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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
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  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 
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  البحرين:  مشروع  مقترح
  

  تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

(المرحلة األولى،  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة    واليونيدو اليونيب
 )الثالثة والرابعة تانالشريح
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 السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
  البحرين

 

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  )األولىالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2023% بحلول عام 39  ونوالست الثامن  (رئيسية)، اليونيدو اليونيب

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 40.65  2018السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  

  2018 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

االستخدامات   عامل تصنيع  المذيبات  التبريد  مكافحة الحريق  الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 39.33    17,88 21.45     22الهيدروكلوروفلوروكربون 

  0.21     0.21       ب141 الهيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141 الهيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة

 21.17            

  

  األوزون)) بيانات االستهالك (طن من قدرات استنفاذ رابعا(

 61.39  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 51.39  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 38.80  المتبقي: 23.21  موافق عليه بالفعل:

  

  

  المجموع 2021 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 1.48 0.45 0.0 1.03 المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد   اليونيب

 203,400 62,150 0 141,250 التمويل (دوالر أمريكي)

  13.69  5.95  0.0  7.74 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

  1,773,022  770,811  0  1,002,211 التمويل (دوالر أمريكي)

  

  المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 *) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 33.74 46.71 46.71 46.71 46.71 51.90 51.90 غير متوفر  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

 غير متوفر 33.74 37.27 43.54 45.39 46.45 51.77 51.77 غير متوفر

تكاليف المشروع المطلوبة 
من حيث المبدأ (دوالر 

  أمريكي)

 470,000 25,000 180,000 0 0 0 0 145,000 120,000 تكاليف المشروع  اليونيب

 61,100 3,250 23,400 0 0 0 0 18,850 15,600 تكاليف الدعم

  549,455  0  0  0  0  0  0  0  549,455 تكاليف المشروع اليونيدو

  38,462  0  0  0  0  0  0  0  38,462 تكاليف الدعم

األموال الموافق عليها من قبل اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

  814,455  0  0  0  0  0  0  0  669,455  تكاليف المشروع

  180,000  0  0  0  0  0  0  0  54,062  تكاليف الدعم

المطلوب الموافقة عليها إجمالي األموال 
  خالل هذا االجتماع (دوالر أمريكي)

  180,000    180,000              تكاليف المشروع

  23,400    23,400              تكاليف الدعم

  ) سيتم النظر في االتفاق المنقح في االجتماع الرابع والثمانين.*(

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

  ةــخلفي

منت   -1 تي تمت ، والفي البحرين المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تض
ة  ب تين لتحقيق تخفيض بنس امن والس اع الث ا في االجتم ة عليه تهالك  35الموافق ة في اس ائ المواد في الم

تثماريًا لتحويل خط2020ة بحلول عام الهيدروكلوروفلوروكربوني ًرا اس ركة أو ، عنص نيع واحد في ش لخليج ال اتص
نيع (  ة ،)AGMللتص تهالك إلزال دراتطن  14.02طن متري ( 254.90 اس اد األوزون) م من ق تنف ن اس

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ن  أي، 22 ال ر م ث ل أك ث م ا ي اس 27م ط األس ن خ ة م ائ م ي ال واد  ف م ل ل
   .الهيدروكلوروفلوروكربونية

روع فور الموافقةبدأ   -2  32ربون الهيدروفلوروك، باختبار وتجربة تكنولوجيتين محتملتين، عليه تحويل المش
، الجتماع الثمانينار أكثر قابلية للتطبيق. بعد ذلك، في اكخي الهيدروفلوروكربونباختيار  انتهيتا، 290الهيدروكربون و

ًبا إلى اللجنة  ، حيث 2023- 2012إلى  2020-2012التنفيذ من  مدةاتفاقها لتمديد  لتنقيحقدمت حكومة البحرين طل
ركة تحويل  ت عمليةتأخر  تنقيح التنفيذية على وافقت اللجنة. 2020قبل عام  اولم يكن من الممكن تنفيذه AGMش

  .االتفاق

يه فخطاباً رسمياً إلى حكومة البحرين، تعرب  AGM، أرسلت شركة 2019حزيران/يونيو  27ومع ذلك، في   -3
التي ستواجهها الشركة لضمان  والتحديات 32-لى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربونعن مخاوف في ما يتعلق بالتحول إ

  استمرارية العمل، كما هو موضوح أدناه:

ستخدام  ترعىتوجد لوائح ال   )أ( القابلة لالشتعال في المنطقة (فئة  غازات التبريدنقل ومناولة وتخزين وا
1A2L( ؛ 

واغط  )ب( نعي الض وا ) Emersonو  Highlyو  GMCCالكبيرة (مثل  إن مص جاهزين حتى اآلن ليس
واغطإنتاج متدرج لمنتجات  لتوفير تخدمة في  32الهيدروفلوروكربون  ض ظروف الالمطلوبة المس
نعي) ؛ T3درجات الحرارة المحيطة العالية (ذات  واغط ا إن مص نعون الذينلض واغط  يص ض

دة مجموعة محدو ملديه، )T3درجات الحرارة المحيطة العالية (ذات ظروف لل الهيدروفلوروكربون
 ؛ ومن المنتجات لالستهالك الداخلي فقط 

تعال اتتحديات في قبول المنتجهناك   )ج( بب قابلية اش تخدمين النهائيين بس وق والمس غاز  من قبل الس
ي اتتوزيع المنتجما يتعلق ب هناك مخاوف فيو؛  التبريد ع والتركيب والخدمة الميدانية ؛ وس لزم وض

 .، مما سيزيد من تكلفة المنتج ويقلل من توافق السوقالمنتجمسؤولية لسياسات 

 أجهزة تكييف تصبحبضرورة تأجيل عملية التحويل إلى أن  AGMشركة ، فقد نصحت إلى ما تقدمبالنظر   -4
 األسواق من قبل ومقبولة )T3درجات الحرارة المحيطة العالية (للبلدان ذات الهواء المزودة بتكنولوجيا بديلة مناسبة 

ً  AGMوشركة ، قدمت الحكومة وجميع أصحاب المصلحة. وفقًا لذلك إلغاء  هفي انإلى اللجنة التنفيذية تطلب خطابا
أيًضا  ، تطلب الحكومةAGMشركة من قبل  22للهيدروكلوروفلوروكربون بالنظر إلى االستهالك الكبير والمشروع. 

(تخفيض  31,66ن م 2020اتفاقها مع اللجنة التنفيذية عن طريق: زيادة الحد األقصى المسموح به لالستهالك لعام  تنقيح
وزون د األاستنفا من قدراتطن  33.74) إلى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة من خط األساس  39بنسبة 

 يحتانالشر دمجو؛ اليونيدو) عناصر( AGMشركة  للمشروع في إزالة التمويل المتبقيو؛ في المائة) 35(تخفيض بنسبة 
   .2020-2012إلى  2023-2012التنفيذ من  مدة؛ وتقصير الثالثة والرابعة في شريحة واحدة

  الطلب المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين

الشريحتان  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيب، قدّم البحرينعن حكومة على خلفية ما تقدم، بالنيابة   -5
 180,000 بمبلغ قدرهخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المرحلة األولى من منالثالثة والرابعة 

                                                 
1 A2Lةسم / ثاني 10أقل من بسرعة حرق  سيكون لديه لهب أي ، أي أنلهبأقل ل انتشار، غازات التبريد ذات قابلية اشتعال منخفضة و.  
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يتضمن الطلب المقدّم تقرير . 2دوالر أمريكي لليونيب فقط 23,400زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دوالر أمريكي،
، 2018 -2015الثانية وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة نفيذ الشريحة مرحلي عن ت

، AGMوطلباً لتنقيح االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية، وطلباً إللغاء المشروع االستثماري لتحويل شركة 
   .2020 إلى 2019للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و

  ير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتقر

من المواد  األوزون دطن من قدرات استنفا 40.65استهالك  عن البحرينأبلغت حكومة   -6
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2018ي عام ية فالهيدروكلوروفلوروكربون

للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد استهالك  1ويبين الجدول في المائة.  21بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
2014-2018.   

تهالك المواد 1الجدول  تهالك المت 7(بيانات المادة  البحرينالهيدروكلوروفلوروكربونية في : اس حقق منه واالس
  )2018-2014للفترة 
 األساسخط   2018  2017 2016 2015 2014 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد 

   طن متري

  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
876.13

829.04824.23798.85 73.1 93.80 

  123الهيدروكلوروفلوروكربون 
2.72 

- 2.54 2.91  -  -  

  124الهيدروكلوروفلوروكربون 
1.63 

- - - -  -  

  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 
7.82 

3.48 3.55 2.00  1.94  4.00  

  939.70  737.09  803.32 830.32 832.53 888.30  (طن متري)المجموع الفرعي 
دروكلوروفلوروكربون ب في141 الهي

 90.10  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
174.05 172.98 170.46  192.44  91.87*  

    929.53  974.22 1,003.30 1,006.58 978.40  المجموع (طن متري)
          طن من قدرات استنفاد األوزون

  51.5  40.43  43.94 45.33 45.60 48.19  22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0  -  0.058 0.051 - 0.054  123الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0  - - - - 0.04  124الهيدروكلوروفلوروكربون 
  0.4 0.21  0.22 0.39 0.38 0.86  ب141الهيدروكلوروفلوروكربون 

  51.9  40.65  44.21 45.77 45.98 49.14  المجموع الفرعي (طن متري)
دروكلوروفلوروكربون ب في141 الهي

 9.9  البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
19.15 19.03 18.75  21.17  10.11*  

اد تنف درات اس المجموع (طن من ق
 59.05 األوزون)

65.13 64.80 62.97  61.82    

  .2009إلى  2007متوسط االستهالك في الفترة من * 

تهالك  -7 هد اس بب تنفيذ نظام التراخيص ش ا بس  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين انخفاض
نيع أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون  ص وتحويل قطاع تص خرى، إلى بدائل أ 22والحص

طة اإلزالة المنفذة حتى اآلن في قطاع خدمة التبريد. وقد ازداد الهيدروكلوروفلورو من في ب ا141كربون وأنش لمتض
كل طفيف نتيجة ا توردة بش ابقة الخلط المس ادية. البوليوالت الس تهالك تدرس الحكومة معالجة هولتنمية االقتص ذا االس

  .أثناء تنفيذ المرحلة الثانية

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهعن البيانات القطاعية ال البحرينأبلغت حكومة   -8 التقرير  ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجبالس
عام  يذ البرنامج القطري ل ها ،2018عن تنف قل الكمية المبلغ عن تهالك أ مادة وهو اس ى ال توكول من برو 7 بمقتض

ستورد اإلضافي الم 22طن من قدرات استنفاد األوزون. ويعود ذلك للهيدروكلوروفلوروكربون  1.11مونتريال بـ 
  للتخزين.

  قرير التحققت

                                                 
  .اليونيبإلى  مملكة البحرين من المجلس األعلى للبيئة في 2019تشرين األول/اكتوبر  4وفقاً للخطاب تاريخ  2
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تنفدة لألوزون   -9 ادرات المواد المس ص لواردات وص أّكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحص
 44.16و  45.72و  45.98بلغ  2018إلى  2015وأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

قة  40.64و  تنفاد األوزون، وهي متس على التوالي. وخلص تقرير التحقق إلى  7مع بيانات المادة طن من قدرات اس
  أن البحرين ممتثلة ألهداف الرقابة المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية.

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

ً نظام أنشأت البحرين  -10 ً  ا ويحدد المجلس األعلى  .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوحصص  لتراخيص تنفيذيا
للبيئة حصص الواردات استناداً إلى الحد األقصى المسموح به لالستهالك بموجب بروتوكول مونتريال ويوزعها على 

  .المستوردين وفقاً لوارداتهم في الماضي

 ويراقبلمجلس التعاون لدول الخليج العربية.  الموحد التنظيمإلنفاذ  54/2014الحكومة القانون رقم أصدرت   -11
تنفدة لألوزون  التنظيم الموحد تنفدة لألوزون والمعدات القائمة على المواد المس دير وتجارة المواد المس تيراد وتص اس

ا اون الخليجي فيم دان مجلس التع انون يفرضو؛ بين بل ا الق ات عقوب الف ة ت على المخ ويكلف المجلس األعلى للبيئ
القائمة معدات المراقبة المواد المستنفدة لألوزون والمتعلقة بتم االنتهاء من الالئحة وقد . الخاصة بذلكإصدار اللوائح ب

تنفدة لألوزون وهيعلى  ريع؛ و المواد المس واد مراقبة تجارة الم هذه الالئحة غطيتفي المرحلة النهائية من التش
دار ال؛ والمعدات هادوإص ركات الخدماإل اتش في الجو؛  غازات التبريدحظر تهوية و؛ ةلزامية لفنيي التبريد وش

ترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها رب التبريد غازات مراقبة حاوياتو؛ والعمليات اإللزامية الس ؛ ومراقبة تس
  .ذات الحجم الكبير االستخدامات

  قطاع التصنيع

ركة   -12 نيع واحد في ش روع تحويل خط تص ، تم إجراء اختبار وتجربة لتقنيتين AGMبعد الموافقة على مش
ركة  لة والمركزية. وبما أن الحكومة وش روع، لن يتم  AGMبديلتين لكل من الوحدات المنفص وافقتا على إلغاء المش

  .مخطط له في الشريحتين الثالثة والرابعةطلب التمويل الموافق عليه في األساس لتغطية تكلفة التحويل، الذي كان 

  قطاع خدمة التبريد

  :الثانيةتم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة   -13

ية وجرى تدريب   )أ( تدريب قات عمل  ة حل من الموظفين الجمركيين والموظفين الحكوميين  100تم عقد خمس
أجهزة للتعرف على غازات تبريد والمستوردين والموزعين على نظام التراخيص والحصص واستخدام سبع 

اً  روع؛ ويتم أيض يطرة عليها، ومنع االتجار غير المش تنفدة لألوزون والس راءها ومراقبة المواد المس تم ش
 ؛توفير التدريب إلى الموظفين على نظام التراخيص اإللكتروني الذي تم إنشاءه مؤخراً 

 
رات المواد المستنفدة لألوزون والمنتجات القائمة تطوير نظام التراخيص اإللكتروني لمراقبة واردات وصاد   )ب(

على المواد المستنفدة لألوزون، الذي تم إنجازه والذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله قريبا. ويتضمن النظام أيضاً 
 مراقبة بدائل المواد المستنفدة لألوزون؛

 
تخدام غازات تبريد   )ج( تمرت عملية إعداد معايير وقواعد وطنية الس المحتوية على الهيدروكربون واألمونيا اس

 ومتطلبات وضع العالمات وحفظ السجالت واإلبالغ عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
 

غيل   )د( الح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم توفير التدريب على تش تص غيل مركز اس اء وبدء تش إنش
 المركز وأصبح المركز عامال؛

 
ع إجراء  )ه( هادات اإللزامية للفنيين؛ وتم عقد خمس حلقات عمل تدريبية وتم تدريب تم وض مدرباً و  22ات للش

 فنياً في إطار برنامج إصدار الشهادات للفنيين؛ وتم توفير األدوات والمعدات لمراكز التدريب ؛ و 220
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ركات الخدمة والمق  )و( توردين وش تخدمين تم عقد حلقتي عمل تدريبيتين للموظفين الحكوميين والمس اولين والمس
 النهائيين، لنشر التوعية حول لوائح األوزون الجديدة.

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

  دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة التالية : 44,684صرفت وحدة تنفيذ ورصد المشاريع ما مجموعه   -14

 ؛إعداد ومراجعة خطة العمل المفصلة للمشروع  )أ(
 

ل فريق    )ب( كي اريع تش ه المش ب (توجي ة ووواليوني دة األوزون الوطني ة األعلىالمجلس ح ) والفرق للبيئ
 والمجموعات المختلفة ضمن خطة العمل الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 
ة بخطة إدارة   )ج( من خطة العمل الخاص لة والبرامج التدريبية واألحداث ض تنظيم كافة حلقات العمل ذات الص

 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
 

ريح من فريق توجيه   )د( ول على تص ياغة وبلورة وإعداد وتعميم الوثائق الداعمة ومواد التوعية بعد الحص ص
 ؛المشاريع

 
 ؛ و رصد تقدم أنشطة المشروع ورفع التقارير إلى فريق توجيه المشاريع  )ه(

 
 اليونيب وجمعية المهندسين البحرينية.تقديم تقرير مرحلي إلى اليونيب وفقاً للعقد المبرم بين   )و(

  مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن،  814,455، من أصل مبلغ الـ 2019 تشرين األول/اكتوبركما في    -15
رف  على  )دوالر أمريكي لليونيدو 548,456دوالر أمريكي لليونيب و  255,787( دوالر أمريكي 804,743تم ص

  .2020عام  فيدوالر أمريكي  9,712. وسيتم صرف الرصيد البالغ 2ين في الجدول النحو المب

دول  ة األولى من 2الج الي عن المرحل ة: التقرير الم دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي ة إدارة إزال  للبحرين خط
  (دوالر أمريكي)

  المجموع الموافق عليه الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه عليه موافق

 255,787 265,000 135,787 145,000 120,000 120,000 اليونيب
 548,456 549,455 0 549,455548,7560 اليونيدو

 804,743 814,455 135,787 669,455668,756145,000 المجموع
 99.993.698.8  معدل الصرف %

  

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تين الثالثة والرابعةالشريحخطة تنفيذ 

يتم تنفيذها   -16 طة التالية التي س ريحتان المجموعتان الثالثة والرابعة التمويل لليونيب، لألنش من الش في عام تتض
2020:  

ب   )أ( دري توردين والموزعين على  200ت ارك، والموظفين الحكوميين والمس  اللوائحمن موظفي الجم
دوالر أمريكي)  15,000( بها المشروعغير  االتجاروزون ورصدها ومنع ألبالمواد المستنفدة ل المتعلقة

 ؛
 
بعة أجهزة للتعرف على غازات التبريد قادرة على التعرف على الخالئط   )ب( راء س دوالر  25,000( ش

  ) ؛أمريكي
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المواد  استهالكعن  لمتطلبات وضع العالمات وحفظ السجالت واإلبالغ لمعايير والقواعد الوطنيةاإعداد   )ج(
؛ ومعايير المعدات والتجهيزات التي تعمل باستخدام غازات التبريد المحتوية الهيدروكلوروفلوروكربونية

طوانات غازات التبريد والتخلص منها (على الهيدروكربون واألمونيا؛ والقواعد لمناولة   35,000اس
 دوالر أمريكي)؛ 

 
فنياً من فنيي التبريد على استخدام ومناولة غازات التبريد البديلة الجديدة، بما في ذلك غازات  100تدريب   )د(

 ؛ دوالر أمريكي) 30,000( التبريد القابلة الشتعال والسامة والعالية الضغط
 
 دوالر أمريكي)؛ 15,000( الوطني تحقق مستقل من االستهالك  )ه(

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

  في ما يلي األنشطة التي ستضطلع بها وحدة تنفيذ ورصد المشاريع والميزانية ذات الصلة بها :     -17

 ؛دوالر أمريكي) 5,000( إعداد ومراجعة خطة العمل المفصلة للمشروعتولي   )أ(
 
كي أربعة فرق وت   )ب( ة بخطة إدارة إزالة المواد مختلفة عمل مجموعات ش من خطة العمل الخاص ض

 ؛دوالر أمريكي) 5,000( الهيدروكلوروفلوروكربونية
 

ة بخطة إدارة   )ج( من خطة العمل الخاص لة والبرامج التدريبية واألحداث ض تنظيم كافة حلقات العمل ذات الص
 دوالر أمريكي)؛ 20,000إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (

 
 ؛دوالر أمريكي) 20,000ة (لورة وإعداد وتعميم الوثائق الداعمة ومواد التوعيصياغة وب  )د(
 
 ؛ ودوالر أمريكي) 5,000(رصد تقدم المشروع ورفع التقارير إلى فريق توجيه المشاريع   )ه(
 
ين البحرينية التقارير إعداد  )و( دوالر  5,000( إلى اليونيب وفقاً للعقد المبرم بين اليونيب وجمعية المهندس

 .ي)أمريك

  

  تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالةمرحلي عن التقرير ال

  اإلطار القانوني

درت حكومة   -18 ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  البحرينأص والمحددة  2019حص
تنفاد األوزونقدرات امن طن  37,27 عند تنفاد األوزونمن قدرات اطن  33.74و  س اوي  2020لعام  س (أي ما يس

ً  الحد األقصى المسموح به لالستهالك)   .ألهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال وفقا

  التصنيع قطاع

استنفاد األوزون)  من قدراتطن  14.02طن متري ( 254.9ستزيل بشكل تام  AGMأكد اليونيب أن شركة   -19
للحصول على بناًء على طلب وخاص. ها البمشروع التحويل الملغى بتمويل المتعلق 22 الهيدروكلوروفلوروكربون من

نيع  ع الحالي لخطوط تص ركة  في 22 الهيدروكلوروفلوروكربونمعلومات حول الوض  تها إلزالةوخط AGMش
بناًء  2020حتى عام  ستهالكاالمخرجات اإلنتاج و اليونيب ، قدمذات الصلة 22 الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالك 

وق نيع الوحدات القائمة على وقد أظهرت ، على خطة العمل والس تمر في تص  الهيدروكلوروفلوروكربونانخفاض مس
  .3، كما هو مبين في الجدول 22
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تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 22 الهيدروكلوروفلوروكربونمخرجات الوحدات القائمة على : 3الجدول   22واس
  AGMفي شركة 

 2020  2019  2018 2017 2016 المنتج
طن   الوحدة

  متري
طن   الوحدة

  متري
طن   الوحدة

  متري
  طن متري  الوحدة  طن متري  الوحدة

  198  130,907  231  154,008  248  165,000  267  180,000  297  200,000  وحدات تكييف هواء النوافذ
  51  22,909  60  26,951  64  28,980  69  31,500  77  35,000  تكييف الهواء المنفصلةوحدات 

  42  4,582  49  5,390  53  5,796  57  6,300  63  7,000  وحدات تكييف الهواء المركزية
  9  6,545  11  7,700  11  8,280  12  9,000  14  10,000  أجهزة تبريد المياه

  300  164,943  350  194,050  375  208,656  405  226,800  450  252,000  المجموع

لوحدات  22مواصلة تشغيل خطوط التصنيع القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون AGMتعتزم شركة   -20
لتلبية طلب السوق؛ وليس لديها خطط لتحويل خطوط اإلنتاج هذه القائمة  2025النوافذ وأجهزة تبريد المياه حتى عام 
  .R-410Aعلى الهيدروكلوروفلوروكربون إلى 

نقاًشا حول ما إذا كانت البحرين ستكون قادرة على تحقيق  AGMشركة  إلغاء مشروع التحويل فيأثار   -21
أن البحرين  اليونيبأبلغ و. 2020مع اللجنة التنفيذية في عام  نتريال وهدف الرقابة في االتفاقاالمتثال لبروتوكول مو

لتحقيق هدف التخفيض  دخر جهداً تمتثال التام لبروتوكول مونتريال، وبالتالي لن عازمة للغاية على الحفاظ على إرث اال
. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى العرض والطلب على  الرقابة، من خالل تطبيق أقصى قدر من 2020في عام 

خطة االسترداد  يقتطبسيتم و، لحصص للحد من الطلب، ستنفذ الحكومة بصرامة نظام الترخيص والتقليل العرضو
، وسيتم تعزيز التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة للفنيين وبرنامج إصدار عادة التدوير واالستصالح بالكاملوإ

التي لتكنولوجيات اأيًضا بتحويل جزء من إنتاجها إلى بدائل  AGMشركة الشهادات للفنيين. عالوة على ذلك، ستقوم 
  .السوق وتلبية، واالمتثال لمتطلبات كفاءة الطاقة فلوروكربونيةروكلوروالهيد ال تحتوي على المواد

  قطاع خدمة التبريد

في دوائر  المستخدم ب الخالص141بناًء على استفسار، أبلغ اليونيب أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون   -22
لن تصدر الحكومة حصة و. قد انخفض بسبب أنشطة التدريب والتوعية المنفذة في المرحلة األولى الشفاطة التبريد

، وستواصل تنفيذ برامج التدريب والمساعدة 2020من عام ابتداًء ب الخالص 141 الهيدروكلوروفلوروكربونستيراد ال
  .التقنية على استخدام البدائل في المرحلة الثانية

الشهادات للفنيين ، بما في ذلك خطة إلصدار ةفيذ برنامج شامل في قطاع الخدمأنه قد تم تنعلماً ب األمانةوأخذت   -23
؛ وإنشاء شبكة استرداد وإعادة تدوير واستصالح. يين بموجب برنامج إصدار الشهاداتتدريب الفنو؛ تدعمها اللوائح

وتحقيق االمتثال ألهداف  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةستساعد هذه التدابير البحرين في الحد من استهالك و
  .2020ي عام ف التخفيض

  استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

إلصدار الشهادات للفنيين بدعم تنظيمي لتحقيق االستدامة في تدريب الفنيين على ممارسات  خطةنفيذ يجري ت  -24
لتهيئة بيئة  واصلت حكومة البحرين تطوير إطار قانونيوخدمة المعدات باستخدام التكنولوجيات البديلة. والخدمة الجيدة 

د الوطنية لمتطلبات وضع العالمات، وحفظ السجالت، ، بما في ذلك إدخال المعايير والقواعةالمستدام زالةمواتية لإل
والتخلص  التبريد غازات سطواناتا لمناولة وقاعدة، البدائل باستخدام، ومعيار للمعدات التي تعمل ومتطلبات اإلبالغ

خيص اإللكتروني لتسهيل المشاركة الفورية ا، وتم تطوير نظام التروالحصص للتراخيصيجري تطبيق نظام و. منها
المواد  ، مما سيعزز مراقبة استيرادالفعال بين مختلف أصحاب المصلحة للبيانات والتواصل

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  تنقيح االتفاق

روع التحويل في   -25 بناًء على طلب تقدمت به حكومة البحرين لتنقيح اتفاقها مع اللجنة التنفيذية نتيجة إللغاء مش
ركة  تقوم األمانة بتحديث AGMش ، وجدول التمويل 2020إلظهار الهدف المنقح لعام  من االتفاق لفأ-2التذييل ، س

ارة  16وفترة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم تنقيح الفقرة  لإلش
ل إليه في اال يحل محل االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية الذي تم التوص جتماع إلى أن االتفاق المحدث س
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ة. و ذه الوثيق انين، على النحو المبين في المرفق األول به يتم الثم اقس ائي إرف التقرير النه ل ب ام اق المنقح الك  االتف
  .لالجتماع الرابع والثمانين

 الخالصة

ادراتاالبحرين نظام ترتنفذ        -26 ص لواردات وص . بلغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خيص وحص
تهالك في ع فاد األوزون من قدراتطن  40.65 ،2018ام االس تن في بروتوكول  الرقابة، وهو أقل من هدف اس

امل لدعم ومونتريال والهدف المحدد في االتفاق مع اللجنة التنفيذية لهذا العام.  اء إطار قانوني ش اإلزالة يجري إنش
تدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دار ا يجري تنفيذ برنامجو؛ المس هادات لإص وتم توفير التدريب  للفنيينش

شاء وتشغيل مركز و للفنيين. ، مما سيساعد في تقليل الطلب على وإعادة تدويرها واستصالحهاالسترداد غازات تم إن
ة دروكلوروفلوروكربوني ام إلكتروني المواد الهي د تم تطوير نظ ب للموظفين يتم و للتراخيص البكر. وق دري توفير الت

هيل الرقابة  ادراتلتس نظًرا للتحديات التي تواجه و. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفعالة على واردات وص
تخدام الطاقة في منتجات غازات التبريد ال اعتماد تعال ومتطلبات كفاءة اس وق  التبريد وتكييف الهواءقابلة لالش في الس

نيع اإلقليمية ركة في أجهزة تكييف الهواء، ال يمكن تنفيذ تحويل خطوط تص خالل اإلطار الزمني للمرحلة  AGM ش
ركةاألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد طلبت  ، من خالل الحكومة واليونيدو، الش

  .إلغاء مشروع التحويل وإعادة التمويل المتبقي إلى الصندوق

  التوصية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  -27

 تحيط علماً: تأخذ   )أ(
  
التقرير المرحلي  )1( ة ب ريح ذ الش ةعن تنفي اني ة األولى من الث ة المواد من المرحل ة إدارة إزال  خط

 البحرين؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية في
 
ص لتحويل خط  )2( ر المخص نيع واحدبإلغاء العنص ركة أو ألجهزة تكييف الهواء تص ل الخليج افي ش

نيع (  ركة التزمت ب ،)AGMللتص تهالكوبأن الش من طن  14.02طن متري ( 254.90 إزالة اس
 مرتبط بالتحويل، بتمويلها الخاص؛ 22 ن الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون) م قدرات

 
ندوق قامت بعلماً  تحيط   )ب( االتفاق المحدث بين الحكومة واللجنة التنفيذية، على  بتنقيحأّن أمانة الص

وص الفقرة  قة، وعلى وجه الخص هذه الوثي يل و 1النحو الوارد في المرفق األول ب تذي  ،ألف-2ال
ومستوى التمويل والتوزيع ومدة التنفيذ، بسبب إلغاء مشروع  2020الهدف المنقح لعام استناداً إلى 
الذي تم  ذلكيحّل محّل لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16 الفقرةو، ل الخليجاشركة أوالتحويل في 
 الثمانين؛ و االجتماع خالل التوصل إليه

 
ريحتان  )ج( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة والرابعة المجموعتان الثالثة  الموافقة على الش

ريحتان، للبحرين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقابلة  2020 -2019للفترة  وخطة تنفيذ الش
ا بمبلغ  ة  180,000له الغ ة الب ال اليف دعم الوك د تك دوالر أمريكي  23,400دوالر أمريكي زائ

  لليونيب.
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األول المرفق  
 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف مملكة البحريةبين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتخفيض استهالك

  
("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  مملكة البحرينهذا االتفاق التفاهم بين حكومة يمثل   .1

من  33.74ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 
منية لبروتوكول بما يتماشى مع الجداول الز 2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  مونتريال. 

 الثمانيناواللجنة التنفيذية في االجتماع  البحرينيحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المحدثان هذا االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية. 

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل  .2
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  

تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد جدول  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

استهالك األوزون)

 غير متوفر 0.36 46.71 46.71 51.9051.9046.7146.7146.71غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من 2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

قدرات استهالك األوزون) 

 غير متوفر 33.74 37.27 43.54 51.7751.7746.5846.4545.39غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيب(

120,0000145,000 0  0  180,000 25,000 470,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
أمريكي)

15,600018,850 0  0  23,400 3,250 61,100 

 المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
) (دوالر أمريكي)اليونيدو(

549,45500 0 00 0 0 0 549,455 

(دوالر  المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
أمريكي)

38,46200 0 0 0 0 0 0 38,462 

 1,019,455 25,000 180,000  0  0 669,4550145,000إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 99,562 3,250 23,400  0  0 54,062018,850مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 1,119,017 28,250 203,400  0  0 723,5170163,850إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر أمريكي) 3.3

 17.59أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ال 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة  2.1.4
 33.25أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4
 0.44أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4
 0.0ب التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان من قدرات استهالك األوزون)141-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2.2.4
 0.0أطنان قدرات استهالك األوزون)(  ب141 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4
أطنان قدرات استهالك متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط ال141-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

األوزون)
0.0 

ب المتضمن في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (أطنان من قدرات استهالك 141-الهيدروكلوروفلوروكربون إزالة 2.3.4
األوزون)

0 

 10.11أطنان قدرات استهالك األوزون)(  في البوليوالت المستوردة السابقة الخلطب المتضمن 141 –االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.3.4
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