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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  لبنان
 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 ، )رئيسية( اليونديبي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  

 )وزونطن من قدرات استنفاد األ( 58.4 2009: السنة  7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

 2009 :السنة )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة  الرغاوي األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  

          123الھيدروكلوروفلوروكربون 

          124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 13.4     2.6  10.8  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 12.5        12.5   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142الھيدروكلوروفلوروكربون 

 31.7    20.5 11.2    22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

 )من قدرات استنفاذ األوزونطن (بيانات االستھالك ) رابعا(

 72.8 :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 72.8 ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

 72.8 :المتبقي 0.0 :موافق عليه بالفعل

 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 خطة األعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليونديبي
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
 )األوزون

1.0 1.0 0.7 0.2  0.0  0.0  0.0 2.8  

دوالر (التمويل 
 )أمريكي

218,155 218,155 148,085 42,688 0 0 0 0 0 0 627,082 

 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

 )طن من قدرات استنفاذ األوزون((جدول مونتريال لخفض مواد المجموعة األولي من المرفق جيم 1.1
 

 غير متاح
 غير متاح

 
72.8 72.8 65.5 

 غير متاح
 

)طن من قدرات استنفاذ األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به من مواد المجموعة األولي للمرفق جيم 1.2
 

 غير متاح
 

 غير متاح
 

72.77 72.77 65.49 
 غير متاح

 

 2,495,109 249,520 0 745,589 0 1,500,000 )بالدوالر األمريكي) (اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 2.1
 187,133 18,714 0 55,919 0 112,500 )بالدوالر األمريكي(تكايف الدعم للوكالة المنفذة 2.2
 2,495,109 249,520 0 745,589 0 1,500,000 )بالدوالر األمريكي(وع التمويل المتفق عليه مجم3.1
 187,133 18,714 0 55,919 0 112,500 )بالدوالر األمريكي(مجموع تكاليف الدعم 3.2
 2,682,242 268,234 0 801,508 0 1,612,500 )بالدوالر األمريكي(مجموع التكاليف المتفق عليھا 3.3

 

 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

  112,500 1,500,000 اليونديبي

 

 كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى  :طلب التمويل

 ينظر فيه بشكل إفرادي :توصيات األمانة
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 صف المشروعو
 
إلى االجتماع الرابع والستين الوحيدة باعتباره الوكالة المنفذة الرائدة  اليونديبي، قدم لبناننيابة عن حكومة    1

 ادوالر 459 795 2مجموعھا خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون بتكلفة المرحلة األولي لللجنة التنفيذية 
وتغطي الخطة  .اأمريكي ادوالر 209 660دا تكاليف دعم الوكالة البالغة زائ ، كما قدمت في األصل، اأمريكي

 .2015في المائة خفض من استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون بحلول عام  10استراتيجيات وأنشطة لتحقيق 
 
ليف دعم دوالر أمريكي زائدا تكامليون  1.5المطلوبة في ھذا االجتماع للمرحلة األولي تبلغ الشريحة األولي    2

 .كما قدمت في األصل لليونديبي، أمريكي دوالر 112 500الوكالة البالغـة 
 

  خلفية
 

 قواعد المواد المستنفدة لألوزون
 
إن األنشطة . االتفاقيات الدولية والبيئية وتنفيذھا في لبنانالھيئة الوطنية المسؤولة عن  ىھ وزارة البيئة إن    3

وترصد الوحدة  .الوحدة الوطنية لألوزونفيذ بروتوكول مونتريال تنسق من خالل المتعلقة بحماية طبقة األوزون وتن
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية في لبنان من خالل الموافقة المسبقة على الواردات من وزارة البيئةالمواد استيراد 

من المواد  للحكومة بتحديد حصص الواردات 2009ايلول /من سبتمبرإبتداء وتسمح قواعد وزارة البيئة 
وحاليا، لم توضع حصص واردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، . الھيدروكلوروفلوروكربونية ورصدھا

 .وما بعد ذلك 2013ولكن من المتوقع أن تبدأ من عام 
 

 استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية
 
مستوردة نظرا ألن البلد ال ينتج ھذه  لبنانإن جميع المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية المستخدمة في    4

واستورد البلد في السنوات السابقة ثالث مواد ھيدروكلوروفلوروكربونية مختلفة، أساسا الھيدرو . المواد
وكانت . ب141 –و الھيدرو كلوروفلوروكربون  123 –الھيدرو كلوروفلوروكربون  و 22 –كلوروفلوروكربون 

طن من قدرات  31.9(طنا متريا  580 2009في عام  يةالھيدرو كلوروفلوروكربون الواردات الرئيسة من المواد
طن من قدرات استنفاد  26.51(طنا متريا  241و  22 –مادة الھيدرو كلوروفلوروكربون  استنفاد األوزون من

درو أطنان مترية من الھي 5، تم استيراد 2009وفي عام . ب141 -الھيدرو كلوروفلوروكربون من) األوزون
وعلى أساس أطنان من قدرات استنفاد األوزون،  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.10( 123 –كلوروفلوروكربون 

في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  54أكثر من  22 –الھيدرو كلوروفلوروكربون تمثل 
طبقا  2009إلى  2005روكلوروفلوروكربونية للسنوات من على تاريخ استھالك المواد الھيد 1ويحتوي الجدول . البلد

 .، ولم تقدم بيانات البرنامج القطري2010ولم يتم توفير االستھالك لعام . 7للبيانات المبلغ عنھا بناء على المادة 
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 7طبقا للمادة  2009و 2005بين استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون : 1الجدول 

 

 المادة

2005 2006 2007 2008 2009 

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

طن 
 متري
 

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 26.5 241.0 1.2 11.30 0.61 5.5 2.31 21.0 1.98 18.0 ب141

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 301.8 16.60 345.8 19.02 348.3 19.16 421.00 23.2 580.0 31.9 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
123 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 5.0* 0.1* 

 **58.5 826.0 24.4 432.30 19.77 353.8 21.33 366.8 18.58 319.8 المجموع
  .7لغ بناء على المادة لم تب* 

  .7طن من قدرات استنفاد األوزون أعلى من المادة  0.1مجموع *      
  

 التوزيع القطاعي للمواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية
  
في قطاعي التبريد وتكييف  123 –و الھيدرو كلوروفلوروكربون  22 –استخدم الھيدرو كلوروفلوروكربون    5

ومع ذلك، فإن االستخدام . ب في ھذا كمذيب141 –دم الھيدرو كلوروفلوروكربون الھواء كسائل تبريد، واستخ
ب ھو كعامل إرغاء في إنتاج الرغاوي الصلبة وذات سطح خارجي 141 –لھيدرو كلوروفلوروكربون لالرئيسي 
ات نظرة عامة على استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاع 2ويعرض الجدول . متكامل

  .والقطاعات الفرعية
 

 2009استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف القطاعات في عام : 2الجدول 
 المجموع الخدمة تصنيع المادة/القطاع

 الرغاوى التبريد تكييف الھواء

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

من طن 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

طن 
 متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 101.8 5.60 44.6 2.45 0.0 0.00 433.6 23.85 580.0 31.90 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 26.51 241.0 0.00 0.0 25.32 230.2 1.19 10.8 0.00 0.0 ب141

الھيدروكلوروفلوروكربون 
123 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 5.0 0.10 5.0 0.10 

 58.51 826.0 23.95 438.6 25.32 230.2 3.64 55.4 5.60 101.8 المجموع

 
في المائة من مجموع االستھالك باألطنان المترية، ھو أكبر مستخدم للمواد  50إن قطاع الخدمة، بنسبة    6

منتجا ومجمعا يستخدمون المواد  62ولدى قطاع التبريد حوالي . روكربونية في البلدالھيدروكلوروفلو
في المائة من االستھالك في االنتاج  60الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومنھا شركة تسيطر على السوق بنسبة أكثر من 

يف الھواء وتكييف ھواء تجاري ويوفر ستة منتجين رئيسيين منتجات تكييف الھواء لألجھزة المنزلية لتكي. والتجميع
وفي  .2007لقد أنشأت جميع قدرات اإلنتاج قبل عام . مبردات مباني بالطرد المركزي وتسلمخفيف وتجاري وللنقل 

قطاع الرغاوي، تشمل استخدامات الرغاوي الصلبة إنتاج أنابيب العزل واأللواح المزدوجة والكتل غير المتصلة 
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ج واحد ينتج رغاوي ذات سطح خارجي متكامل لألثاثات باستخدام الھيدرو ورغاوي الرش؛ ويوجد أيضا منت
ب سائب 141 –ويستخدم مختلف المنتجين إما الھيدرو كلوروفلوروكربون . ب كعامل نفخ141 –كلوروفلوروكربون 

ليس لديه وبما أن لبنان . بوليول مخلوط مسبقا مستورد النتاج الرغاويلخلطه بانفسھم مع البوليول أو يستخدمون 
، تم رصد الواردات من 2009ومنذ عام . نظام لالستشارة التكنولوجية، يجرى استيراد جميع البوليو المخلوط مسبقا

بالغ عنھا بناء على اإلبالغ عن بيانات اإلب في البوليوالت المخلوطة مسبقا وتم 141 –الھيدرو كلوروفلوروكربون 
  .7المادة 

 
  واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس المقدر الستھالك الم

 
طن من قدرات  72.8عند للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ساس المقدر األخط  قامت حكومة لبنان بحساب   7

طنا  821( طن من قدرات استنفاد األوزون 58.4البالغ  2009استھالك عام متوسط استنفاد األوزون باستخدام 
 1149.8( طن من قدرات استنفاد األوزون 87.13 البالغ  المقدر ستھالكالاو 7ة عنھا بناء على الماد المبلغ )متريا

  .االستھالك األخير في لبنان طعلى أساس التوقعات المحددة للقطاع، باستخدام نم) طن متري
 

 توقع استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون في المستقبل
 
 3كما يبين الجدول مواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية الحكومة لبنان سيناريو يشير إلى الطلب على  قدمت   8

 .أدناه
 

 العادية توقعات استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية: 3الجدول 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 المادة

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141

 710.7 661.1 615.1 572.1 497.5 437.5 240.9 طن متري
ات طن من قدر

 78.18 72.72 67.66 62.93 54.73 48.13 26.5 استنفاد ألوزون

زيادة بالمقارنة 
 بالعام السابق

 %7.5 %7.5 %7.5 %15.0 %13.7 %81.6 غير متاحة

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

 1,855.4 1,613.4 1,402.9 1,219.9 1,016.6 707.3 580.0 طن متري
طن من قدرات 
 102.05 88.74 77.16 67.09 55.91 38.90 31.90 استنفاد ألوزون

زيادة بالمقارنة 
 بالعام السابق

n/a 20.0% 43.7% 20.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
123 

 5.0 5.0 طن متري
طن من قدرات  ال توجد بيانات

 0.10 0.10 استنفاد ألوزون

 المجموع

طن من قدرات 
 180.23 161.46 144.82 130.02 110.64 87.13 58.50 استنفاد ألوزون

زيادة بالمقارنة 
 بالعام السابق

 %11.6 %11.5 %11.4 %17.5 %27.0 %48.9 غير متاحة
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 استراتيجية إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون
 
وال تتوقع زيادة بروتوكول مونتريال ل خطوات خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاتباع  لبنانتقترح    9
في المائة  10ونسبة  2013ويركز ھذا التقديم على األنشطة المطلوبة لالمتثال للتجميد في عام . ي الوقت الحاليف

 ..2015خفض فى االستھالك في عام 
 

تكييف الھواء (ستركز المرحلة األولي ھذه على التحول في مرافق اإلنتاج في قطاعات االستھالك الرئيسة    10
ولضمان أن عمليات التحول ھذه وعمليات الخفض المرتبطة بھا في استھالك المواد . ممكنإلى المدى ال) والرغاوى

ولمزيد من دعم االستدامة في . الھيدروكلوروفلوروكربونية تظل مستدامة، سيجرى إصدار قواعد مستھدفة ومحددة
 .يوحمالت الوعھذه التخفيضات، سيجرى تنفيذ المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات 

 
معلومات تتعلق بالتنفيذ المخطط في المراحل المقبلة خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون  تضمنت   11

، تقترح خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون إزالة 2020إلى عام  2015وبالنسبة للفترة من عام . للخطة
في قطاع االستھالك، الذي لم يكن من الممكن تناوله خالل  االستھالك المتبقي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وسيحتاج قطاع الخدمة إلى أنشطة داعمة . المرحلة األولي؛ ويتطلب ھذا أنشطة استثمارية وقواعد ومساعدة تقنية
د لالستثمار والسياسية والقواعد والمساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات وزيادة الوعي لخفض استھالك الموا

وأخيرا، سيكون في المرحلة الثانية رصدا مستداما وفرضا للقواعد التي تصدر خالل . الھيدروكلوروفلوروكربونية
، ستركز األنشطة على مزيد 2020وبعد عام . تنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون

وسيتضمن ھذا . ة في خدمة التبريد ومعدات تكييف الھواءمن الخفض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
استدامة وتقوية البنية األساسية إلدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام ودعم آليات فرض الالمركزية 

 .ومزيد من تنسيق تنفيذ بروتوكول مونتريال في المؤسسات الوطنية والمحلية
  

  قطاع تكييف الھواء
 

خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون، تم توفير نظرة عامة على المقدار المطلوب من  كجزء من   12
وتبين حاليا أن مصرف أجھزة تكييف الھواء بالھيدرو كلوروفلوروكربون  .للخدمة 22 –الھيدرو كلوروفلوروكربون 

من الھيدرو ) ألوزونطن من قدرات استنفاد ا 18.9(طنا متريا  344تؤدى إلى حاجة الخدمة إلى  22 –
طنا متريا  245في المائة من ھذا المقدار، مع مجموع  71؛ ويبلغ تكييف الھواء المنزلي 22 –كلوروفلوروكربون 

وتوقعات تركيب المعدات حتى . 22 –من الھيدرو كلوروفلوروكربون ) طن من قدرات استنفاد األوزون 13.5(
مع ) طن من قدرات استنفاد األوزون 16.5(طن متري أخرى  300توحي بزيادة في ھذا المقدار بحوالي  2015

ويرتبط بتحول المنتج الوحيد ألجھزة تكييف الھواء المنزلية في لبنان، . حصة مماثلة أو أعلى من السوق المنزلية
حظر إنتاج وتجميع واستيراد معدات تكييف الھواء المنزلية القائمة على المواد لط الحكومة يتخط

 .2015كانون الثاني /يناير 1إبتداء من ) مع أو دون شحن بسوائل التبريد(فلوروكربونية الھيدروكلورو
  

نولوجيا إلى استخدام تك Lematic s.a.lفي قطاع التبريد وتكييف الھواء، من المقترح تحول شركة واحدة    13
طنا متريا  90إلى إزالة وتوفير مساعدة تقنية اضافية للقطاع؛ وسيؤدى ھذا التحول  أ410- الھيدروفلوروكربون

وتنتج الشركة باستخدام خط إنتاج . 22 –من الھيدرو كلوروفلوروكربون ) طن من قدرات استنفاد األوزون 4.95(
وتنتج خطوط إنتاج أخرى وحدة سنويا لستة أنواع مختلفة من أجھزة تكييف الھواء المنزلية؛  100 000واحد بقدرة 

وحدة  64 750وھي مملوكة محليا بالكامل وأنتجت  1967أنشأت الشركة في عام وقد . مبردات وأجھزة تجميد منزلية
  .5وال تصدر إلى البلدان غير العاملة بمقتضي المادة  2009في عام 

  
إعادة تصميم النظام والمكون والمعالجة؛ : وتركيب وخدمات، خاصة تسليميتألف التحول المقترح من    14

لجة مبدالت الحرارة وتعديالت على معالجة الصفائح المعدنية؛ توفير سوائل مبدالت الحرارة؛ تعديالت على معا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/37 
 
 

7 
 

. شحنھا؛ نظام توريد سوائل التبريد ومعدات اختبار الضغط ومعدات شحن سوائل التبريد ومضخات التفريغالتبريد و
از واالختبار؛ أجھزة كشف التسرب الصناعي وتعديالت على التفتيش النوعي واالنج: ويشمل أيضا رقابة النوعية

المعالجة : إنتاج النموذج األولي واختباره؛ إصدار الشھادات للمنتجات من وكاالت خارجية؛ الخدمات: التطوير
. والتشغيل والصيانة والتدريب على السالمة؛ مساعدة تقنية من خبراء أجانب؛ أموال من أجل حاالت الطوارئ

  .ليف التشغيلوباالضافة إلى ذلك، سيؤدى التحول إلى زيادة تكا
  

دوالرا أمريكيا  371 250دوالرا أمريكيا، يتألف من مبلغ  1 434 250حدد اليونديبي تكاليف التحول بمبلغ    15
دوالر أمريكي لتكاليف التشغيل االضافية للتحول الذي سيؤدى إلى  1 063 000لبنود رأس المال االضافية ومبلغ 

 –طنا متريا من الھيدرو كلوروفلوروكربون  90في لبنان بمقدار  22 –خفض استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون 
دوالر أمريكي إلزالة الھيدرو /كج 6.30ومع ذلك، تبلغ عتبة تكاليف التشغيل المطبقة لقطاع تكييف الھواء . 22

دوالر أمريكي باعتباره تكاليف تشغيل اضافية  567 000؛ ويؤدى ھذا إلى طلب مبلغ 22 –كلوروفلوروكربون 
  .دوالرا أمريكيا 938 250مؤھلة الضافية التكاليف االمجموع يبلغ ؤھلة للتحول، ومن ثم م
  

، يقترح اليونديبي أيضا تمويل الدعم التقني لقطاع تكييف Lematic s.a.lباالضافة إلى مشروع التحول في    16
دامات تكييف الھواء ليست تجارية وفي ھذا الصدد، قدم اليونديبي المشورة بأن التكنولوجيا البديلة الستخ. الھواء
وسيسمح الدعم التقني بالحفاظ على الصناعة، وخاصة شركات التجميع الصغيرة وغير الرسمية، متصدرة . بالكامل

وسينفذ . آخر التطورات التكنولوجية، وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات مع البدائل وتوثيق نتائج ايجابية لقبول أوسع
خطة إدارة إزالة الھيدرو طوال فترة تنفيذ ) واحدة سنويا(لقات عمل للمساعدة التقنية ھذا من خالل خمس ح

وباالضافة إلى ذلك، ستنشر . ساس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجماألكلوروفلوروكربون، مستھدفة في 
وتقترح . مية األخرىوأفضل معلومات تقنية للممارسات من خالل صحائف الحقائق والمواد االعالالتكنولوجيا البديلة 

  .دوالر أمريكي دون إزالة مرتبطة بھا 60 000تكاليف ھذا العنصر عند مستوى 
  

 قطاع الرغاوي
  

، إلى سيكوبنتان وتوفير Dalal Steel Industriesوفي قطاع الرغاوي، يقترح تحول شركة واحدة،    17
طن من قدرات استنفاد  15.1(طن متري  137.1مساعدة تقنية اضافية إلى القطاع؛ وسيؤدى ھذا التحول إلى إزالة 

وتوجد . في المائة منه على بوليوالت مخلطة مسبقا 50ب، يحتوى 141 –من الھيدرو كلوروفلوروكربون ) األوزون
وتنتج ألواح تخللية لرغاوي البويوريثان من مختلف األحجام والسمك، وتقوم على  الشركة في منطقة البقاع في لبنان

والتخزين البارد  والمالجئواستخداماتھا أساسا في المباني المصنعة مسبقا  عزل وصناعة المبانيخدمة قطاعي ال
وھي مملوكة محليا مائة في المائة وال تصدر إلى البلدان غير العاملة  1987وقد أنشأت عام . والمخازن وبناء األسقف

اصلة النتاج ألواح التخللية يقوم على ولدى الشركة خطين متواصلين وخمسة خطوط غير متو. 5بمقتضي المادة 
ونظرا ألن الشركة ذات نطاق كبير ومنظمة جيدا ولديھا موظفين تقنيين . للرغاوي اموزع 11خدمتھا مجموع 

  .وإدريين مؤھلين، فھى في موقف يمكنھا من إدارة التحول القائم على البنتان بفاعلية التكلفة وبأمان
  

: التسليم والمناولةوالتخزين : سليم والتركيب والخدمات، بصورة خاصةيتألف التحول المقترح من الت  18
للسيكلوبنتان وتسليم مصخات وأنابيب وتركيبات؛ الخلط  امكعب امتر 60صھريج تخزين من الصلب للكربون سعة 

ئة ومن المزمع أيضا إعادة تھي. ثالث محطات للخلط المسبق وسبعة صھاريج احتياطية؛ وموزعات رغاوي: المسبق
أربعة موزعات رغاوي ذات ضغط عالي وكذلك استبدال سبعة موزعات ذات ضغط عالي؛ التغيير إلى أنابيب 

أدلة تشغيل للخطوط غير المتواصلة؛ نظام تكييف المياه لمعالجة /كيميائية ذات ضغط عالي؛ إعادة تھيئة نماذج
الھيدروكربون ونظام لالنذار والرقابة ونظام رش جھاز إحساس ب 30نظام تھوية والعادم؛ : الحرارة والتبريد؛ السالمة

متر مربع وتغييرات في  1000ستاتي لمساحة البالماء ونظام نيتروجيني لقالب الكسح ومعالجة األرضية المضادة ا
. طوارئ للكھرباء؛ تركيب نظم جديدة للتحكم وتوريد الكھرباء للمعدات المركبة حديثا مالتركيبات الكھربائية ونظ

مساعدة تقنية من خبراء من الخارج وإجراء تجارب للتحقق من تنفيذ التركيبات الجديدة ولضمان االنتقال  وستطلب
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الميسر إلى التكنولوجيا الجديدة؛ وأيضا مراجعة السالمة وتدريب العاملين في االنتاج على السالمة ومناولة التركيبات 
  .سيؤدى التحول إلى زيادة تكاليف التشغيلالجديدة وأموال لحاالت الطوارئ؛ وباالضافة إلى ذلك، 

  
دوالر  2 414 500دوالرا أمريكيا تتألف من مبلغ  2 510 434تبلغ تكاليف التحول التي حددھا اليونديبي    19

دوالرا أمريكيا لتكاليف التشغيل االضافية ألن التحول سيخفض  95 934أمريكي لبنود راس المال االضافية ومبلغ 
طن متري من الھيدرو  137.1ب في لبنان بمقدار 141 –ھيدرو كلوروفلوروكربون ال من االستھالك

ب 141 –في المائة من استھالك خط أساس الھيدرو كلوروفلوروكربون  40.4ب ممثال 141 –كلوروفلوروكربون 
وليريثين الصلبة لبومع ذلك، تبلغ العتبة القابلة للتطبيق لمشروعات رغاوي ا. خط األساسمن في المائة  20.7للبلد، و
ب؛ ونظرا ألن السيكوبنتان ھو مادة ذات احتمالية 141 –دوالر أمريكي إلزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون /كغ 7.83

 209في المائة بحيث تؤدى إلى طلب مبلغ  25بزيادة العتبة بنسبة  60/44احترار عالمي منخفضة، يسمح المقرر 
  .ضافية مؤھلة للتحولدوالرا أمريكيا باعتباره تكاليف ا 1 342

  

، يقترح اليونديبي أيضا تمويل الدعم التقني Dalal Steel Industriesوباالضافة إلى مشروع التحول في    20
وفي ھذا الصدد، أقر اليونديبي أن التكنولوجيات البديلة الستخدامات الرغاوي والتي تناسب . لقطاع الرغاوي

وسوف يسمح الدعم التقني للصناعة أن تكون على علم بآخر . بالكاملالشركات الصغيرة والمتوسطة ليست تجارية 
وسينفذ . التطورات التكنولوجية وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات مع البدائل والنتائج االيجابية من أجل قبول أوسع

ة الھيدرو خطة إدارة إزالطوال فترة تنفيذ ) واحدة سنويا(خمس حلقات عمل للمساعدة التقنية ھذا من خالل 
وباالضافة إلى ذلك، ستنشر . ساس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجماألكلوروفلوروكربون، مستھدفة في 

وتقترح . التكنولوجيا البديلة وأفضل معلومات تقنية للممارسات من خالل صحائف الحقائق والمواد االعالمية األخرى
  .ن إزالة مرتبطة بھادوالر أمريكي دو 60 000تكاليف ھذا العنصر عند مستوى 

  
  خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربونتكاليف المرحلة األولي من 

  

 459قدر مجموع تكاليف المرحلة األولي لخطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون في لبنـان عند مبلـغ    21
  .ألنشطةايل تكاليف تفاص 4ويرد في الجدول . دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 2 795

  
  األنشطة المقترحة وتكاليف المكونات المختلفة: 4الجدول 

  للمرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون
  

)دوالر أمريكي(التمويل المطلوب  مكون االستراتيجية  
 يةخطط القطاعال

 938,250 مكون استثماري –خطة قطاع تكييف الھواء 
 60,000 دعم تقني –ييف الھواء خطة قطاع تك

 1,342,209 مكون استثماري –خطة قطاع الرغاوي 
 60,000 دعم تقني –خطة قطاع الرغاوي 

 األنشطة الشاملة
 395,000 إدارة المشروع وتنسيقه

 2,795,459المجموع الكلي

  
 

  تعليقات وتوصيات األمانة
 التعليقات

  
المبادئ التوجيھية إلعداد في سياق  للبنانالھيدرو كلوروفلوروكربون استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة    22

ومعايير تمويل إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في ) 54/39المقرر (خطط إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون 
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والمقررات التالية بشأن خطط إدارة إزالة ) 60/44المقرر (االجتماع الستين المتفق عليھا في قطاع االستھالك 
-2011وخطة األعمال للفترة  المقدمة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين الھيدرو كلوروفلوروكربون

  .طرافاألللصندوق المتعدد  2014
  

  ائل الناظمةالمس
  

 الرصدالرقابة و اتومتطلب القانونمواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية في عن االشارة إلى الاألمانة  تساءلت   23
لم يتم النص على كل مادة محددة من  2010وأجاب اليونديبي أنه حتى ربيع عام . وكذلك تراخيص الواردات الصادرة

الصعب فرض اي  وفي ھذه الحالة، يبدو من. المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية في مدونة النظام المنسق للجمارك
 وبينما نظام الترخيص من خالل الوحدة الوطنية لألوزون. رقابة محددة على مادة ھيدرو كلوروفلوروكربونية محددة

، ، وال يوجد حاليا نظام راديلمستوردين التسجيل ووجود تصاريح لالستا يطلب من، حيث من بكفاءة يبدو أنه يعمل
واعلن اليونديبي . سق للسماح أو عدم السماح بالواردات على مستوى الجماركنتيجة االفتقار إلى مدونات النظام المن

إن تحديد تعريف لمدونات النظام . من البوليوالت سابقة الخلط ال تخضع لرقابة الحكومة حاليا أيضا أن الواردات
  .تنفيذه بناء على خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون يقترحالمنسق 

  
  خط األساس المقدر تحديد استھالك

  
والحظت  .، لتستخدم لوضع خط األساس2010طلبت األمانة معلومات اضافية تتعلق بتقدير استھالك عام    24

وسيؤدى استخدام معدل . في المائة 2كان عند مستوى  2007وعام  1997األمانة أن متوسط النمو السنوي بين عام 
في المائة من المتوقع في لبنان في خطة  30حوالي  2015ي عام وما بعد ذلك إلى استھالك ف 2009النمو من عام 

، كان االستھالك من المواد 2006وعام  2003وأقر اليونديبي أن بين عام . إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون
. ك الفترةالھيدرو كلوروفلوروكربونية راكدا نتيجة لعدم االستقرار المبدئي ونتيجة لحالة الحرب في لبنان خالل تل

بداية النشاط االقتصادي وإنفتاح أجزاء كبيرة من جنوب لبنان، ارتفع لوما بعد ذلك، ونتيجة  2007ومن عام 
في مرة  20 بـنسبة األمانة أيضا عن الزيادة وتساءلت. مو بمعدالت مرتفعة كبيرةاالستھالك مرة ثانية وتواصل في الن
بين % 80و زيادة أخرى بنسبة حوالي  2009و  2008امي ب بين ع141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

وفيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في استھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون ). أعاله 3انظر جدول ( 2010و  2009 يعام
ب، أقر اليونديبي أن كميات كبيرة من البوليوالت مسبقة الخلط في لبنان يتعين استيرادھا نظرا لعدم وجود 141 –
ب المستوردة في البوليوالت 141 –ولم تسجل الكميات من الھيدرو كلوروفلوروكربون . ام لالستشارة التكنولوجيةنظ

وسيتواصل  2009في عام  7، ولكن تم تسجيلھا واإلبالغ عنھا بناء على المادة 2008سابقة الخلط حتى وخالل عام 
جميع مادة محددة من المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية ونقطة أخرى ھي أن عدم ت. 7اإلبالغ عنھا بناء على المادة 

تقوم على أساس بيانات السوق المحمعة دوريا وليس على معلومات الجمارك نتيجة  2008في السنوات قبل عام 
وفضال عن ذلك، أشار اليونديبي إلى نفس . االفتقار إلى مدونة النظام المنسق للجمارك حسب المادة خالل ذلك الوقت

علومات المقدمة المتعلقة بزيادة االستھالك العام؛ وينبغي النظر إلى ھذا بالتزامن مع حقيقة أن منتج واحد فقط الم
للرغاوي على األقل تم تحديده في منطقة قد تأثرت مباشرة باألعمال العسكرية مما أدى إلى تكرار الغلق واألضرار 

لرغاوي وخاصة مواد البناء المصنوعة في لبنان تباع إلى وأخيرا، فإن منتجات ا. ونتج عنھا خسارة في اإلنتاج
وأشار اليونديبي إلى أنه . لعراقباالعراق، وھو سوق يتطور بسرعة خالل السنتين األخيرتين نتيجة الحالة الخاصة 

من عام  ألسباب أعاله، ينبغي أن يقوم أي تحليل أو توقعات مستقبلية على أساس أرقام االستھالك أو االتجاھاتل نتيجة
الذي  22 –وأثارت األمانة أيضا بعض األسئلة المتعلقة باستھالك الھيدرو كلوروفلوروكربون . وما بعد ذلك 2009

بالمقارنة بالسنوات السابقة،  2009في المائة في عام  37.8وأيضا بنسبة  2008في المائة في عام  20.3زاد بنسبة 
وأشار . 2007إلى  2000لمائة أعلى من متوسط الفترة من عام في ا 82بنسبة  2009مما نتج عن زيادة في عام 

اليونديبي إلى المعلومات المقدمة أعاله المتعلقة بالتغير في الحالة السياسية واالقتصادية الشاملة في لبنان واالعتمادية 
  .2007إلى عام  2000المنخفضة على البيانات بشأن أساس المادة المشار إليھا في السنوات من عام 
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  نقطة البدء لخفض االستھالك المجمع للمواد الھيدرو كلوروفلوروكربون
  

اتفقت حكومة لبنان على وضع نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام من استھالك المواد الھيدرو    25
قدر الذي  2010وعام  7المبلغ عنه بناء على المادة  2009كلوروفلوروكربونية مستوى متوسط االستھالك في عام 

. أدناه أرقام المواد المختلفة 5؛ وترد في الجدول )طن من قدرات استنفاد األوزون 72.8(طن متري  985.4عند 
وتحتوى خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون . طن متري 853.8وأشارت خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ 

. وأكثر مما كان متوقعا في خطة األعمال 2009ك عام بالمقارنة باستھال 2010على زيادة مرتفعة في استھالك عام 
 في االرتفاعوھذا بسبب افتراض أن معدل نمو مرتفع من استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية سيتواصل 

 إلىنتيجة للجھود الوحيدة إلعادة البناء بعد الحرب والتنمية االقتصادية في كل من لبنان وسوق التصدير المھم 
  . العراق

  
  حساب خط األساس المقدر المستخدم كنقطة بدء: 5الجدول 

  

 السنة

)المقدر(خط األساس )المقدر( 2010)7بيانات المادة ( 2009  

 طن متري

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 طن متري األوزون

طن من 
قدرات 
استنفاد 
 األوزون

الھيدرو 
 –كلوروفلوروكربون 

22 580.0 31.90 707.3 38.90 643.7 35.40 
الھيدرو 

 -كلوروفلوروكربون 
123 0.0 0.00 5.0 0.10 2.5 0.05 

الھيدرو 
-كلوروفلوروكربون 

 37.32 339.3 48.13 437.5 26.50 240.9 ب141

 72.77 985.4 87.12 1,149.8 58.41 821.0 المجموع

  
  

  األثر المقدر على المناخ
  

األثر على المناخ من استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية من خالل المكونات تم تنفيذ حساب    26
االستثمارية للمرحلة األولي لخطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون في لبنان على أساس قيم احتمالية االحترار 

ويحدد . توى االستھالك قبل التحول وبعدهلمواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية والمواد البديلة المستخدمة ومسلالعالمي 
طن متري من الھيدرو  137.1األثر على المناخ لتحول قطاع الرغاوي على أساس االستھالك الحالي لمقدار 

طنا من  99 398مما يؤدى إلى أثر على المناخ بمقدار  Dalal Steel Industriesب في 141 –كلوروفلوروكربون 
طنا من مكافئ ثاني  2 742أما تكنولوجيا االحالل، البيتان، فلھا أثر على المناخ بمقدار . مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 96 656ثر على المناخ من التحول في قطاع الرغوي سينخفض بمقدار األفقط؛ وبناء على ذلك، فإن  أكسيد الكربون
  .تكييف الھواء األثر على المناخ في قطاع 6ويعرض الجدول . طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
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       المدخالت

 عام  
 لبنان [-] البلد  

 .Lematic s.a.l [-] )االسم، المكان(بيانات الشركة   
 التجميع في الموقع/تكييف الھواء [قائمة] نوع النظام المختار  
 معلومات عامة عن التبريد  

 22 - دروكلوروفلوروكربون الھي [-] المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي ستستبدل  

  1.38؛ ومتوسط 3.3و 0.47بين  [كج] مقدار سائل التبريد للوحدة  

 64,750 [-] عدد الوحدات  

  6.38؛ متوسط 12.3و 2.6بين  [كيلواط] قدرة التبريد  

 اختيار بديل له حد أدنى من األثر البيئي  
 0 [%] )لجميع البلدان(حصة الصادرات   
 ر على المناخحساب األث  

 [قائمة] )ممكن أكثر من واحد(سائل التبريد البديل   
ألف؛ 410 –ھيدروقلوروكربون 

 290 -ھيدروكربون 
 مالحظة

 .ر، يعتمد على الحالةحول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يكون األداء مختلفا بشكل كبي عامةمعلومات  وليستبالحالة التي تم التحقيق فيھا  محددةإن جميع البيانات المعروضة ھى 

. على أساس المقدار المنتج في عام واحد 22 –الھيدروكلوروفلوروكربون تحسب المخرجات كأثر على المناخ لنظم سوائل التبريد في فترة حياتھا بالمقارنة بـ : مالحظة المخرجات
   .المختلفة ممكنة/والمخرجات االضافية

 لبنان البلد  
 يلة ذات حد أدنى من األثر على المناختحديد تكنولوجيا بد  

انحراف عن (% قائمة مرتبة، األفضل [واحد له حد أدنى من األثر على المناخبديل البدائل لتحديد قائمة   
 )الھيدروكلوروفلوروكربون

 (%18.6-) أ 600 –ھيدروكربون 

 (%14.6-)  290 –ھيدروكربون   

 (%5.1-) أ 134 –ھيدروفلوروكربون   

 (%0.3-)يم <407–ھيدروفلوروكربون   

 22 –الھيدرو كلوروفلوروكربون   

 (%5.2) ألف 410 –ھيدروفلوروكربون   

  
 ألف 404 –ھيدروفلوروكربون 

(15.6%) 

 حساب األثر على المناخ  

   )للعلم فقط(لكل وحدة طوال الحياة   

  26,288 [كيلواط] استھالك الطاقة  

  23,195 ]كج من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )المادة(لمباشر على المناخ األثر ا  

  3,672 ]كج من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ في البلد): الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ   

 0 ]كج من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ المتوسط العالمي): الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ   

   ثر على المناخ من التحولاألساب ح  

 ألف410 –ھيدروفلوروكربون     1سائل التبريد البديل   

 6,429 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )*خط األساس –بعد التحول (على المناخ  المباشر مجموع األثر  

 83,876 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )**البلد(األثر غير المباشر   

 0 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )**خارج البلد(غير المباشر  األثر  

 83,876 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ مجموع  األثر غير المباشر  

 90,305 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ مجموع األثر  

 290 –ھيدروكربون     2سائل التبريد   

 236,661- ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )*خط األساس –بعد التحول (ى المناخ علالمباشر مجموع األثر   

 16,943- ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )**البلد(مجموع األثر غير المباشر   

 0 ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ )**خارج البلد(األثر غير المباشر   

 16,943- ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ **مجموع  األثر غير المباشر  

 253,604- ]طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون[ مجموع األثر  

 .األثر المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون النبعاثات المادة ذات العالقة. األثر المباشر* 

 .ند توليد الكھرباءبين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون الستھالك الطاقة لالنبعاثات المتعلقة بالمادة من ثاني أكسيد الكربون عالفرق في األثر : األثر غير المباشر** 
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إن مجموع أثر اختيار سائل التبريد على المناخ المحسوب مع مؤشر متعدد األطراف ألثر المناخ ھو الزيادة    27
. في المائة 5.2نسبة  مكافئ ثاني أكسيد الكربون أوطن من  90 305اثات ذات العالقة على المناخ بمقدار في االنبع

 253 604احتمال لخفض األثر على المناخ بحوالي  ذاتھو تكنولوجيات بديلة  290 –، الھيدروكربون إن البروبان
 أ410 –ي ھذا الوقت يعتبر الھيدروفلوروكربون اليونديبي أن فومع ذلك، أشار . طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

ن غير ھو التكنولوجيا البديلة الوحيدة التي يمكن اقتراحھا، نظرا ألن توافر مكونات لتكنولوجيات م
  .تظل غير مؤكدة أ410 –الھيدروفلوروكربون 

  
وال دعم فرض تقترح خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون عدم استخدام ممارسات خدمة أفضل    28

رقابة على استيراد المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية؛ وبناء على ذلك، من غير المحتمل حدوث تخفيضات في 
ونتيجة لذلك، يقدر األثر الشامل على المناخ من . المستخدم في خدمة التبريد 22 –مقدار الھيدرو كلوروفلوروكربون 

  .سنةال فيد الكربون طوال فترة حياة المعدات المنتجة مكافئ ثاني أكسيطن من  6 381التحول مقدار 
  

  التمويل المشترك
  

بشأن الحوافز والفرص المالية المحتملة لموارد اضافية لتحقيق الفوائد البيئية ) ز(54/39استجابة للمقرر    29
لالجتماع التاسع  XIX/6من المقرر ) ب(11المثلى من خطط إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون عمال بالفقرة 

يجرى حاليا تنفيذ الدورة الخامسة لبرمجة مرفق البيئة العالمية وأن البلد يستكشف  هعشر لألطراف، شرح اليونديبي أن
إمكانيات السعي للحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية من أجل تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التبريد وتكييف 

  .2012يقدم خالل عام الھواء، ومن أجل مشروع سيوضع و
  

  المفھوم الشامل
  

في المائة من خط األساس المقدر  20.7الحظت األمانة أن اإلزالة المتحققة في قطاع الرغاوي ستصل إلى    30
والحظت األمانة أيضا أن خط األساس المحسوب قائم . وسوف يتحول إلى بديل له احتمالية حرارية عالمية منخفضة

في المائة، وبالتالي من المحتمل أال يزيد  48.9بنسبة  2010وعام  2009ستھالك بين عام على زيادة كبيرة في اال
وقد يخفض ھذا من الحاجة الملحة للتخفيضات في قطاع تكييف . 2010لعام  7بمجرد اإلبالغ عن بيانات المادة 

لتحويله في  22 –وروكربون الھيدرو كلوروفلطن من قدرات استنفاد األوزون من  4.97الھواء، حيث يستخدم مقدار 
Dalal Steel Industries  ألف410 –الھيدرو كلوروفلورو إلى بديل ذي احتمالية حرارية عالمية مرتفعة، أي .

باحتمالية حرارية عالمية منخفضة جدا من غير  22 –ونظرا للتطور الجارى لبدائل الھيدرو كلوروفلوروكربون 
المتوقعة في  فر المتزايد للمكونات والمعرفة الفنية الضرورية لھذه النظمألف، والتوا410 –الھيدرو كلوروفلورو 

ينبغي أن يدعمه الصندوق المتعدد  Dalal Steel Industriesالسنوات القادمة، فإن األمانة غير مقتنعة بأن تحول 
  .خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربوناألطراف كجزء من المرحلة األولي من 

  
  غاويقطاع الر

  
أثارت األمانة بعض المسائل المتعلقة بجھود التحول والتكاليف ذات العالقة في قطاع الرغاوي، خاصة   31

ويطلب المشروع تمويل ألربع . خطوط 7آلة رغاوي على  11حيث توجد إمكانيات لترشيد اإلنتاج في شركة بھا 
وأقر . بنفس العدد من آالت ضغط مرتفع آالت ضغط منخفض 7عمليات إلعادة تھيئة آالت ضغط مرتفع وإحالل 

اليونديبي أن المرافق الحالية تعكس تنوعا واسعا في المنتجات المطلوبة، وأن ھناك تفكير مھم في ضمان تحول له 
وباعتبار أن موزعات الرغاوي ستعني تفكيك موصالت التدفق . كفاءة التكلفة، دون التضحية بالقدرة والمرونة

والصھاريج وما إلى ذلك واحاللھا بمجموعة جديدة دائرية ورقابة، يرى اليونديبي عدم تحقق  الكيميائي واألنابيب
والحظت األمانة الفرق الكبير بين التكاليف االضافية . كفاءة التكلفة أو الحفاظ على المرونة والمخرجات المطلوبة

  .التكلفة، واتفق على رقم عتبة كفاءة التكلفةكفاءة  ةوالتمويل المؤھل، الذي وضعته عتب التي قام بحسابھا اليونديبي
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. ناقشت األمانة أيضا مع اليونديبي الدعم التقني من خالل حلقات عمل ومنشورات متوقعة لقطاع الرغاوي  32

وأخذت األمانة في االعتبار تعليقاتھا بشأن اإلزالة في قطاع الرغاوي الممولة عند مستوى العتبة من جانب، وطلب 
دوالر أمريكي  395 000نشطة الشاملة، بما في ذلك زيادة الوعي، عند المستوى المطلوب األصلي البالغ التمويل لأل

ووافق اليونديبي على . دوالر أمريكي في السنة، من جانب آخر 77 500وكذلك تمويل الدعم المؤسسي الحالي البالغ 
  .ؤديا إلى تكاليف قطاع الرغاوي عند مستوى العتبةتصنيف التكاليف للدعم التقني لقطاع الرغاوي في إطار العتبة، م

  
  قطاع التبريد

  
دوالر أمريكي، تتوقف على  60 000أخبرت األمانة اليونديبي أن تكاليف مبدالت الحرارة، عند مستوى   33

مما يؤدى إلى وناقش اليونديبي واألمانة أيضا تكاليف بعض البنود وكمية اإلزالة، . المقرر الذي تتخذه اللجنة التنفيذية
اليونديبي على وواتفقت األمانة . دوالر أمريكي للمكون االستثماري لقطاع التبريد 860 600خفض التكاليف بمبلغ 

  .دوالر أمريكي 60 000الحفاظ على مكون الدعم التقني لقطاع التبريد عند المستوى المطلوب في األصـل، أي مبلـغ 
  

  األنشطة الشاملة
  

لم تشمل األنشطة والحظت األمانة أن األنشطة الشاملة . مع اليونديبي تكاليف األنشطة الشاملةناقشت األمانة   34
في البلد تتعلق بشركتين وبالنسبة لقطاعي الرغاوي وتكييف المتعلقة بالفرض أو قطاع الخدمة، وأن األنشطة األساسية 

ومن ناحية، فإن الحالة في شركات تكييف . ميةالھواء، كان من المتوقع تمويل منفصل لزيادة الوعي واألنشطة االعال
الھواء والتبريد وشركات الرغاوي، وخاصة قطاع الخدمة، تحتاج إلى الرصد والتناول لخفض النمو الكبير والسماح 

ومع أخذ ھذه . باستھداف أنشطة التنفيذ في المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون
  .أدناه 7عين االعتبار، يمكن لألمانة واليونديبي االتفاق على ميزانية شاملة منقحة، كما يبين الجدول االعتبارات في 

  
  الميزانية الشاملة المنقحة لتنفيذ المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون: 7الجدول 

  

  

التمويل 
دوالر (

)أمريكي  
طن (اإلزالة 
)متري  

 فاعلية التكلفة
دوالر /كج(

)أمريكي  

طن (اإلزالة 
من قدرات 
استنفاد 
)األوزون  

         الخطط القطاعية
       860,600 مكون استثماري –خطة قطاع تكييف الھواء 
       [60,000] تحول مبدالت الحرارة –خطة قطاع تكييف الھواء 
       60,000 الدعم التقني –خطة قطاع تكييف الھواء 

 4.92 10.29 89.5 920,600 المجموع الفرعي –الھواء  قطاع تكييف
       1,282,209 المكون االستثماري –خطة قطاع الرغاوي 
       60,000 الدعم التقني –خطة قطاع الرغاوي 
 15.08 9.79 137.1 1,342,209 المجموع الفرعي –خطة قطاع الرغاوي 

         األنشطة الشاملة
       232,300 قهإدارة المشروع وتنسي

 20.00   226.6 2,495,109 المجموع

  
  تحول المرحلة الثانية

  
. كلوروفلوروكربون للبنانالدعم عمال بالخطة الوطنية إلزالة ال Dalal Steel Industriesتلقت شركة   35

الستقرار وحالة ، أخطر اليونديبي انه بسبب عدم ا)ب(60/44وعقب طلب معلومات تفصيلية لضمان االمتثال للمقرر 
لم تنشأ قدرة جديدة تقريبا إلنتاج رغاوي قائمة على المواد ، 2007-2005الحرب في لبنان خالل الفترة 
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، 11 –كلوروفلوروكربون الوقبل ھذا، كانت الشركات تستخدم . الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد في تلك الفترة
وعلى ھذا األساس، . كلوروفلوروكربونالخطة الوطنية إلزالة الى وكان يجرى التعامل مع الشركات المؤھلة بناء عل

نشأ بالكامل من الشركات قد كان استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل في لبنان في قطاع الرغاوي 
ل وأي نشاط في قطاع الرغاوي سيكون تحو. كلوروفلوروكربونالالتي ساعدھا الصندوق المتعدد الطراف إلزالة 

وابلغ اليونديبي أن مما ال يمكن تجنبه أن الشركات التي ساعدھا الصندوق المتعدد األطراف في . المرحلة الثانية
  .2015وعام  2013السابق تحتاج إلى تناولھا لتلبية أھداف االمتثال لعام 

  
ون، أي، الھيدرو إزالة المواد ذات قدرة عالية على استنفاد لألوز أولويةأخذت األمانة في االعتبار   36

ب، كما تم اإلعراب عن ذلك في عديد من مقررات اجتماع األطراف واللجنة التنفيذية، 141 –كلوروفلوروكربون 
طن من قدرات استنفاد األوزون بين استھالك خط األساس المقدر ومستوى االمتثال  7.28وكذلك الفرق الكبير البالغ 

وء الشرح الذي قدمه اليونديبي، تعتبر األمانة أن لبنان قد بين بشكل وبناء على ھذا األساس وعلى ض. 2015لعام 
 2015كاف أن ھذا النشاط ضروري لالمتثال لھدف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال لعام 

إن . ي السابقولم يكن من الممكن اختيار شركة أخرى في القطاع بسبب االفتقار إلى شركات مؤھلة، لم تتلقي الدعم ف
الخفض في قطاع الخدمة، الذي ھو أكثر فاعلية للتكلفة، كان من الممكن أن ينتج عنه خفض كبير لالمتثال لھدف عام 

الھيدرو طن متري من  132في المائة من خط األساس يتعين أن يكون  10؛ إن مكافئ اإلزالة بنسبة 2015
طن متري  274.2دال مشروع الرغاوي بالكامل يتطلب إزالة في قطاع الخدمة، بينما استب 22 –كلوروفلوروكربون 

وبناء على التخفيضات الكبيرة ھذه، يبدو أن قطاع الخدمة لديه خطر أعلى . 22 –من الھيدرو كلوروفلوروكربون 
 Dalalوبناء على ذلك، يبدو أن تنفيذ تحول ثاني في . Dalal Steel Industriesلتنفيذ عن تحول شركة في اكبير 

Steel Industries يمكن تبريره.  
  

  للصندوق المتعدد األطراف 2014- 2010 الفترة خطة أعمال
  

زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولي من خطة  ةأمريكي اتدوالر 2 495 109يطلب اليونديبي مبلغ   37
 2 416 911غ ـى مبلـھ 2014-2010رة ـة للفتـة المطلوبـإن القيمة االجمالي. إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون

إن الفرق في األرقام ھو بسبب . بما في ذلك تكاليف الدعم ھى أعلى من المبلغ الكلي في خطة األعمال اأمريكي ادوالر
في المائة من خط  10طن من قدرات استنفاد األوزون، وھى إزالة ألقل من  2.8أن خطة األعمال تتناول فقط 
  .اس في خطة األعمال أقل من المقدر في خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربوناألساس، وافترض أن خط األس

  

  مشروع االتفاق
  

واللجنة التنفيذية إلزالة  لبنانيرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة   38
  .الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  التوصية

  

  :أنفي أن تنظر قد ترغب اللجنة التنفيذية   39
  

توافق، من ناحية المبدأ، على المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون  ) أ(
زائدا تكاليف دعم  ةأمريكي تدوالرا 2 495 109عند مبلغ  2015إلى  2011للبنان للفترة من 

  دوالرا أمريكيا لليونديبي؛ 187 133الوكالة البالغة 
  

طن من قدرات استنفاد  72.77قد اتفقت على وضع خط أساس مقدر يبلغ تالحظ أن حكومة لبنان  ) ب(
األوزون كنقطة بدء للخفض المجمع المستدام من استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية، 

طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه في  58.41محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
  ؛2010طن من قدرات استنفاد األوزون المقدر لعام  87.12ومقدار  2009عام 
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طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية من نقطة  20خصم مقدار ت ) ج(
  البدء للخفض المجمع المستدام في استھالك المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية؛

  

ن واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد الھيدرو على مشروع االتفاق بين حكومة لبنا توافق ) د(
  كلوروفلوروكربونية كما ورد في المرفق األول من ھذه الوثيقة؛

  
ألف من االتفاق -2تطلب من أمانة الصندوق، بمجرد معرفة بيانات خط األساس، تحديث التذييل  ) ھ(

التنفيذية بالتغيير الناتج عن ليشمل أرقام الحد األقصي المسموح به لالستھالك، وإخطار اللجنة 
مستويات الحد األقصي المسموح به لالستھالك وأي اثر محتمل له عالقة بمستوى التمويل المؤھل 

  وبأي تعديالت مطلوبة عندما تقدم الشريحة التالية؛
  

على الشريحة األولي من المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة الھيدرو كلوروفلوروكربون  توافق ) و(
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  1 500 000لبنان وخطة التنفيذ المتعلقة بھا عند مبلغ ل

  .دوالر أمريكي لليونديبي 112 500البالغة 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/37 
Annex I 

 

1 

 
 

 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  لبنـــانحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد(" لبنــــان  هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  65,49إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  - 1ال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعم

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2015آانون الثاني / يناير  1حلول قبل أطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد ه مرة واحدةمونتريال على أساس أن هذا الرقم سوف يجري تنقيح

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")اف والتمويلاألهد("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
صندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من ال3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد باعتباره الخ) "، المجموعة األولىمواد المرفق جيم

في  لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-3-4و .3-2- 4،  3-1-4 ةألفقيا وفالصف

 
لتنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة ا 3-

ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
جدول زمني للموافقة على ("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 ").التمويل
 

من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-
وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة

 .المعنيةة أو المنّفذة بتكليف من الوآالة الثنائيالتحقيق المشار إليه أعاله 
 

في حالة عدم وفاء البلد  ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقًا للجدول الزمني للموافقة على التمويل 5-
يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني  60قبل  بالشروط التالية
 :مويلالت للموافقة على

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
التزام باإلبالغ ببيانات البرامج يوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 ة في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطري

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالخطط ارير وشكل تق("ألف -4على هيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

وافق عليها قد صرفت في المائة وأن الشرائح األخرى الم 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  ذلك هذه السنة نفسها، بما في ،بمقتضى الجدول الزمني للتمويل
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي
ي     ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد     وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت منف

أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  .مونتريال لمدة هذا االتفاق

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 6-
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنها  خطيوتبلغ عن تنف") مؤّسسات الرصد واألدوار("ألف  - 5التذييـل 

يخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين وس. ألف -5وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1مواد المحددة في التذييل للإزالة وستهالك االفي هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

ق بقوا   ب ي يمكن أن تتعل دد األطراف     المسائل الت ي   ؛ عد أو سياسات الصندوق المتع رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنشطة غير المدرجة في خطة ا ة أي نشاط من خطة التنفي لتنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر      الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفي أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  ذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال

رة في          )ج( اء من الشريحة األخي دى االنته سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـبريات التـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

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

 خالل تنفيذ المشروع؛
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ة   يأخذ البلد والوآاأن   )ب( ذة المعني المقررين       الت الثنائية والمنف واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب بع
 .الل تنفيذ الخطةخ 49/6و 41/100

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق و 9-
كون تعلى أن  اليوئنديبي  تقوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

وُيوافق البلد على . فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق") آالة المنفذة الرئيسيةالو("الوآالة المنفذة الرئيسية 
عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 

 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت
 

والتعديالت الموافق  الشاملةستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة  10-
 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية عليها في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الت

  2-2 من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبّينـة في الصف األفقيوتوافق اللجنة التنفيذية 
 .ألف-2من التذييـل 

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة ب 11-

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

 برهن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا
. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف

 آيلوغرامألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 
وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخفيضات اال

. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام ا

 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
 

لتيسير تنفيذ هذا من الوآالة المنفذة الرئيسية  ةاللجنة التنفيذيسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من  13-
ق من االمتثال على المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع لة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. االتفاق

 .لهذا االتفاق
 

في نهاية السنة التالية المقترن بها واالتفاق إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-
وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 

حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق
) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . لتنفيذ األنشطة المتبقية ليةماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

النحو المبّين في  المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك المجموعة المرفق المادة
 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(

 35.40 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 0.05 األولى جيم123–الهيدروآلوروفلوروآربون 
ب141 –الهيدروآلوروفلوروآربون   37.32 األولى جيم 

 72.77 المجموع
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  
لصفا  Particulars 2011 2012 2013 2014 2015 المجموع 
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق 1-1

نفادأطنان قدرات است( جيم، المجموعة األولى
 )األوزون

غير متوفرغير متوفر
72.872.8 65.5 

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  1-2
أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 

 ) األوزون نفاداست

غير متوفرغير متوفر
72.7772.77 65.49 

 غير متوفر

التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية 2-1
 2,495,109 249,520 1,500,0000745,5890 )دوالر أمريكي) (ئنديبياليو(

دوالر(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة 2-2
 187,133 18,714 112,500055,9190 ) أمريكي

 2,495,109 249,520 1,500,0000745,5890 )دوالر أمريكي(يه إجمالي التمويل المتفق عل 3-1
 187,133 18,714 112,500055,9190 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
 2,682,242 268,234 1,612,5000801,5080 )دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3

4-1-1  4.92 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  22-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 

4-1-2 أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  22-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0 )األوزون

4-1-3  30.48 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(   22-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 
4-3-1  0 )األوزون نفاداست أطنان قدرات(يتحقق ضمن هذا االتفاق المتفق على أن  123-إجمالي اإلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربون 

4-3-2 أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  123-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0 )األوزون

4-3-3  0.05 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(   123-االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلوروآربون 

4-2-1  نفاداست أطنان قدرات(المتفق على أن يتحقق ضمن هذا االتفاق  ب141-إلزالة من الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي ا 
 15.08 )األوزون

4-2-2 أطنان قدرات استنفاد (التي يجب تحقيقها ضمن المشروعات السابقة المتفق عليها  ب141-إزالة الهيدروآلوروفلوروآربون 
 0 )األوزون

4-2-3  22.24 )أطنان قدرات استنفاد األوزون(   ب141-وآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروآلوروفلور 
  

  التمويل على الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
  
 في السنة المحددة الثانياالجتماع ل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قب 1

 .ألف-2في التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        منذ الموافقة علىود بشأن التقدم المحرز تقرير مسر  )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . يتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض

اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 

رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

ومات عن  من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معل) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

التحقق مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم     اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع     طلب  حت الشريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     وي. تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة نبغي أن يغطي ه

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى   بيان  .اإلنترنت عل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  ة   انظر الف (، آال من السرود والوصف الخاص ب رة الفرعي ) أعاله ) أ(1ق

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ب     . أعاله ة إال بالنس ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل      ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ة للسنوات الس
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

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

  .ستدير وزارة البيئة عملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية بمساعدة من الوآالة الرئيسية  1

وسيتم رصد االستهالك وتحديده استنادا إلى البيانات الرسمية التي تسجلها اإلدارات الحكومية المعنية عن   2
  . من الموادالواردات والصادرات 

وستقوم وحدة األوزون الوطنية بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنها على أساس سنوي في   3
  : تواريخ استحقاقها أو قبلها

  تقارير سنوية بشأن استهالك المواد تقدم إلى أمانة األوزون؛  )أ(

تقدم إلى  د الهيدروآلوروفلوروآربونيةخطة إدارة إزالة المواتقارير سنوية بشأن التقدم في تنفيذ   )ب(
  . للصندوق المتعدد األطراف اللجنة التنفيذية

وستتعاقد وحدة األوزون الوطنية والوآالة المنفذة الرئيسية مع آيان مستقل ومؤهل إلجراء تقييم آيفي وآمي   4
  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةألداء تنفيذ 

الذي يجري التقييم سبل وصول آاملة إلى جميع المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة المتعلقة ويكون للكيان   5
  .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونيةبتنفيذ 

ويعد الكيان الذي يجري التقييم مشروع تقرير مجمع ويقدمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوآالة المنفذة   6
اية آل خطة تنفيذ سنوية، يشتمل على نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسينات أو التعديالت، إن الرئيسية في نه

  .ويجب أن يشتمل مشروع التقرير على حالة امتثال البلد ألحكام هذا االتفاق. وجدت

ية حسبما وعقب إدراج التعليقات والتفسيرات التي تقدمها وحدة األوزون الوطنية والوآالة المنفذة الرئيس  7
ينطبق األمر، على الكيان الذي يجري التقييم إآمال التقرير وتقديمه إلى وحدة األوزون الوطنية والوآالة المنفذة 

  .الرئيسية

وتصدق وحدة األوزون الوطنية على التقرير النهائي وتقدمه الوآالة المنفذة الرئيسية إلى اجتماع اللجنة   8
  .وتقارير التنفيذ السنويةالتنفيذية ذي الصلة إلى جانب خطة 

  
 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤة ـالرئيسيالمنفذة  ةـالوآال ون ـستك  1

  :التالي
ن األداء  )أ( ق م راءات والم  ضمان التحّق اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ة والتحّق ات الداخلي تطّلب

ي خطة   ّين ف و المب ى النح ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

د ُأآملت   تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهد  )ج( اف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 
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املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1ن الفرعيتين المقبلة تمشيا مع الفقرتي السنويةتنفيذ الخطط 

ى   بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
 ؛التنفيذيةلتقديمها إلى اللجنة ألف -4النحو المحدد في التذييل 

ذة       ين المؤّهلين للمالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه ة الت راجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

رة   في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال و  )ط( ا للفق د،        11فق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 آل وآالة منفذة أو ثنائية معنية؛ تمويللتخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية و

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ي(

 .عم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والد  )ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4من التذييل ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1ييل المذآورة في التذ
 .ألف

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 250التمويل المخّصص بمقدار  من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2ل من التذيي 2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  من قدرات استنفاد األوزون رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
 


	مقترح مشروع: لبنان
	المرفق الأول

