
  . صدورهاعد تصدر دون اخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد راتان وثائق ما قبل الدو
  

  .ألسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى االجتماع وأّال يطلبوا نسخا اضافية
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  متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 

  لتنفيذ بروتوآول مونتريال 
   والخمسونلثالثااع ــاالجتم

 2007 رين الثانيتش/نوفمبر 30-26مونتريال، 
 
 
  
  
  
  

  ةـة السعوديـة العربيـالمملك: ري ــامج القطــالبرن
  
  
  

  :تتكّون هذه الوثيقة من
  
 )أعّدتها أمانة الصندوق المتعّدد األطراف(ورقة تقييم البرنامج القطري  •
 
  تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصياتها •
  
  سعوديةآتاب إحالة من حكومة المملكة العربية ال •
  
  صحيفة غالف للبرنامج القطري •
  
  )موجز تنفيذي(البرنامج القطري  •
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  ورقة تقييم البرنامج القطري للمملكة العربية السعودية
  
  
  
  

  تاريخ بدء التنفيذ      التصديق           التوقيع          
  1993حزيران / يونيو30  1993آذار /أول مارس        )1985(اتفاقية فيينا 

  1993حزيران / يونيو30  1993آذار /أول مارس      )1987(بروتوآول مونتريال 
  1993حزيران / يونيو30  1993آذار /أول مارس        )1990(تعديل لندن 

  1993حزيران /يو يون30  1993آذار /أول مارس          تعديل آوبنهاغن
  -      -          )1997(تعديل مونتريال 

  -      -          )1999(تعديل بيكين 
  

   مواّد خاضعة للرقابةلم ُتنَتج أية      :
  
    طن متري924.5    )2005(: 
  )ات استنفاد األوزونمن قدر ( أطنان مرّجحة906.1    )مواّد غير هيدرو آلورو فلورو آربون(
  
 

 (أطنان)   CFC-115     CFC-114     CFC-113      CFC-12         CFC-11     المجموع     Halon 130     Halon 121     المجموع   MCF   CTC بروميد الميثيل      

 46,0     878,5              878,5مواد مستنفدة لألوزون       
   27,6     878,5              878,5وزون من قدرات استنفاد األ

     

  %3   بروميد الميثيل   %97   آلورو فلورو آربون    :
  
     أيروصوالت   رغاوى   هالونات   تبريد   مذيبات   بروميد الميثيل:

  27.6           878.5         ):  من قدرات استنفاد األوزونأطنان(االستهالك 
  %3      %97             :النسبة المئوية من المجموع

  
    بروميد الميثيل هالوناتمواّد آلورو فلورو آربون )  أطنان من قدرات استنفاد األوزون(بروتوآولو مونتريال  
 0.6       1064.0   1,798.5            استهالك خط األساس

  0.5         532.0    269.7    2007ستهالك المسموح به عام مستوى اال
  )2007(البرنامج القطري : المصدر

  
  البرنامج القطري

  
  )2010-2008( سنوات 3          :
  
  2009إزالة آاملة مع نهاية عام       :
  
  دمات التبريدقطاع خ          : 
  
   دوالر أمريكي2.135.000          :
:   
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.  

  
   

  تهااتعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصي
  

  الوصف
  
 إلى الدراسة االستقصائية التي ُأجريت خالل إعداد البرنامج القطري للمملكة العربية السعودية، آان استنادًا  .1

 طن من قدرات استنفاد األوزون لمواّد آلورو فلورو 878.5 2005 المستنفدة لألوزون عام تقدير استهالك المواد
 هذه بمقتضىوقد ُأبلغ عن بيانات االستهالك .  طن من قدرات استنفاد األوزون من بروميد الميثيل27.6 و12-آربون
  .7الماّدة 

  
 ، في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء2005لقد آان االستهالك الرئيسي للمواّد المستنفدة لألوزون عام   .2

 بالمئة 97.6 طن من قدرات استنفاد األوزون، أو 1117.72، بلغ 22-ومع احتساب مواّد هيدرو آلورو فلورو آربون
 آمّية صغيرة تستعملها 12-وقد تتضّمن ماّدة آلورو فلورو آربون. من مجموع استهالك المواّد المستنفدة لألوزون

صر صغيرة لمعّدات التبريد التي تستعمل ع عنازالت تصنريد الصغيرة والمتوسطة الحجم التي رّبما مامؤسسات التب
ة، وبنوع مستعملين في مجاالت ذات أوضاع دقيق مازاال 1301 وهالون 1211وهالون . 12-آلورو فلورو آربون

الميثيل وبروميد . 2005اد عام خاص في صناعات إنتاج النفط والغاز، مع أنه لم تكن هنالك أية عمليات استير
 52.8 ُقّدر استهالك بروميد الميثيل بـ 2005وعام . لتطبيقات الحجر الصّحي وما قبل الشحنمستعمل لتبخير الّتمور و

 طن من 25.2 طن من قدرات استنفاد األوزون آانت للتبخير و27.6طن من قدرات استنفاد األوزون، من بينها 
  .طبيقات الحجر الصّحي وما قبل الشحنقدرات استنفاد األوزون لت

  
صّدقت حكومة المملكة العربية السعودية على اتفاقية فيينا وبروتوآول مونتريال وعلى تعديالت لندن   .3

  .وآوبنهاغن للبروتوآول
  
المملكة أفادت الحكومة أن تحويل قطاعات التصنيع المختلفة التي آانت تستعمل مواّد مستنفدة لألوزون في   .4
 . بصورة جذرية، وهو قد ٌأنجز من دون التماس دعم من الصندوق المتعّدد األطرافعربية السعودية هو مكتملال

والمملكة العربية السعودية تطالب حاليًا بدعم إلجراءات بناء القدرة والمساعدة التقنية الضرورية إلآمال إزالة مواّد 
 وقد .ة اإلزالة في قطاعات الرغاوى والهالونات والمذيباتآلورو فلورو آربون وبروميد الميثيل، ولضمان استدام

ة والمساعدة ملتمس. نشطة المعتزمةخلت، وال وجود لمزيد من األتّمت اإلزالة في قطاع األيروصوالت لسنوات عّدة 
  .أيضًا إلنشاء ودعم وحدة أوزون وطنية

  
تقترح حكومة المملكة العربية السعودية تحديث األنظمة القائمة، وتدريب موظفي الجمارك وتعزيز تطبيق   .5

وسُتشكَّل فرقة عمل وطنية للتبريد وتكييف الهواء لبناء قدرات المؤّسسات . األنظمة لكبح االّتجار غير المشروع
وسوف تّحدث أيضًا مدّونات الممارسة والمناهج . قنّيي التبريدالوطنية المعنّية، ولتعميم مفاهيم الممارسة السليمة على ت

وسيجري تنفيذ برامج استرداد . المهنّية، وإيجاد مخطط إصدار تراخيص اضطراري وإقامة برامج تدريب للتقنّيين
 الصغيرة ة تقنية للمؤّسساتدوإعادة تدوير في قطاَعي التبريد وأجهزة تكييف الهواء المتحّرآة، وتنفيذ برنامج مساع

وسُتقّدم المساعدة التقنية أيضًا في قطاع بروميد الميثيل . والمتوسطة الحجم المتعاطية في صنع معّدات تبريد صغيرة
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وسيتّم تنفيذ برامج توعية تقنية صغيرة في . لتسهيل اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل لالستعماالت الخاضعة للرقابة
  .يباتقطاعات الرغاوى والهالونات والمذ

  
إن حكومة المملكة العربية السعودية متعّهدة بتحقيق التزاماتها بمقتضى بروتوآول مونتريال، مع أن هذا   .6

 بالمئة لمواّد آلورو فلورو آربون، علمًا بأن األنشطة المقترحة 85ة صعبة بالنسبة لهدف تخفيض آمهّماألمر ُيعتبر 
وتقوم لجنة التنفيذ حاليًا بالنظر في طلب من حكومة . 2007نهاية عام بدأ إّال في جة في البرنامج القطري لن تالمدر

  .المملكة العربية السعودية لتغيير بيانات خط األساس الستهالك بروميد الميثيل
  
 دوالر 65.000وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع واألربعين على تمويل إلعداد المشروع قدره   .7

  .البرنامج القطري مختلطًا مع خطة إزالة وطنيةأمريكي إلعداد هذا 
  

  تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف
  
 1.835.000يتضّمن البرنامج القطري أيضًا مشروعًا لبناء القدرة والمساعدة التقنّية بكلفة مقترحة قدرها   .8

 دوالر أمريكي على مدى 300.000فة دوالر أمريكي، وطلبًا لتمويل التعزيز المؤّسسي لدعم وحدة أوزون وطنية بكل
وتعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصياتها بشأن هذا الطلب معروضة في الوثيقتين . ثالث سنوات

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/52 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/18على التوالي .  
  
لعربية السعودية، آما تّم تقديمه في األساس، خطة اإلزالة الوطنية المختلطين للمملكة ا/إن البرنامج القطري  .9

.  بالمئة85أثار موضوع قدرة ذاك البلد على االمتثال بهدف إزالة آلورو فلورو آربون لبروتوآول مونتريال بنسبة 
وهذه القضية معالجة آليًا في تعليقات أمانة الصندوق بشأن تقديم مشروع بناء القدرة والمساعدة التقنية في الوثيقة 

 عملية المراجعة عن مراجعة لمقترح المشروع المقّدم أصًال آخطة إزالة توقد أسفر. لمشار إليها في الفقرة السابقةا
 يمكن النظر فيه يوطنية لمّرة واحدة خارج برنامج بناء القدرة والمساعدة التقنّية من دون أهداف إزالة محّددة، الذ

  . االمتثال للبروتوآولعدمللموافقة من دون اإلساءة إلى عملية ألية 
  

 به، ميد الميثيل وخط األساس المّتصلهنالك قضية ثانية تتعلق باستهالك المملكة العربية السعودية لبرو  .10
 7وبيانات استهالك بروميد الميثيل المبلغ عنها بمقتضى المادة .  أطنان من قدرات استنفاد األوزون6المحّدد حاليًا بـ 

وفي االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذ، طلبت المملكة .  من قدرات استنفاد األوزون طن27.6 ت بلغ2005لعام 
 طلبت لجنة التنفيذ بيانات 35/38وبموجب التوصية . العربية السعودية تغييرًا لخط أساس بروميد الميثيل الخاّص بها

 القيام بجمع البيانات، ولكن الوقت ليس آافيًا وأفادت المملكة العربية السعودية فيما بعد عن. إضافية لدعم المقترح
 افترض األطراف أن المملكة العربية XIX/23وفي المقّرر . إلنجاز هذا النشاط قبل االجتماع التاسع والثالثين للجنة

آها  تبرير الستهالالسعودية آانت في وضع عدم امتثال بإجراءات الرقابة لبروميد الميثيل وطلبوا من ذاك البلد تقديم
. ات عامة وتنظيميةطة العمل حصص استيراد ووسائل سياس وقد تتضّمن خ.المفرط، وخطة عمل للعودة إلى االمتثال

وفي انتظار النظر في هذه المعلومات اعتبرت المملكة العربية السعودية آبلد ذي وضع جيد وأنها يجب أن تحظى 
 دوالر أمريكي 150.000 التقنّية عنصر مساعدة تقنّية قيمته ويتضّمن تقديم بناء القدرة والمساعدة. بمساعدة مستمّرة

  .لبروميد الميثيل آتمويل نهائي لمساعدة المملكة العربية السعودية على إزالة ما تبقى من استهالك في هذا القطاع
  

  توصية األمانة
  

العربية السعودية، مشيرة توصي أمانة الصندوق المتعّدد األطراف بالموافقة على البرنامج القطري للمملكة   .11
.  أو على مستويات تمويلهاهنطاقإلى أن الموافقة على البرنامج القطري ال يعني الموافقة على المشروعات المبّينة في 

 أي مقّررات قد يّتخذها لى إويجب أن تكون الموافقة على البرنامج القطري للمملكة العربية السعودية من دون اإلساءة
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 حكومة المملكة العربية 7 لجنة التنفيذ في بيانات استهالك مستقبلية تقّدمها بمقتضى المادة األطراف بعد نظر
  .ها من أجل تغيير خط األساس لبروميد الميثيلبالسعودية، وأيضًا في طل

  
توصي أمانة الصندوق المتعّدد األطراف أيضًا بمطالبة حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم معلومات   .12
وية ألى اللجنة التنفيذية بشأن التقّدم المحرز في تنفيذ البرنامج القطري، وفقًا لقرار اللجنة التنفيذية بشأن تنفيذ سن

ويجب تقديم التقرير األولي الذي يغطي ). 135، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40البرامج القطرية 
 إلى أمانة الصندوق المتعّدد األطراف في 2007ن األول آانو/ديسمبر و2007آانون الثاني /الفترة ما بين أول يناير

  .، مع استعمال الشكل المقّرر الموافق عليه2008أيار عام / يتجاوز األول من مايو التاريخ
                    



 


















