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] مجموع أثر غاز التبريد البديل

 المتعلقة بالمادة.* األثر المباشر: أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالنبعاثات 
 ك الطاقة من ثاني أكسيد الكربون عند توليد الكھرباء.** األثر غير المباشر: أثر مختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالنبعاثات المتعلقة باستھال

خطة إدارة إزالة المواد أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في  من شأن، ةقطاع الخدم فيو  -34
المواد على التي تتضمن إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ ضوابط استيراد و، الھيدروكلوروفلوروكربونية
على والتبريد.  في خدمة المستخدم 22-الھيدروكلوروفلوروكربونكمية  أن تخفض، الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد في لم يجر تقييمه بالتحديد ى المناخ أثر ھذه األنشطة علمن  الرغم
خدمة بشأن لتقنيي الالمساعدة التقنية  وخاصة، تنفيذھا البحرين التي تخططاألنشطة فإن ، الھيدروكلوروفلوروكربونية
مكافئ  أطنان من 46  303مستوى البلد حقق يتشير إلى أنه من المرجح أن  ،التبريد اتاسترداد وإعادة استخدام غاز

مقارنة بخط  ةفي المائة من قطاع الخدم 10 إزالةافتراض ب، يالجوالغالف في  تنبعثالتي لن  ثاني أكسيد الكربون
. ويمكن من الناحية الكمية على المناخ األثرتقدير ب، في ھذا الوقت، يسمح لھااألمانة ليست في وضع أن غير األساس. 

مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة من بينھا جملة أمور، من خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق  تحديد األثر
تم استردادھا التي  غازات التبريد وكميات، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبداية تنفيذ  ذسنويا من

 التي جرى 22-لمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربوناو التقنيين الذين تم تدريبھموإعادة تدويرھا، وعدد 
 .إعادة تھيئتھا

 التمويل المشترك

ضافية لتحقيق اإللموارد ل(ح) بشأن الحوافز المالية المحتملة والفرص المتاحة  54/39لمقرر استجابة ل  -35
(ب) من  11عمال بالفقرة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المواد أقصى قدر من المنافع البيئية من 

تمويل نظر في وضع خطة تأن البحرين أفاد اليونيب بالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،  19/6 مقررال
ن التكلفة الفعلية إلتمام عملية التحويل ستكون أعلى نظرا ألإلجراء مشروع التحويل، الشركات المعنية مشترك لدعم 

ھذه على التمويل المشترك ستشتمل خطة ر من المبلغ الذي سيكون مؤھال في إطار الصندوق المتعدد األطراف. وبكثي
 العام. التمويلالوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات  وتيسيرلمساعدة التقنية، ا
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 2014-2012للفترة  متعدد األطرافاللصندوق أعمال اخطة 

دعم لتنفيذ المرحلة األولى من الزائد تكاليف  دوالرات أمريكية 3 120 006 مبلغاليونيب واليونيدو يطلب   -36
 والبالغ 2014-2012 للفترة ويقل مجموع المبلغ المطلوب. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .عن المبلغ الوارد في خطة األعمالبما في ذلك تكاليف الدعم  دوالرا أمريكيا 1 225 535

 اتفاقمشروع 

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةيرد مشروع اتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية   -37
 ھذه الوثيقة.بالمرفق األول 

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:  -38

المواد  إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة  على الموافقة، من حيث المبدأ،  (أ)
المواد  لخفض استھالك 2020 إلى 2012للبحرين للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 3 366 606 في المائة من خط األساس، بمبلغ قدره 42بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 61 100البالغة ، زائد تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 470 000دوالرات أمريكية، ويشمل 

البالغة زائد تكاليف دعم الوكالة  ةأمريكي اتدوالر 2 650 006و، لليونيب دوالر أمريكي
 لليونيدو؛دوالر أمريكي  185 500

طن من قدرات استنفاد  51.9خط األساس البالغ أن حكومة البلد وافقت على أن يكون  مالحظة  (ب)
استنفاد األوزون طن من قدرات  45.1البالغ  ، المحسوب باستخدام االستھالك الفعلياألوزون

من  7المادة ، بموجب 2010و 2009لعامي  ماطن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھ 58.7و
- طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 10.11بروتوكول مونتريال، زائد 

درات طن من ق 0.62وخصم ب الموجود في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط، 141
ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك استنفاد األوزون المستوردة للتخزين، 

  ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  28.67خصم   (ج)
 ؛ستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالبداية إلجمالي التخفيض المستدام في ا

المواد خفض استھالك ومة البحرين واللجنة التنفيذية لالموافقة على مشروع االتفاق بين حك  (د)
 ھذه الوثيقة؛ب، على النحو الوارد في المرفق األول الھيدروكلوروفلوروكربونية

إدارة إزالة المواد  خطةالموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من   )ھ(
دوالرا  628 335 ، بمبلغ قدرهذات الصلةللبحرين، وخطة التنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  15  600البالغة دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة  120  000ويشمل ، أمريكيا
دوالرا  32  235البالغة تكاليف دعم وكالة  زائددوالر أمريكي،  460 500ولليونيب، أمريكي 
 لليونيدو؛أمريكيا 

 حث حكومة البحرين على التصديق على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال في أقرب وقت ممكن؛  (و)

خطة إدارة إزالة المواد خالل تنفيذ المرحلة األولى من  الرغاويتقديم خطة قطاع السماح ب  (ز)
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 105  000 البالغإعادة تخصيص التمويل المتبقي من خطة إدارة اإلزالة النھائية الموافقة على   (ح)
حكومة البحرين وفقا  معزائد تكاليف دعم الوكاالت لليونيب، على النحو المتفق عليه دوالر أمريكي 

 لخطة التنفيذ المقدمة.

- - - - - - 
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 المرفـق األول

  
  للصندوق المتعدد األطراف التنفيذية واللجنة مملكة البحرينحكومة بين مشروع اّتفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("مملكة البحرين  يمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-

 29.72ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
ة لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمني 2020يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  .مونتلایر
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلایر لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة  ألف.-1المشار إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3في الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات ف باعتباره الخأل-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز -1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-3-4و 3-2-4و 3- 1-4 الصفوف األفقيةالمستوى المحدد لكل مادة في 
  المواد.

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). - 3التذييل  المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

ك (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحّقق مستقّل من تحقيق حدود االستھال5ووفقا للفقرة الفرعية 
ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنّفذة المعنية.
 

البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء  5-
 بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

 

لجميع السنوات المعنّية.  ألف-2من التذييل  2- 1في الصف  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

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

") ارير وخطط التنفيذألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4يئة التذييل على ھ سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   (د) 
السنة التي ُيطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

  األخيرة. الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

وف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وس 6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة  - 5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً للتحّقق المستقّل على النحو -5وفقا ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4رة المبّين في الفق

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  7-

ل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل ـغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجـمن ھذه المبال
 ألف:-1
 

بقاً   (أ) ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ادات التخصيص المصّنفة كتع ا إع ذ إم ة تنفي ي خط نويةف  س
ع ة  مقدمة حسبما ھو متوق رة الفرعي دم  (د) 5في الفق ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي أعاله أو كتنق

  بما يلي:ئيسية . وتتعلق التغييرات الرثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

رامج أو   )4( ى الب ل إل ديم تموي طةتق دة  األنش نوية المعتم ذ الس ة التنفي ي خط ة ف ر المدرج غي
ه عن  د تكاليف ذ السنوية، تزي ة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفي في المائ

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

يمكن إ  (ب) ية، ف ديالت رئيس ّنفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ا إع يدماجھ ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قي التنفي

  السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
وا ة الم ة إزال ة اللجن ى موافق ول عل ين الحص ا، يتع ق عليھ ة المواف د الھيدروكلوروفلوروكربوني

ا. ويجب أن ُيحدد في الطلب  يح للخطة الموافق عليھ ذ سنوية أو تنق التنفيذية كجزء من خطة تنفي
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اختالف 

ى أن  في د عل ق األمر. ويوافق البل بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س أطنان قدرات استنفاد األوزون الت
ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق

  امل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛التمويل الش

واد   (د) ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع اھمة أي ش ى مس ل عل ن تحص ل
الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ويتبين 
ة  ة األجنبي أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف (أي بسبب الملكي
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ت  و أو إذا كان ائي وھ د النھ د الموع أة بع بتمبر/أيلول  21منش ة 2007س الغ اللجن يتم إب ). وس
  التنفيذية بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

دى     )ھ( دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ من الشريحة األخي
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف ُيولى  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين  أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة  (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب المعنية بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
على أن تكون الوكالة  اليونيب فاق. وقد وافقاالتالتي ُيضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

المنفذة المتعاونة  /الوكاالتووافقت اليونيدو على أن يكون الوكالةالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
وُيوافق  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد  البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
ن التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضما 10-

وتشمل  (ب). 5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
ي التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة ف

وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6التذييل 

توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والوكالة المنفذة المتعاونة إلى 
والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 

 والوكالة المنفذة المتعاونة وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسيةللتنسيق. 
 ألف.-2من التذييـل  4- 2و 2-2 الصفوف األفقيةبالرسوم المبّينـة في 

 
في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-

االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخر عن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد  على التمويل إلى وضعه وفقا
وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على 

ألف  -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")،

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال من السنوات، 
كل الحالة المعنية البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تش

  أعاله. 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
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لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 
  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 
والوكالة المنفذة يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية من الوكالة المنفذة الرئيسية سوف  13-

 والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 ا االتفاق.اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذ

 
يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-

ألف. وفي -2نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 
، 7(د) والفقرة 5في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا 

فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في 
ت اللجنة التنفيذية خالف ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حدد-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية 

 ذلك.
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 ذلك.اللجنة التنفيذية غير 
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 50.84 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.44 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 51.29   المجموع الفرعي
في الموجود ب 141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  المسبقة الخلط المستوردة البوليوالت 
 10.11 األولى جيم

 61.39    المجموع 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  المفردات الصف

جدول تخفيضات  1-1
بروتوكول مونتريال 

المرفق جيم، لمواد 
المجموعة األولى 
(أطنان قدرات استھالك 

 األوزون)

 غير متاح 33.74 46.71 46.71 46.71 46.71 46.71 51.90 51.90 غير متاح

الحد األقصى المسموح  1-2
به لالستھالك الكلي من 

مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استھالك 
 األوزون) 

 غير متاح 29.72 37.27 43.54 45.39 46.45 46.58 51.77 51.77 غير متاح

التمويل المتفق عليه  2-1
للوكالة المنفذة الرئيسية 
(اليونيب) (دوالر 

 أمريكي)

120,000 0 145,000 0 125,000 0 55,000 0 25,000 470,000 

تكاليف دعم الوكالة  2-2
المنفذة الرئيسية (دوالر 

 أمريكي)

15,600 0 18,850 0 16,250 0 7,150 0 3,250 61,100 

التمويل الموافق عليه  2-3
للوكالة المنفذة المتعاونة 
(اليونيدو) (دوالر 

أمريكي)

460,500   405,000 0 950,500 0 701,506 0 132,500 2,650,006 

تكاليف دعم الوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة (دوالر 

أمريكي) 

32,235 0 28,350 0 66,535 0 49,105 0 9,275 185,500 

التمويل المتفق  مجموع 3-1
 عليه (دوالر أمريكي)

580,500 0 550,000 0 1,075,500 0 756,506 0 157,500 3,120,006 

مجموع تكاليف الدعم  3-2
 (دوالر أمريكي)

47,835 0 47,200 0 82,785 0 56,255 0 12,525 246,600 

التكاليف المتفق  مجموع 3-3
 عليھا (دوالر أمريكي)

628,335 0 597,200 0 1,158,285 0 812,761 0 170,025 3,366,606 

 28.23 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون مجموع 4-1-1
 0.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 22.61 أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3
 0.44 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (141-الھيدروكلوروفلوروكربوناإلزالة من  مجموع 4-2-1
 0.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-2-2
 0.00 أطنان قدرات استھالك األوزون)ب (141-من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي  4-2-3
أطنان قدرات المسبقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (المستوردة في البوليوالت الموجود ب 141-اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون مجموع  4-3-1

  استھالك األوزون)
0.00 

أطنان قدرات المسبقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (المستوردة في البوليوالت الموجود ب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-2
  استھالك األوزون)

0.00 

 10.11  أطنان قدرات استھالك األوزون)المسبقة الخلط ( المستوردة في البوليوالتالموجود ب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  4-3-3
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
في السنة المحددة في التذييل  األخيرسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع  .1
 ألف.-2
  

  تنفيذ الألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ر مسرود  (أ) ة،تقري نة التقويمي ات حسب الس ه البيان رد في دم المحرز  ، ت أن التق ابقة بش نة الس ذ الس من
ة إسھام مختلف النشاطات  للتقرير واد، وكيفي ة الم ق بإزال السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعل

ي فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض.  ألوزون الت وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل
ة المستخدمة وا ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ي  ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي ات للجن وفير معلوم ة بت اح لألمان ت، للمس ي أدخل لة الت الص
رات االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  ى اإلنجازات والخب ذلك عل ر الضوء ك وينبغي أن يسلط التقري

ى  ق عل ي الخطة، وأن يعل رات تطرأ تغييأي والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة ف
ر  على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري

رات  ن أي تغيي ات ع ى معلوم ا عل ط)أيض ة (خط ة بخط نوية  مقارن ذ الس ديمھا، التنفي ابق تق الس
ذ الشريحة ى كحاالت التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ، عل

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات  7النحو المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من 5حدوثھا. وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

  لحالية؛االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ا

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ري ب خاص بش ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي حة من الشرائح اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

ة، الشريحة التالي حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھا   (ج)
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ
ار ين االعتب ابقة بع ةالس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن ؛ وس . وينبغ

رات مم ة يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي كن
ذا الوصف  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش المحددة في  السنواتمن المنظور أن تطرأ عل

على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفقرة الفرعية 
س الوثيقة . ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفالخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  ؛بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   (د)
ديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت . وستعدل ھذه المعلومات الكمي

رة  التقرير (انظر الفق ة مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب السنة التقويمي
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط اله)، 1(أ) أع نوية وأي (ج) أع ذ الس ة التنفي وخط

  فس الفترات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نتغييرات في الخطة الشاملة، 
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  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
 

 مويلجميع أنشطة الرصد من خالل توالوكالتان المنفذتان بتنسيق وإدارة وحدة األوزون الوطنية ستقوم   -1
  المشروع، المدرج في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه.

  
مراقبة اختصاصھا بخاصة في ترتيبات الرصد بسبب بصفة دور بارز  سيكون للوكالة المنفذة الرئيسية  -2

برامج الرصد في جميع  إلعادة التحققكمرجع  ھاواردات المواد المستنفدة لألوزون، والتي سوف تستخدم سجالت
، كما ستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية. لمختلف مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

غير المشروعة والصادرات واردات الرصد الوكالة المنفذة المتعاونة بالمھمة الصعبة المتمثلة في جنبا إلى جنب مع 
  .عن طريق مكتب األوزون الوطني المختصةالمشورة للوكاالت الوطنية  إسداءالمواد المستنفدة لألوزون ومن 

  
للتأكد من أن كل األنشطة يتم تنفيذھا كما ھو ُمخطط في خطة إدارة إزالة المواد   -3

، يتم إدراج عنصًرا تين المنفذتين الرئيسية والمتعاونةالھيدروكلوروفلوروكربونية ولضمان التعاون الوثيق بين الوكال
مستشارين ال وتكاليفسوف ُيغطي ذلك تنفيذ األنشطة والمتابعة اليومية ولتنفيذ ورصد المشروع في المشروع. 

ھناك  إذا كانت والوكالتين المنفذتين الرئيسية والمتعاونةكتب األوزون الوطني ملالمختارين الذين سيسدون المشورة 
  حاجة إلى إجراءات تصحيحية.

  
ا العنصر يھدف إلى رصد فعالية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك ھذ  -4

التخفيضات في مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقياس تأثير أنشطة المشروع على 
ور مع الوكالتين المنفذتين الرئيسية استراتيجية اإلزالة الشاملة والبرنامج. وسوف تقوم حكومة البحرين، بالتشا

والمتعاونة، باختيار والتعاقد مع منظمة/شركة محلية مستقلة لتنفيذ ھذه المھمة وتقديم التقارير السنوية حول نتائج 
  وإنجازات خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
لمنظمة المحددة بجميع المعلومات ذات الصلة سوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن تزويد ا  -5

المتاحة وبمعلومات كاملة عن أنشطة وشركاء وحدة األوزون الوطنية والدعم/الوثائق الضرورية للتأكد من توافرھا 
للمؤسسات الرسمية ذات الصلة والمنظمات األخرى وتوفير المستوى المناسب من الدعم في جمع البيانات بشكل 

  مستقل.
  
  تتولى المنظمة الُمحددة المسؤولية عن:سوف   -6
  

تطوير نھًجا للرصد المستقل لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية وتقديمه إلى الوكالة المنفذة الرئيسية   (أ)  
  والوكالة المنفذة المتعاونة ووحدة األوزون الوطنية؛

  
زالة المواد االضطالع بالرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة إدارة إ  (ب)  

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛  
  

تقديم التقارير عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد   (ج)  
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد كل ستة أشھر؛  

  
ن وتقييم تأثير المشاريع الجاري إعداد تقييًما دورًيا (سنوًيا) عن استھالك المواد المستنفذة لألوزو  (د)  

  تنفيذھا؛ و  
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األخذ بعين االعتبار تعليقات وتوصيات الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة ووحدة   (ھـ)
  األوزون الوطنية حول األنشطة والتفاعل وفًقا لذلك.

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي: ستكـون الوكالـة  1

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لوالتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط  (ب)

د تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة مستقل إلى اتحّقق  تقديم  (ج) ة من أن األھداف ق للجنة التنفيذي
 ألف؛-4ما يتمشى مع التذييل بتنفيذ البھا قد أُكملت على النحو المبّين في خطة 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب ارير التنفالوف ذ السنويةبتق ذ السنوية وخطط التنفي املة  ي والخطة الش
ة. -4على النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ى ألف لتقديمھا إل الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

  تقديم تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين   (و) ة المنف ا الوكال المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ذ خطة   (ح) ن من تنفي ة تشغيلية تمّك الغ الضمان وجود آلّي فافية واإلب ة ومتسمة بالش ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

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

رة   )ي( د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة والوكالة المنفذة المتعاونة ة منف ل كل وكال ة ولتموي ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني

 أو ثنائية معنية؛

   نَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أ  )ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
ل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستق

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.
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  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
ى   1 تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، وتشتمل عل

  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ى   (ب) ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال الوكال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
    ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 214 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 

    
------  
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