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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 البحرين
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيدو)رئيسية(اليونيب   )المرحلة األولى(ية خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 58.73  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010 :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  حريقال

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

إجمالي 
االستھالك 
  القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.19    0.19       ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 58.54    16.19 42.35     22-الھيدروكلوروفلوروكربون 

 58.73    16.38 42.35     إجمالي االستھالك المبلغ عنه

ب في 141- روكلوروفلوروكربونالھيد
  *البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 

 2.83       2.83 

  وال بموجب البرنامج القطري 7ھذا االستخدام لم يتم اإلبالغ عنه بموجب المادة * 

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

 53.13  :ية إلجمالي التخفيضات المستدامةنقطة البدا 51.90  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  سوف تُحدد  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

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

إزالة المواد المستنفذة   اليونيدو
طن من قدرات (ن لألوزو

  )استنفاذ األوزون

5.4          5.4 

 615,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615,149  )دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفذة   اليونيب
طن من قدرات (لألوزون 

  )استنفاذ األوزون

0.9  0.9  1.0  1.0  1.0  4.9 

 569,977 0 125,596 0 125,596 0 125,596 0 96,595 0 96,595  )دوالر أمريكي(التمويل 

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

  46.71 51.90 51.90  ال ينطبق  ال ينطبق  )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

  46.31  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  ال ينطبق  ال ينطبق  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )دوالر أمريكي(

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  تكاليف المشروع  اليونيب

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  تكاليف الدعم

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  تكاليف المشروع  اليونيدو

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  تكاليف الدعم

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *وف تُحددس  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *ف تُحددسو  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

  سوف تُحدد*
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  تابع -مشروعات متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع 

 
  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

  *سوف تُحدد  *سوف تُحدد  اليونيب

  *سوف تُحدد  *حددسوف تُ   اليونيدو

  سوف تُحدد*

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

  معلقة  :توصيات األمانة
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  وصف المشروع

 
بالنيابة عن حكومة البحرين، تقدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية إلى االجتماع الخامس والستين  .1

يذية بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية كما ھي مقدمة للجنة التنف
دوالر أمريكي لليونيب، وتكاليف دعم  78,750دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5,870,796أصالً، 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقترح  .دوالر أمريكي لليونيدو 393,435الوكالة البالغة 
في المائة في استھالك المواد  10اإلستراتيجيات واألنشطة الخاصة بتحقيق التخفيض بنسبة 

 .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

نية الجاري تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو .2
دوالر أمريكي لليونيب  29,610دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  235,000طلبھا في ھذا االجتماع 

دوالر أمريكي لليونيدو، كما ھي ُمقدمة  260,401دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,472,046و
 .أصالً 

  خلفيــة
 

  لألوزونتنظيمات المواد المستنفدة 
 
وانضم البلد أيًضا إلى التعديالت الالحقة على . 1990انضمت البحرين إلى بروتوكول مونتريال في عام  .3

اللجنة العامة لحماية الموارد  .المرحلة النھائية لعملية االنضمام دخلل باستثناء تعديل بكين الذي سيبروتوكول مونتريا
وقد  .لوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في مملكة البحرينالبحرية والبيئة والحياة البرية ھي الھيئة ا

أسست  .بموجب التفويض الخاص بتنسيق جميع األنشطة خالل التنفيذ) NOO(تأسس مكتب األوزون الوطني 
ونظام تراخيص  1999لسنة  1والقرار الوزاري رقم  21البحرين التنظيمات من خالل المرسوم التشريعي رقم 

كما تم إدراج المواد  .الواردات والصادرات واالستھالك للمواد المستنفذة لألوزونمن جملة أمور أخرى  يراقب
الھيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والبوليوالت المسبقة الخلط في نظام 

وروفلوروركربونية للمواد الھيدروكلوتُخطط الحكومة لتطبيق نظام تراخيص . 2008التراخيص الحالي منذ عام 
 .2012 اعتباًرا من

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعي
 
جميع المود الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في البحرين يتم استيرادھا من الخارج حيث أن البلد ال  .4

 22 –م بأن الھيدروكلوروفلوروكربون ذلك مع العل .توجد لديه أي قدرة إنتاجية لھذه المواد
، 2010وفي عام  .ب ھي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستھلكة141 –والھيدروكلوروفلوروكربون 

من إجمالي استھالك المواد ) مقاسة بالطن المتري(في المائة  99.8  22-شكل الھيدروكلوروفلوروكربون
تُستخدم ) ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون(في المائة المتبقية  0.2نسبة الـ ؛ لدھيدروكلوروفلوروكربونية في البال

تستھلك البحرين أيًضا البوليوالت المسبقة الخلط التي لم يتم اإلبالغ عنھا بموجب  .تنظيف أجھزة التبريد/في شطف
انات االستبيان متسقة مع بيانات تُعتبر بي .من بروتوكول مونتريال، وبناء عليه ال يتم احتسابھا كاستھالك 7المادة 
 .يوضح مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين 1جدول  .7المادة 
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   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :1جدول 
 

  السنة

الھيدروكلوروفلوروكر  7بيانات المادة 
ب في 141-بون

البوليوالت المسبقة 
  *الخلط 

روفلوروكربوالھيدروكلو
  22-ن

الھيدروكلوروفلور
  المجموع  ب141-وكربون

  طن متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

  طن متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

2005 482.56 26.54 3.90 0.43 486.46 26.97 - - 

2006 512.83 28.21 4.30 0.47 517.13 28.68 - - 

2007 512.83 28.21 4.30 0.47 517.13 28.68 16.00 1.76 

2008 702.30 38.63 1.16 0.13 703.46 38.75 20.00 2.20 

2009 807.16 44.39 6.20 0.68 813.36 45.08 20.10 2.21 

2010 1,064.36 58.54 1.74 0.19 1,066.10 58.73 25.76 1.42 
  7غير ُمبلغ عنھا بموجب المادة * 

   التوزيع القطاعي

بشكل رئيسي كغاز تبريد في تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء  22- يُستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون .5
البوليوالت المسبقة الخلط في تصنيع في ب 141-كما يُستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون .وفي خدمة الوحدات الحالية

، 2010وفي عام  .ي يوريثان العازلة الجاسئة لألبواب وحجيرات المجمدات ووحدات العرض المبردةرغاوي البول
من ) محسوبة بالطن المتري(في المائة  72.22شكَّل استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع 

  .2ت المسبقة الخلط كما يوضحه جدول إجمالي استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، غير شاملة البوليوال

  2010التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام  :2جدول 

  المادة

  قطاع الرغاوي
تصنيع التبريد 
  وتكييف الھواء

خدمة التبريد وتكييف 
  الھواء

  المجموع

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
 استنفاذ
  األوزون

  طن متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    770.00 42.35 294.36 16.19 1064.3

6 
58.54 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141

        1.74 0.19 1.74 0.19 

إجمالي استھالك المواد 
ربونية المبلغ الھيدروكلوروفلوروك

  7عنه بموجب المادة 

    770.00 42.35 296.10 16.38 1066.1
0 

58.73 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
  *ب كبوليوالت مسبقة الخلط 141

25.76 2.83         25.76 2.83 

  7غير ُمبلغ عنھا بموجب المادة * 
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  قطاع الخدمة

المثبتة في البلد بـ  22-دروكلوروفلوروكربونإجمالي عدد أجھزة تكييف الھواء المستخدمة للھيقُدر  .6
في حساب إجمال القدرة  هكما أن متوسط التعبئة لمختلف أنواع األجھزة تم تقديره واستخدام .وحدة 1,373,886

 .يوضح ملخص للقدرة المركبة واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة 3جدول  .المركبة
 

   في قطاع الخدمة 22-تھالك الھيدروكلوروفلوروركربونتوزيع اس :3جدول 
 

   نوع األجھزة
إجمالي عدد 
  الوحدات

  )طن( طلب الخدمة  )طن(القدرة المركبة 

  متري
من قدرات 

استنفاذ 
  األوزون

  متري
من قدرات 

استنفاذ 
  األوزون

 5.68 103.20 43.49 790.77 1,129,672  أجھزة تكييف الھواء للنوافذ
الھواء  أجھزة تكييف

 10.5 <الصغيرة المقسمة 
  كيلو واط

181,848 667.38 36.71 90.74 4.99 

أجھزة تكييف الھواء 
 10.5 >الصغيرة المقسمة 

  كيلو واط
10,474 62.84 3.46 8.47 0.47 

أجھزة تكييف الھواء المقسمة 
  األنبوبية 

5,487 38.41 2.11 8.39 0.46 

أجھزة تكييف  –الحزمة 
  السقفالھواء المثبتة ب

44,101 220.51 12.13 15.40 0.85 

ادات  1.10 19.92 7.60 138.24 2,304  البرَّ
 13.54 246.13 105.50 1,918.15 1,373,886  المجموع

 

  قطاع التصنيع
 
شركة واحدة كبيرة، شركة أوال الخليج للصناعات، وشركة صغيرة واحدة، أوال للتبريد ھذا القطاع يشمل  .7

، استھلكت أوال الخليج 2010وفي عام  .المتناھية الصغرفة إلى العديد من شركات الرغاوي وتكييف الھواء، باإلضا
بما من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع، ) محسوبة بالطن المتري(في المائة  99.6للصناعات 

ن إزالة المواد وبالتالي فإ؛ في المائة من استھالك خط األساس المقدر في البحرين 81.6يساوي 
 4جدول  .الھيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين تعتمد بشدة على تحويل القدرة اإلنتاجية في أوال الخليج للصناعات

 .يحتوي على ملخص الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع
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  )2010بيانات (يع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصن :4جدول 

  الشركة

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22  

-الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب في البوليوالت المسبقة 141

  *الخلط 
  اإلجمالي للشركة

  طن متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
  طن متري  األوزون

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
  طن متري  األوزون

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

 44.82 792.50 2.47 22.50 42.35 770.00  للصناعات أوال الخليج

 0.06 0.54 0.06 0.54   أوال للتبريد وتكييف الھواء

 0.30 2.72 0.30 2.72    شركات رغاوي صغيرة أخرى
 45.18 795.76 2.83 25.76 42.35 770.00  إجمالي قطاع التصنيع

  7غير ُمبلغ عنھا بموجب المادة * 

  تكييف الھواءالقطاع الفرعي لتصنيع 
 
وھي  1994تأسست في عام  .أوال الخليج للصناعات ھي الشركة الوحيدة في قطاع تصنيع تكييف الھواء .8

كما تنتج مجموعة واسعة من وحدات تكييف الھواء باستخدام  .في المائة 100ذات ملكية وطنية بحرينية بنسبة 
في المائة من  85من أجھزة تكييف الھواء، يتم تصدير  وبالنسبة إلنتاجھا .كغاز تبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

يوضح إنتاج أجھزة  5جدول  .والجزء المتبقي يُباع في السوق المحلية 5منتجاتھا إلى بلدان أخرى تشملھا المادة 
  .عن طريق أوال الخليج للصناعات 22- تكييف الھواء واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  في أوال الخليج للصناعات 22-يف الھواء واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربونإنتاج أجھزة تكي :5جدول 

 
  المجموع  )القدرة(نوع األجھزة   السنة

أجھزة تكييف الھواء 
   للنوافذ

وحدة   التكييف المركزي  المقسمة
التبريد 
  )كيلو واط 87.9 – 10.5(  )كيلو واط 14.7 – 5.3(  )كيلو واط 5.2 - 2.6(  بالمياه

  )بالوحدات(تاج اإلن
2008 210,210  163,800 11,700 4,290 390,000 
2009 216,678  168,840 12,060 4,422 402,000 
2010 242,550  189,000 13,500 4,950 450,000 
  )بالطن المتري(االستھالك 
2008 231.00 283.10 78.00 7.80 599.90 
2009 251.00 308.60 85.00 8.50 653.10 
2010 296.00 363.90 100.10  10.0  770.00 

 

تنتج أوال الخليج للصناعات جميع مكونات إنتاجھا داخليًا باستثناء الضاغطات، حيث يتم استيرادھا من  .9
تمتلك أوال الخليج للصناعات  .توجد لديھا خطوط إنتاج لمبدالت الحرارة بالنسبة لجميع منتجاتھاو .مصادر متنوعة

لتكييف الھواء، واحد لوحدات النافذة واثنين للوحدات المقسمة واثنين ألنظمة التكييف  إجمالي خمسة خطوط تصنيع
  .المركزي
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  قطاع تصنيع الرغاوي

ب إلنتاج رغاوي 141-تستورد البحرين البوليوالت المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون .10
في المائة من البوليوالت  99.2دم أوال الخليج للصناعات تستخ .البولي يوريثان العازلة الجاسئة ألجھزة التبريد

في  0.8ب في قطاع الرغاوي بينما تُستخدم نسبة الـ 141-المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون
  .المائة المتبقية عن طريق أوال للتبريد وتكييف الھواء ومستخدمين متنوعين آخرين

ت خطين تصنيع للرغاوي الخاصة باألبواب وحجيرات المجمدات والمبردات تمتلك أوال الخليج للصناعا .11
تم تأسيس خط  .ب141-باستخدام البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

وھو مجھز بموزع عالي الضغط وسير أفقي مزود بخمس أدوات تثبيت على خط تجميع  2000الحجيرات في عام 
 6جدول  .كما تم تجھيز خط األبواب بموزع عالي الضغط، ولكن مع سير رأسي مزود بست أدوات تثبيت .ف آلينص

  .ب في البوليوالت المسبقة الخلط في أوال الخليج للصناعات141-يوضح استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

  الخلط في أوال الخليج للصناعاتب في البوليوالت المسبقة 141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون :6جدول 

  السنة
طن (بوليوالت مسبقة الخلط 

  )متري

ب 141-مكافئ الھيدروكلوروفلوروكربون
  )طن(

  متري
من قدرات استنفاذ 

  األوزون
2008 153 20.00 2.20 
2009 143 18.60 2.05 
2010 172 22.50 2.48 

  المتوسط 
)2008-2010(  

156 20.37 2.24 

 
يد وتكييف الھواء مجموعة واسعة من أجھزة التبريد مثل الحجرات المبردة والمجمدات تنتج أوال للتبر .12

طن  0.54تستھلك  .في المائة 100وھي ذات ملكية وطنية بحرينية بنسبة  1991تأسست في عام  .وخزائن العرض
السنة إلنتاج الرغاوي  ب في141-متري تقريبًا من البوليوالت المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوركربون

-أما الجزء المتبقي من البوليوالت المسبقة الخلط المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون؛ العازلة ألجھزة التبريد
 .ب فيتم استھالكه عن طريق بعض المقاولين الذين ينفذون عزل السقف باستخدام أسلوب الرغاوي الرذاذية141

م، ال يشمل مشروع االستثمار اإلزالة في أوال للتبريد وتكييف الھواء ونتيجة للمستوى المنخفض لالستخدا
ة لصغار المستخدمين للبوليوالت المسبقة تقنيواالستخدمات المتنوعة وسوف يتم التعامل معھا كجزء من المساعدة ال

 .الخلط

   الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حددخط األساس المُ 
 

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون باستخدام متوسط االستھالك  51.90ستھالك على يُحدد خط األساس لال .13
أطنان من قدرات  58.73و 2009لعام ) طن متري 813.36(أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  45.08البالغ 

  .ونتريالمن بروتوكول م 7كما ھي مبلغ عنھا بموجب المادة  2010لعام ) طن متري 1,006.10(استنفاذ األوزون 

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

وصاعًدا، وإقرار  2015تقترح حكومة البحرين اتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال بداية من عام  .14
عام مع متابعة الخدمة حتى  2030نھًجا مرحليًا لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 

وكما ھو موضح أعاله، يشمل ھذا التقديم المرحلة األولى فقط من خطة إدارة إزالة المواد . 2040
 .2015في المائة من االستھالك قبل عام  10الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق التخفيض بنسبة 
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للبحرين يجب أن  اقترحت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن االستراتيجية الشاملة .15
تكون مرنة بفضل نمط توزيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاص بھا، حيث تستھلك أوال الخليج 

في المائة من منتجاتھا المحتوية على المواد  85في المائة من استھالك خط األساس للبلد وتصدر  81.6للصناعات 
تعتمد  .لى االعتماد على خيارات التكنولوجيا في أسواقھا التصديريةالھيدروكلوروفلوروكربونية، وھو ما يؤدي إ

االستراتيجية الخاصة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل كبير على قدرة أوال الخليج للصناعات على 
وروكربونية، تحويل جزءا من أو كل خطوط اإلنتاج الخاصة بھا إلى بدائل غير معتمدة على المواد الھيدروكلوروفل

توجد  .ة واالقتصادية عند التشغيل في ظروف البيئة المحيطة القاسيةتقنيوھي التي تكون قابلة للتطبيق من الناحية ال
قيود مفروضة على أوال الخليج للصناعات فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا ألنھا تُعتبر مصنع رئيسي لألجھزة األصلية 

ة من منتجاتھا تحت عالمات تجارية إقليمية بما في ذلك إلى مصنعين في الدول في المائ 70ويتم بيع أكثر من 
المجاورة، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، لن يحولوا شركاتھم إلى بدائل غير 

حلة األولى من خطة إدارة معتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع تكييف الھواء خالل المر
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بسبب األولويات القطاعية المختلفة

وبعد مناقشات مطولة مع الوكاالت المنفذة قبل تقديم خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  .16
لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على وافقت أوال الخليج للصناعات في المرحلة األولى من خطة إدارة إزا

- تحويل خطي تصنيع منتجات تكييف الھواء الوحدوية المتوسطة الحجم التابعين لھا إلى استخدم الھيدروفلوروكربون
كما توجد مخاوف متعلقة . 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 100.1أ، وھو ما سيسھم في إزالة 410

دة والزيادة الضرورية المصاحبة في أسعار البيع التي تؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية في بتكاليف التصنيع الزائ
األسواق، حيث أشار اليونيب إلى أن أوال الخليج للصناعات سوف تكون المصنع الوحيد في المنطقة لھذا النوع 

ه األسباب، أبلغت أوال الخليج وبناء على ھذ .المحدد من األجھزة من حيث الحجم والنوع التي ستقوم بالتحويل
إلى البدائل غير المعتمدة على المواد  للصناعات الحكومة بأنھا ليست في وضع يسمح لھا بالتحول الفوري

قبل  22- كما أبلغت الشركة عن أن تقييد نموھا في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون .الھيدروكلوروفلوروكربونية
تتوقع أوال الخليج للصناعات أن يكون نموھا من خط األساس لقطاع  .صادية سلبيةسوف تكون له نتائج اقت 2015عام 

في المائة أعلى من خط األساس لعامي  27، مع التخفيض المقيد إلى 2012في المائة بالنسبة لعام  46.5التصنيع 
، 2014في نھاية عام  وتقترح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استكمال التحويل. 2014و 2013

 .2014و 2013وھو ما يؤدي إلى إمكانية عدم امتثال البلد لبروتوكول مونتريال في أعوام 

في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أيًضا يوجد مقترح بإنشاء خط صغير لإلنتاج المسبق  .17
 2.3(والخدمة لتحويل وحدات تكييف الھواء للنافذة للتنفيذ على نطاق ضيق لنمذجة واختبار وتقييم متطلبات السوق 

كبدائل؛ ومع ذلك، يتم التحويل الفعلي  32-والھيدروفلوروكربون 290-باستخدام الھيدروكربون) كيلو واط 5.3إلى 
طن متري من  140وبمجرد تنفيذ ھذا التحويل، سوف تتم إزالة  .للقدرة التصنيعية في المرحلة الثانية فقط

ولن يؤثر االختبار على استھالك الشركة والنمو ألنه لن تتم إزالة أي استھالك عن . 22-وفلوروكربونالھيدروكلور
أشارت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أنه من الضروري إنشاء  .طريق خط اإلنتاج المسبق

ج واستعداد السوق لھذا التحويل قبل أن يحدث خط اإلنتاج المسبق ھذا كخطوة أولى للتقييم والفحص الشامل لإلنتا
  .التحويل الفعلي لخط التصنيع

وباإلضافة إلى ھذه األنشطة ذات الصلة باالمتثال،  .اقترحت البحرين أيًضا أنشطة واسعة في قطاع الخدمة .18
ردة المسبقة ب في البوليوالت المستو141-تقترح البحرين أيًضا أن يتم تحويل استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

 .يوضح األنشطة التفصيلية 8جدول  .الخلط في أوال الخليج للصناعات إلى السيكلوبنتان

   توقعات االستھالك المستقبلي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

في المائة خالل  9تتوقع البحرين أن يُحقق استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية متوسط نمو  .19
ومع تنفيذ  .بناء على النمو االقتصادي والنمو السكاني الحالي بھا في سيناريو غير مقيد 2012إلى  2011 الفترة من

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف يتم الحد من إجمالي استھالك المواد 
أطنان من قدرات  6.95ك البالغة الھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بشكل كبير ولكنه يظل يتخطى حدود االستھال
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 2013في عامي ) في المائة 11.3(أطنان من قدرات استنفاذ األوزون  5.85و) في المائة 13.4(استنفاذ األوزون 
أدناه يحتوي على ملخص لالستھالك المتوقع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  7جدول  .على التوالي 2014و

 .البحرين

  الك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوقع استھ :7جدول 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 *2009   السيناريو
 46.71 51.90 51.90       أھداف المراقبة لبروتوكول مونتريال

يَّد
ُمق

  

قطاع تصنيع 
  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن 
 692.00 870.00 870.00 1000.00 840.00 770.00 595.00  متري

- دمة الھيدروكلوروفلوروكربونقطاع خ
  ب141

طن 
 0.00 0.00 0.00 1.59 1.50 1.74 6.20  متري

- قطاع خدمة الھيدروكلوروفلوروكربون
22  

طن 
 150.00 180.00 200.00 233.40 233.40 294.36 212.16  متري

إجمالي استھالك المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن 
 842.00 1050.00 1070.00 1234.99 1074.90 1066.10 813.36  متري

أطنان من 
قدرات 

استنفاذ 
 46.31 57.75 58.85 68.01 59.20 58.73 45.08 األوزون

  االستھالك أعلى من مستوى االمتثال

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 0.00 5.85 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00  األوزون

يَّد
ُمق

ر 
غي

  

قطاع تصنيع 
  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن 
 1232.59 1162.82 1097.00 1000.00 840.00 770.00 595.00  تريم

- قطاع خدمة الھيدروكلوروفلوروكربون
  ب141

طن 
 1.89 1.79 1.69 1.59 1.50 1.74 6.20  متري

- قطاع خدمة الھيدروكلوروفلوروكربون
22  

طن 
 294.66 277.98 262.25 247.40 233.40 294.36 212.16  متري

اد إجمالي استھالك المو
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

طن 
 1529.15 1442.59 1360.93 1248.99 1074.90 1066.10 813.36  متري

أطنان من 
قدرات 

استنفاذ 
 84.21 79.44 74.94 68.78 59.20 58.73 45.08 األوزون

  االستھالك أعلى من مستوى االمتثال

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
 37.50 27.54 23.04 0.00 0.00 0.00 0.00  األوزون

   الُمبلغ عنھا فعليًا 7بيانات المادة * 

 
   إجمالي التكلفة بالنسبة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
دوالر أمريكي لتحقيق  5,870,796التكلفة اإلجمالية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين قدرت بـ  .20

وعلى الرغم من أن . 2015استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية قبل عام في المائة في  10التخفيض بنسبة 
أطنان من  22.05اإلزالة من خالل األنشطة المخططة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تبلغ 

ھالك الوطني بموجب قدرات استنفاذ األوزون، لكن نتيجة للنمو في قطاع التصنيع، سوف يغطي التخفيض في االست
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون فقط من المواد  5.59خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  .أدناه يوضح األنشطة التفصيلية وتوزيع التكلفة 8جدول  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  األنشطة المحددة والتكلفة والفترة المقترحة للتنفيذ :8جدول 
 

  صف األنشطةو

  إجمالي التمويل  اليونيدو  اليونيب
اإلزالة 
  بالطن

  فترة التنفيذ
دوالر (

  )أمريكي
دوالر (

  )أمريكي
دوالر (

  )أمريكي

أطنان من (
قدرات 
استنفاذ 
  )األوزون

  األنشطة ذات الصلة باالمتثال
تحويل خط تكييف الھواء المركزي إلى 

  أ410- الھيدروفلوروكربون
 2,171,774 2,171,774 5.51 2013-2014 

إنشاء خط إنتاج مسبق لتحويل وحدات تكييف الھواء 
  290- الصغيرة الخاصة بالنوافذ إلى الھيدروكربون

 420,000 420,000  2013-2014 

تحويل خط أجھزة تكييف الھواء الصغيرة إلى 
  290- الھيدروكربون

  المرحلة الثانية 7.70 1,673,750 1,673,750 

 170,000 - 170,000  تنظيمتحديث السياسة وال

6.84 2011-2014 
ة لقطاع الخدمة، شاملة تحديث المنھج تقنيالمساعدة ال

  ينتقنيالدراسي المھني وتطوير المعايير وتدريب ال
170,000 - 170,000 

البرنامج الوطني الستصالح المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 220,000 220,000 

  باالمتثالاألنشطة غير المرتبطة 
ب في 141-تحويل الھيدروكلوروفلوروكربون

البوليوالت المسبقة الخلط إلى السيكلوبنتان في أوال 
  الخليج للصناعات

 550,272 550,272 
2.00 

2011-2012 

ة للمستھلكين الصغار في قطاع تقنيالمساعدة ال
  الرغاوي

 60,000 60,000 2011-2012 

  أنشطة التنسيق

 2015-2011  435,000 150,000 285,000  ق المشروعتنفيذ ورصد وتدقي

 2015-2011 22.05 5,870,796 5,245,796 625,000  المجموع

 
 
 

  تعليقــات األمانة وتوصياتـھا
 

  التعليقـات
 

استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين في سياق المبادئ التوجيھية  .21
ومعايير تمويل إزالة ھذه ) 54/39المقرر (د خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بإعدا

والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط ) 60/44المقرر (المواد في قطاع االستھالك المتفق عليه في االجتماع الستين 
ة والمتعلقة بالتكلفة تقنياألمانة المسائل الكما ناقشت  .2014-2011وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

ولم  .باإلضافة إلى المسائل ذات الصلة بالنھج االستراتيجي مع اليونيب واليونيدو كما ھي موضحة باختصار أدناه
وبناء عليه فإن التعليقات التالية مصنفة إلى  .تتمكن األمانة واليونيب من التوصل إلى اتفاق حول جميع المسائل بعد

  .ائل تم حلھا وأخرى معلقة بانتظار الحلمس
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  المسائل التي تم حلھا
 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية
 

تسائلت األمانة عن النمو السريع في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعدد األجھزة المركبة،   .22
وأشار اليونيب إلى أن معدل النمو العالي في التنمية  .ة لكل أسرةوحدة تكييف ھواء نافذ 6.5الذي نتج عنه متوسط 

 ).غير البحرينيين(أدى إلى زيادة حادة في عدد السكان بسبب الزيادة في أعداد المغتربين  2005الوطنية بعد عام 
لطلب على أجھزة وبناء عليه، زادت األجھزة المعتمدة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشكل كبير مع زيادة ا

قد يكون متوسط عدد الوحدات لكل أسرة غير بديھي، لكن تم إبالغ األمانة بأن ھذا ھو  .تكييف ھواء للغرفة مريحة
ووفقًا  .االتجاه السائد ليس فقط في البحرين، ولكن في جميع الدول الخليجية التي توجد بھا ظروف مناخ مشابھة

وحدة نافذة أو مقسمة على  12إلى  10ة واحدة، ومعظم األسر لديھا من لليونيب، يوجد تكييف للھواء في كل غرف
يفسر ذلك أسباب المعدل  .مقسمة على األقل/وحدات نافذة 4إلى  3األسر غير البحرينية لديھا من أن  األقل، في حين

المنزلية وھو ما وباإلضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة تكلفة الكھرباء لالستخدامات  .وحدة في المتوسط لألسرة 6.5
  .يشجع الناس على استخدام وحدات تكييف الھواء على نطاق واسع

في المائة في  39و 2009في المائة في  107أشارت األمانة أيًضا إلى زيادة استھالك قطاع الخدمة بنسبة  .23
يما يرتبط بحجم وردت األمانة بأن الطلب على الخدمة أظھر نمط نمو غير متوقع مع الزيادة الطبيعية له ف. 2010

ومع التسليم بأن الطلب الخاص بخدمة األجھزة الحالية المقدر عن  .األجھزة المعتمدة عليھا مع التأخير لبعض السنوات
، 2010طن متري فقط في  246.13طريق البحرين في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

يشمل بعض  7طن متري المبلغ عنه بموجب المادة  294.38ع الخدمة البالغ ُسئل اليونيب عما إذا كان استھالك قطا
 .المخزون

قد ال تكون دقيقة بسبب عدم وجود نظام  2008إلى  2005للفترة من  7أبلغ اليونيب عن أن بيانات المادة  .24
كن استعادة فقط بينما ال يم 2010و 2009وخالل االستبيان، تم تدقيق االستھالك الخاص بأعوام  .قوي للرصد

أعلى من البيانات المبلغ عنھا  2008قد يكون االستھالك الفعلي في  .سجالت االستھالك الخاصة باألعوام األخرى
وعالوة . 2009إلى  2008، وھو ما يؤدي إلى نسبة مئوية أقل للزيادة في االستھالك خالل الفترة من 7بموجب المادة 

كانت ھناك العديد من مشاريع التطوير الكبرى وتم تطوير مناطق  ،2009إلى  2007على ذلك، خالل الفترة من 
، وھكذا فإن الشحن 2010و 2009معظم ھذه المشاريع بدأ تسليمھا وتشغيلھا في أعوام  .جديدة وإنشاء مبان عامة

  .يدأسھم في الزيادة المفاجئة في الطلب على غاز التبرقد  يكونربما لھذه الوحدات المسلمة بدون شحن  األولي

وعلى الرغم من التوضيحات السابقة، اتفق اليونيب مع الفرضية القائلة بأنه تم أخذ بعض المخزون في  .25
وكانوا  22-ألن بعض المستوردين توقعوا حدوث زيادات مستمرة في أسعار الھيدروكلوروفلوروكربون 2010

حصص مطبق بالنسبة للمواد يرغبون في تحقيق االستفادة عن طريق التخزين، في حين أنه ال يوجد نظام 
أي إجراءات أشارت األمانة أيًضا إلى أن المخزون غير مؤھل للتمويل مع عدم وجود  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

وأشار اليونيب إلى أن االستھالك الفعلي لعام . 2010، وطالبت اليونيب بتقدير مستوى المخزون في تهمطلوبة إلزال
وبناء على تقدير اليونيب وطلب الخدمة . طن متري 255إلى  250ى المستوى في قطاع الخدمة مقدر عل 2010

الُمحدد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم االتفاق على أن تكون نقطة البداية لقطاع الخدمة 
ين تم حسابھا لتكون وھكذا فإن نقطة البداية للبحر ).أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 13.53(طن متري  242

 .9أطنان من قدرات استنفاذ األوزون كما ھو موضح في جدول  53.13
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  نقطة البداية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوركربونية :9جدول 
 

  المادة

  الرغاوي
  الخدمة  التصنيع

اإلجمالي بالنسبة 
  للمادة

طن 
  متري

أطنان من 
قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 
ت قدرا

استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
  األوزون

طن 
  متري

أطنان 
من 

قدرات 
استنفاذ 
األوزو
  ن

 50.63 920.53 13.09 238.03 37.54 682.50 0.00 0.00  22-ر

 0.44 3.97 0.44 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00  ب141
ب في 141

 2.06 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 18.70  البوليوالت

 53.13 943.20 13.53 242.00 37.54 682.50 2.06 18.70  المجموع الكلي

  

 
  ب في البوليوالت المسبقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط 141-تم حساب االستھالك المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون .26
 2.06(طن متري  18.7، وھو ما يؤدي إلى استھالك مؤھل 2009 إلى 2007مثل المتوسط الخاص بالفترة من 
 .ب141-من الھيدروكلوروفلوروكربون) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون

طلبت األمانة من اليونيب التمييز بين االستھالك الخاص بخطي إنتاج الرغاوي في أوال الخليج للصناعات  .27
ردَّت اليونيدو، بصفتھا الوكالة المتعاونة و .بعد تاريخ اإلنھاءحيث أن الموزع الخاص بخط األبواب تم تركيبه 

المسؤولة عن ھذا العنصر، بأن االستھالك المبلغ عنه لخط األبواب مؤھل تماًما ألنه يحدث بغرض تحسين الجودة 
  .راجعت األمانة الشرح واتفقت مع وجھة نظر اليونيدو .وليس التوسع في القدرة

دوالر أمريكي لتحويل البوليوالت المسبقة الخلط  550,272تحويل الرغاوي بـ قدرت التكلفة الخاصة ب .28
 .ب إلى السيكلوبنتان، مع تخصيص مبلًغا كبيًرا من التمويل للسالمة141-المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

دوالر  9.79 لحدلمتعدد األطراف سوف يخضع لونصحت األمانة اليونيب واليونيدو بأن التمويل الخاص بالصندوق ا
في المائة من التكلفة سوف تحتاج إلى  60كغ للتحويل إلى الھيدروكربون، وھو ما يقتضي ضمنًا أن أكثر من /أمريكي

 .أشارت األمانة أيًضا إلى أن إزالة ھذا االستھالك لن تسھم في تحقيق ھدف االمتثال .المساھمة بھا عن طريق الشركة
دوالر أمريكي  1,185,000ت كذلك إلى أن إجمالي التمويل الخاص بالبحرين المتوقع في خطة األعمال يبلغ وأشار

وبناء على  .، وھو المستوى الذي تم تخطيه إلى حد كبير عن طريق األنشطة ذات الصلة بامتثال البلد2020حتى عام 
ية عندما تكون ھناك المزيد من التقنيات ذات التكلفة ما تقدم، وافق البلد على تأجيل ھذا العنصر إلى المرحلة الثان

  .الفعالة متاحة
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  األثر على المناخ

إن حساب األثر على المناخ الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تحويل خط تصنيع  .29
ة المواد أ في المرحلة األولى من خطة إدارة إزال410-تكييف الھواء المركزي إلى الھيدروفلوروكربون

الھيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين بناء على قيم إمكانية االحترار العالمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
والمواد البديلة التي تم إدخالھا ومستوى استھالكھا قبل وبعد التحويل يُشير إلى وجود زيادة في االنبعاثات قدرھا 

 .10الكربون كما ھو موضح في جدول أطنان من مكافئ ثاني أكسيد  557,891

أ لتحويل خط تصنيع تكييف الھواء المركزي سوف يكون لھا 410-والتكنولوجيا البديلة للھيدروفلوروكربون .30
لقد كان اختيار ھذه التكنولوجيا بناء على التقنيات . 22-تأثير أعلى بكثير على المناخ من الھيدروكلوروفلوروكربون

بما فيه الكفاية والتي يمكن استخدامھا في بيئات ذات درجة حرارة عالية مع الحفاظ على  المتاحة حاليًا والناضجة
، ذات إمكانيات منخفضة 290-وتكنولوجيا الھيدروكربون، مثل الھيدروكربون .الفعالية العالية للطاقة واألداء

سعت البحرين إلى  .تھا لالشتعاللالحترار العالمي لكن يمكن استخدامھا بشحنات صغيرة فقط في األجھزة بسبب قابلي
وفي حال  .في خط تصنيع أجھزة تكييف الھواء الصغيرة في أوال الخليج للصناعات 290-إدخال الھيدروكربون

حدوث ھذه التحويالت في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف يُسھم ذلك 
أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في السنة، وھو ما  245,375الكربون بمقدار  في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد

أطنان  312,516سيؤدي إلى تخفيض األثر العام على المناخ لمشاريع االستثمار إلى مستوى االنبعاثات الزائدة البالغ 
 .من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
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  مارمؤشر األثر على المناخ لمشروع االستث :10جدول 
 
        عام  المدخالت

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

التجميع في الموقع للتبريد    ]قائمة[  نوع النظام الُمحدد
   التجاري

التجميع في مصنع  
   أجھزة تكييف الھواء

  المجموع

         معلومات عامة عن التبريد
-الھيدروكلوروفلوروكربون  [-]  الھيدروكلوروفلوروكربون المطلوب استبداله

22   
 

الھيدروكلوروفلوروكر
   22- بون

   

    1.01   7.41   ]كغ[  كمية غاز التبريد لكل وحدة
  151,754   138,254   13,500  [-]  عدد الوحدات

    3,956   49,224   ]واط[  قدرة التبريد
           

       ار بديل مع أقل مستوى من التأثير على البيئةاختي

     -   -  [%]  )جميع الدول(حصة الصادرات 

         حساب التأثير المناخي
     290- الھيدروكربون    أ410 –الھيدروفلوروكربون    ]قائمة[  )يمكن اختيار أكثر من بديل واحد(غاز تبريد بديل 

  .عن أداء أحد البدائل؛ يمكن أن يختلف األداء اختالفًا كبيًرا حسب الحالة عامةمعلومات  وليستالحالة محل التحقق ب خاصةجميع البيانات الُموضحة
   

توجد  .المنتجة في سنة واحدة، وعلى أساس الكمية 22- المخرجات محسوبة مثل التأثير المناخي ألنظمة غاز التبريد في دورة حياتھا بالمقارنة مع الھيدروكلوروفلوروكربون :مالحظة  المخرجات
  مختلفة متاحة/مخرجات إضافية

     البحرين   البلد
    تحديد تكنولوجيا بديلة مع أقل تأثير ممكن على المناخ

قائمة مصنفة، األفضل [  بالبدائل لتحديد البديل األقل تأثيًرا على المناخ قائمة
النسبة (األعلى = 

المئوية لالنحراف عن 
روفلوروكرالھيدروكلو

  )]بون

- 14(أ 600- الھيدروكربون 
(%   

أ 600- الھيدروكربون 
)18-(%   

   

 290- الھيدروكربون    %)-9( 290- الھيدروكربون 
)14-(%   

   

أ 134-الھيدروفلوروكربون 
)4-(%   

-الھيدروفلوروكربون 
   %)-4(أ 134

   

- الھيدروكلوروفلوروكربون 
22   

 
الھيدروكلوروفلوروكر

   22- بون

   

ج 407-الھيدروفلوروكربون 
)3(%   

-الھيدروفلوروكربون 
   %)0(ج 407

   

أ 410-الھيدروفلوروكربون 
)6(%   

-الھيدروفلوروكربون 
   %)7(أ 410

   

         حساب التأثير المناخي
         ):للمعلومات فقط(للوحدة، على العمر االفتراضي 

-روكلوروفلوروكربونالھيد      غاز التبريد المستخدم حاليًا
22   

 
الھيدروكلوروفلوروكر

   22- بون

   

     2,545,176,133   13,241,946,344   ]كيلو واط ساعة[  استھالك الطاقة
كغ من مكافئ ثاني [  )المادة(األثر المباشر على المناخ 

  ]أكسيد الكربون
 755,525   258,563     

كغ من مكافئ ثاني [  لبلدفي ا ):الطاقة(األثر غير المباشر على المناخ 
  ]أكسيد الكربون

 8,069,734   1,551,048     

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

 -   -     

  حساب التأثير المناخي للتحويل
      290-بونالھيدروكر    أ410 –الھيدروفلوروكربون        غاز التبريد المحدد

طن من مكافئ ثاني [  )*خط األساس -بعد التحويل (التأثير المباشر الكلي 
  ]أكسيد الكربون

 20,431.0   (257,382.0)    

طن من مكافئ ثاني [  )**البلد(التأثير غير المباشر 
  ]أكسيد الكربون

 537,460.0   12,007.0     

كافئ ثاني طن من م[  )**خارج البلد(التأثير غير المباشر 
  ]أكسيد الكربون

 -   -     

طن من مكافئ ثاني [  إجمالي التأثير غير المباشر
  ]أكسيد الكربون

 537,460.0   12,007.0     

طن من مكافئ ثاني [  إجمالي األثر لغاز التبريد المحدد
 ]أكسيد الكربون

 557,891   (245,375)    

أ 134- الھيدروفلوروكربون       غاز التبريد البديل
)4-(%   

      290-الھيدروكربون 

طن من مكافئ ثاني [  )*خط األساس -بعد التحويل (التأثير المباشر الكلي 
  ]أكسيد الكربون

 (150,859)  (257,245)    

    (63,610) (190,655)طن من مكافئ ثاني [  )**البلد(إجمالي التأثير غير المباشر 
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        عام المدخالت
  ]أكسيد الكربون

طن من مكافئ ثاني [  )**خارج البلد(لمباشر إجمالي التأثير غير ا
  ]أكسيد الكربون

 -   -     

طن من مكافئ ثاني [  **إجمالي التأثير غير المباشر
  ]أكسيد الكربون

 (190,655)  (63,610)    

طن من مكافئ ثاني [  إجمالي األثر بالنسبة لغاز التبريد البديل
 ]أكسيد الكربون

(341,514)  (320,855)    

  .التأثير المختلف بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة لالنبعاثات ذات الصلة بالمادة :أثير المباشرالت*

  .ربون ذات ذات الصلة باستھالك الطاقة عند توليد الكھرباءاالختالف في التأثير بين التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون بالنسبة النبعاثات ثاني أكسيد الك :تأثير غير مباشر**

 
في قطاع الخدمة، سوف تؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد  .31

الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تتضمن إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد 
وعلى الرغم  .المستخدم لخدمة التبريد 22-وكربونية، إلى خفض كمية الھيدروكلوروفلوروكربونالھيدروكلوروفلور

من أن األثر على المناخ الذي تسببه األنشطة في قطاع الخدمة لم يتم تقييمه بشكل خاص في خطة إدارة إزالة المواد 
ي الخدمة فيما يتعلق تقنيالمساعدة التقنية لالھيدروكلوروفلوروكربونية، لكن األنشطة المخططة في البحرين، والسيما 

أطنان من مكافئ ثاني  46,303باسترداد وإعادة استخدام غازات التبريد تُشير إلى أن البلد يحتمل أن يتجنب انبعاث 
 . في المائة من خط األساس لقطاع الخدمة 10أكسيد الكربون في الغالف الجوي، على فرض أنه ستتم إزالة 

أ التي ستكون مصاحبة 410-ًرا للقيمة العالية إلمكانية االحترار العالمي للھيدروفلوروكربونفي الختام، نظ .32
لخط تصنيع أجھزة تكييف الھواء المركزي، سوف يتمثل األثر العام على المناخ نتيجة لتنفيذ المرحلة األولى من خطة 

أطنان من مكافئ ثاني أكسيد  511,588بمقدار  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروركربونية في زيادة االنبعاثات
 .11الكربون، كما ھو موضح في جدول 

  ملخص األثر على المناخ لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية :11جدول 

  عنصر المشروع
أطنان من مكافئ ثاني (انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ) -(انخفاض (+)/زيادة 

  )أكسيد الكربون
  المرحلة الثانية  لمرحلة األولىا

تحويل خطوط إنتاج تكييف الھواء المركزي إلى 
  557,891+  أ410-الھيدروفلوروكربون

تحويل خط إنتاج أجھزة تكييف الھواء الصغيرة 
 245,375-  290-للنافذة إلى الھيدروكربون
من خط األساس % 10األنشطة الخاصة بإزالة 

  46,303 -   لقطاع الخدمة
 245,375- 511,588+   الي األثر على المناخإجم

 
  التمويل المشترك

 
 األقصى الحد لتحقيق إضافية لموارد المحتملة واإلمكانيات المالية الحوافز بشأن) ح( 54/39للمقرر  استجابة .33
 XIX/6 رالمقر من) ب(11بالفقرة  عمال الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطط من البيئية المنافع من

لألطراف، أشار اليونيب إلى أن البحرين تنظر في وضع جدوالً زمنيًا للتمويل  عشر التاسع االجتماع عن الصادر
المشترك لدعم الشركات ذات الصلة في تنفيذ مشروع التحويل ألن التكلفة الفعلية الستكمال التحويل سوف تكون أعلى 

ھذا الجدول الزمني للتمويل المشترك سوف يشمل  .دد األطرافبكثير من المبلغ المؤھل بموجب الصندوق المتع
 . ة وتسھيل الحصول على عدد من أدوات التمويل العامتقنيالمساعدة ال
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  المسائل المعلقة بانتظار الحل
 

  استراتيجية اإلزالة وعدم االمتثال المحتمل

ك مسموًحا به بالنسبة لمستويات ناقشت األمانة مع اليونيب واليونيدو نية البحرين استخدام أقصى استھال .34
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االتفاق ذي الصلة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي 

كما أشار اليونيب إلى أن . 2014و 2013تزيد عن تلك الُمحددة عن طريق بروتوكول مونتريال بالنسبة ألعوام 
، أو أي قيود إضافية 2014قدرة التصنيع في أوال الخليج للصناعات، إذا تم تنفيذه قبل عام  الحكومة ترى أن تحويل

مفروضة على نمو الشركة بما يتخطى مستوى االستھالك المتوقع بموجب السيناريو المقيد، يمكن أن تؤثر بالسلب 
لم تقم جميعھا بتنفيذ عمليات تحويل ، 15على أرباح الشركة مع التسليم بأن الدول المجاورة، المذكورة في الفقرة 

مشابھة لتصنيع تكييف الھواء أو تتعھد بھا في نفس اإلطار الزمني حتى األن، وأنه يوجد ترابط وثيق بين السوق 
وفقًا للتخطيط الخاص بالحكومة، على الرغم من جھودھا الرامية إلى تقييد النمو، يظل النمو  .واالقتصاد في المنطقة

سوف يؤدي ذلك، باإلضافة إلى النسبة العالية الستھالك البلد من المواد  .ا في أوال الخليج للصناعاتالمتوقع كبيرً 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، إلى عدم االمتثال للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول 

لإلزالة بالنسبة لخطة إدارة إزالة المواد  قدَّمت الحكومة، من خالل اليونيب، جدوالً زمنيًا .مونتريال
، موضًحا 2014و 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية يقترح استھالًكا مسموًحا به أعلى من أھداف االمتثال ألعوام 

ووفقًا لھذا الجدول الزمني، سوف تكون البحرين في حالة عدم امتثال . 7في جدول " سيناريو مقيد"تحت مسمى 
أطنان من قدرات  5.85و 2013أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في  6.95ال بما يساوي لبروتوكول مونتري

  .2014استنفاذ األوزون في 

وسعيًا منھا لتجنب عدم االمتثال المحتمل، ناقشت األمانة مع اليونيب واليونيدو العديد من الخيارات فيما  .35
السيناريوھات المختلفة للتخفيضات في المواد  .متثاليتعلق بكيفية السماح للبحرين بالتعھد بالبقاء في حالة ا

  .12الھيدروكلوروفلوروكربونية ملخصة في جدول 

من ) أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 12.79(طن متري  232.5استيراد  :السيناريو األول  )أ (
بدون تغيير في  2012للتخزين على نفقة المصنع خالل عام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

، مع 7تخدام المتوقع بالنسبة لھذا المصنع، كما ھو موضح في السيناريو المقيد في جدول االس
تقدر األمانة التكاليف اإلضافية  .تخفيض استھالك قطاع الخدمة كما ھو مقترح في التقديم األصلي

 كغ؛ أو/دوالر أمريكي 1لنفقات رأس المال والتخزين، التي سيتحملھا المصنع، بأن تكون بمعدل 

 2013و 2012في المائة في عامي  6تقييد النمو في أوال الخليج للصناعات على  :السيناريو الثاني  )ب (
إلى ) طن متري 100.1(، وفي نفس الوقت التحويل الكامل لخطي إنتاج 2013وصفر نمو بعد 

، والتحويل الكامل لخط إنتاج واحد 2013كانون الثاني /يناير 1أ قبل 410- الھيدروفلوروكربون
، وأنشطة التمويل 2013حزيران /يونيو 1قبل  290-إلى الھيدروكربون) طن متري 140(

 األساسية لقطاع الخدمة؛ أو

تجميد االستھالك في أوال الخليج للصناعات على خط األساس الخاص بالقطاع  :السيناريو الثالث  )ج (
الجھود لتحقيق وصاعًدا بدون المزيد من التخفيض لالستھالك، وبالمقابل زيادة  2013بداية من 

 .من خالل تمويل أنشطة قطاع الخدمة 2015إلى  2013االمتثال ألھداف التخفيض للفترة من 
أشارت األمانة إلى أن اإلزالة المتوقعة في قطاع الخدمة في ھذا السيناريو تبقى أقل من اإلزالة في 

  .قطاع الخدمة المقترحة في التقديم األصلي
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  السيناريوھات البديلة المناقشة –المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سيناريوھات إزالة  :12جدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  الوحدة  السيناريو

  أھداف المراقبة لبروتوكول مونتريال
أطنان من قدرات 
 46.7 51.9 51.9      استنفاذ األوزون

ول
األ

و 
ري
ينا
لس
ا

  

في  22- مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
أوال الخليج للصناعات المقترح أصالً في خطة 
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع 

  الدعم من الصندوق المتعدد األطراف

 692.0 870.0 870.0 1,000.0 840.0 770.0 595.0  طن متري

في  22- مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
طريق األمانة أوال الخليج للصناعات المقترح عن 

على نفقة المصنع  2013مع التخزين المسبق في 
  بناء على المقترح األصلي

 692.0 763.6 743.6 1,232.5 840.0 770.0 595.0  طن متري

 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 1.7 6.2  طن متري  ب في قطاع الخدمة141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 150.0 180.0 200.0 233.4 233.4 294.4 212.2  طن متري  في قطاع الخدمة 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون

  إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 842.0 943.6 943.6 1,467.6 1,074.9 1,066.1 813.4  طن متري
أطنان من قدرات 
  استنفاذ األوزون

45.1 58.7 59.2 80.8 51.9 51.9 46.3 

ي
ثان
 ال
يو
ار
سين
ال

  

المتوقع في  22- وكلوروفلوروكربوناستھالك الھيدر
أوال الخليج للصناعات في النمو غير المقيد بدون 

  تمويل

.1,097 1,000.0 840.0 770.0 595.0  طن متري
0 

1,162.8 1,232.6 

في  22- مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
ألعوام % 6أوال الخليج للصناعات مع نمو مقيد 

  2013، وبدون نمو بعد 2013و 2012

 943.8 943.8 943.8 890.4 840.0 770.0 595.0  طن متري

في  22-التخفيض في الھيدروكلوروفلوروكربون
 100.1أوال الخليج للصناعات عن طريق إدخال 

أ في 410- طن متري من الھيدروفلوروكربون
، مع األخذ بعين 2012كانون األول /ديسمبر

- 2010االعتبار النمو من خط األساس خالل فترة 
2012  

 138.4 138.4 138.4 0.0 0.0 0.0 0.0  طن متري

في  22-التخفيض في الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  140أوال الخليج للصناعات عن طريق إدخال 

حزيران /في يونيو 290-متري من الھيدروكربون
، مع األخذ بعين االعتبار النمو من خط 2013

   2013-2010األساس خالل فترة 

 193.6 193.6 112.9 0.0 0.0 0.0 0.0  طن متري

المتبقي في  22- استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
  )طن متري(أوال الخليج للصناعات 

 611.8 611.8 692.5 890.4 840.0 770.0 595.0  طن متري

 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 1.7 6.2  طن متري  ب في قطاع الخدمة141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 237.0 242.0 242.0 247.4 233.4 294.4 212.2  طن متري   في قطاع الخدمة 22 -ربونالھيدروكلوروفلوروك

  إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 848.8 853.8 934.5 1,139.4 1074.9 1,066.1 813.4  طن متري
أطنان من قدرات 
  استنفاذ األوزون

45.1 58.7 59.2 62.8 51.4 47.0 46.7 

ار
سين
ال

ث
ثال
 ال
يو

  
في  22- مستوى استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

أوال الخليج للصناعات بدون نمو من خط األساس 
  2013بعد 

 682.5 682.5 682.5 1,000 840.0 770.0 595.0  طن متري

 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 1.7 6.2  طن متري  ب في قطاع الخدمة141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 166.8 261.1 261.1 233.4 233.4 294.4 212.2  طن متري  في قطاع الخدمة 22 -ربونالھيدروكلوروفلوروك

  إجمالي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 849.3 939.7 939.7 1,235.0 1,074.9 1,066.1 813.4  طن متري
أطنان من قدرات 
  استنفاذ األوزون

45.1 58.7 59.2 68.0 51.9 51.9 46.7 

 
ذه الخيارات يمكن تنفيذھا بشكل رئيسي في الوقت الُمحدد لالمتثال إذا تمت الموافقة عليھا في جميع ھ .36

وبعد البت في المسألة، أشارت الحكومة إلى أن كل سيناريو من ھذه السيناريوھات سوف  .االجتماع الخامس والستين
 .يضع عبء غير ضروري على المصنع، وبالتالي كانت غير مقبولة
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انة الوكاالت بأنه من مسؤولية البلد االمتثال لبروتوكول مونتريال وأن الصندوق المتعدد نصحت األم .37
تشعر أمانة الصندوق المتعدد  .األطراف يمكنه تقديم المساعدة للبلد فقط إذا كان مستعًدا لتحقيق أھدافه بموجب المعاھدة

دروكلوروفلوروكربونية يمكن أن تجعل البلد في األطراف بعدم القدرة على التوصية بخطط إلدارة إزالة المواد الھي
ومن خالل اليونيب، أوضح البلد لألمانة أنه بشكل مستقل كانوا يرغبون في رؤية الحالة المقدمة إلى  .حالة عدم امتثال

  .اللجنة التنفيذية لطلب التوجيه من اللجنة

عند ھذه النقطة حتى تُتاح للجنة  أشارت البلد إلى أنه من حيث المبدأ، يجب أن تتوقف مراجعة المشروع .38
ومع  .التنفيذية إمكانية مناقشة تداعيات الجدول الزمني المقترح لحكومة البحرين، بما في ذلك عدم االمتثال المحتمل

ذلك، قامت األمانة أيًضا بالبت في محدودية الوقت المتبقي حتى تدخل تدابير المراقبة في بروتوكول مونتريال 
المستنفذة لألوزون حيز التنفيذ، والوقت المطلوب لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الخاصة بالمواد 

المسائل المتعلقة بالجداول الزمنية ھذه تُشير إلى أن التوصل لحل موافق عليه في  .الھيدروكلوروفلوروكربونية
متثال لضوابط المواد االجتماع الخامس والستين، إن أمكن، سوف يؤدي إلى فرصة أعلى إلى حد كبير للبلد لال

وبالتالي فقد حاولت  .، بالمقارنة مع الحل في االجتماعات المستقبلية2015و 2013الھيدروكلوروفلوروكربونية في 
األمانة متابعة المناقشات مع اليونيب، لتقديم عدًدا من الخيارات للجنة التنفيذية لمناقشتھا خالل االجتماع الخامس 

ى األمانة أن تقدم النصيحة بأن عدم وجود أرضية مشتركة فيما يتعلق بتوقيت التنفيذ ومع ذلك، كان عل .والستين
فيما يلي عدد من العناصر المحتملة المقدمة للمناقشة  .وحدود االستھالك أدى إلى عدد كبير من التبديالت المحتملة

  .خالل االجتماع الخامس والستين

   لصناعاتتكلفة تحويل قدرة اإلنتاج في أوال الخليج ل

للتحويل إلى ) دوالر أمريكي 420,000(من وجھة نظر األمانة، يمثل خط اإلنتاج المسبق المنفصل  .39
قدرة إنتاج جديدة لن تؤدي إلى إزالة أي استھالك للمواد  32-والھيدروكربون 290-الھيدروكربون

تصنيع الجديدة يُعتبر غير مؤھل كما أشارت األمانة إلى أن التمويل الخاص بقدرة ال .الھيدروكلوروفلوروكربونية
وتسائلت األمانة أيًضا عما إذا  .بشكل رئيسي وطالبت اليونيب بتقديم المبررات لوجود خط منفصل لإلنتاج المسبق

كان يمكن تحويل خط اإلنتاج الحالي خالل المرحلة األولى، إذا كان خط اإلنتاج المسبق مطلوبًا بالفعل، وما ھو مصير 
أشارت األمانة أيًضا إلى أن  .بخط اإلنتاج المسبق بعد تحويل خط اإلنتاج الرئيسي في المرحلة الثانيةالمعدات الخاصة 
تم تمويله كجزء من إعداد خطة إدارة إزالة المواد ) دوالر أمريكي 30,000(تقييم السوق 

تطلب الدمج في سوف ي) دوالر أمريكي 140,000(الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تصميم واختبار النموذج 
لم يتم تلقي إجابات على ھذه التساؤالت حتى تاريخ كتابة ھذه الوثيقة؛ ومع ذلك، قام  .تحويل خط اإلنتاج الرئيسي

اليونيب بإزالة عنصر التكلفة الخاص بتقييم السوق واحتفظ بعناصر التكلفة األخرى الخاصة بخط االختبار في طلب 
 .التمويل المقدم بعد المناقشة

مراجعة التكلفة الخاصة بعناصر االستثمار، أشارت األمانة إلى أن خطة إدارة إزالة المواد خالل  .40
الھيدروكلوروفلوروكربونية كان ينقصھا معلومات معينة ضرورية لتقييم األھلية والتكاليف اإلضافية، مثل قائمة 

قديم المعلومات الناقصة، لكن لم يتم وطلبت األمانة من اليونيب واليونيدو ت .المعدات األساسية وتواريخ التركيب
 .سوف تقدم األمانة النصيحة للجنة التنفيذية بخصوص أي تقدم يتم إحرازه .تقديمھا حتى تاريخ كتابة ھذه الوثيقة

  التمويل في قطاع الخدمة
 

مويل التمويل المشار إليه كتمويل لقطاع الخدمة يتكون، بالنسبة لحالة البلدان المنخفضة االستھالك، من ت .41
 .األنشطة في قطاع خدمة التبريد واألنشطة التنظيمية والخاصة باإلنفاذ والتكاليف المصاحبة لوحدة إدارة المشروع

الفقرات التالية تحتوي على المعلومات ذات الصلة بالعديد من اإلمكانيات التي تمت مناقشتھا مع اليونيب فيما يتعلق 
  .بمستوى التمويل في قطاع الخدمة

األمانة طلب التمويل والجدول الزمني للتكاليف وأشارت إلى أن مستوى التمويل المطلوب لقطاع راجعت  .42
كما ھو ُمحدد في ) دوالر أمريكي 435,000(، زائد تنسيق ورصد المشروع )دوالر أمريكي 560,000(الخدمة 
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للجنة التنفيذية، ) xv) (و( 60/44ونصحت البلد بأنه، بناء على المقرر . دوالر أمريكي 995,000، يبلغ 13جدول 
يجب على البلدان غير المنخفضة االستھالك أن تقوم أوالً بتناول االستھالك في قطاع التصنيع للوفاء بخطوات 

إذا طلب البلد المساعدة  .وبالتالي، يجب أن يكون التمويل الخاص بقطاع الخدمة صفر. 2015و 2013التخفيض في 
رة المؤسسة خالل خطة إدارة اإلزالة النھائية الخاصة به واالمتثال ألھداف في قطاع الخدمة للحفاظ على القد

 .دوالر أمريكي لكل كغ متري 4.50المراقبة، سوف يتم حساب التمويل على أساس 

دوالر أمريكي لقطاع الخدمة كما ھو مطلوب في التقديم األصلي يفترض  560,000إن التمويل البالغ  .43
في المائة من خط األساس  49.15طن متري، وھو ما يمثل  124.44بالبلد بمقدار تخفيض أھلية التمويل الخاص 

كما ترى األمانة أن التخفيضات المحتملة في استھالك المواد . 12لقطاع الخدمة كما ھو موضح في جدول 
استھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل األنشطة في قطاع الخدمة في أي بلد تُعتبر محدودة، حيث أن أساس

وفي  .22- في قطاع الخدمة ھو الحاجة إلى خدمة أجھزة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
حين أن الممارسة األفضل يمكن أن توفر نسبة كبيرة من استھالك غازات التبريد، ال يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

دة يتم تصنيعھا واستيرادھا وتركيبھا محتوية على مستويات تخفيض قريبة من الصفر طالما كانت األنظمة الجدي
 .كغاز تبريد، وطالما أنھا تؤدي حتًما إلى حدوث تسربات تقتضي استبدال غاز التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

والدعم وباإلضافة إلى ما تقدم، لم تكن األمانة مقتنعة بأن األنشطة المقترحة تمثل الخليط المثالي بين النھوج المؤسسية 
المسألة األخرى التي أثارتھا األمانة كانت متعلقة بأن  .المباشر ألساليب الخدمة لتحقيق أقصى قدر من التخفيضات

البلدان المنخفضة االستھالك التي يوجد بھا استھالك في قطاع الخدمة مماثل لذلك الخاص بالبحرين سوف تحصل 
وفي حالة اإلزالة بنسبة  ).2) (و( 60/40بناء على المقرر  2015دوالر أمريكي حتى  176,000على تمويل قدره 

، سوف تكون كثافة أنشطة قطاع الخدمة في البحرين 2015في المائة الستھالك خط األساس الخاص بالبلد حتى  10
 وبناء عليه، يتضح .مساوية لتلك الخاصة بالبلدان المنخفضة االستھالك التي يوجد بھا نفس المستوى من االستھالك

  .سوف يكون نھًجا ذي مغزى) 2) (و( 60/44لألمانة أن اإلشارة إلى جدول التمويل في المقرر 

دوالر أمريكي لألنشطة غير  236,000بناء على االعتبار المذكور أعاله، اقترحت األمانة التمويل البالغ  .44
لدان المنخفضة االستھالك ذات االستثمارية كمستوى مبرر للتمويل للبحرين، بناء على مستوى التمويل الخاص بالب

ورد اليونيب بأن . 2015إلى  2013دوالر أمريكي للتدقيقات المستقلة من  60,000مستوى االستھالك المشابه زائد 
ووفقًا  .العمل المطلوب لقطاع الخدمة ليس إضافي ولكنه على نفس القدر من األھمية مثل ذلك الخاص بقطاع التصنيع

، بما في ذلك ترتيب اإلعداد 2015قطاع الخدمة مطلوبة للتأكد من التحكم في الطلب قبل عام لليونيب، تُعتبر أنشطة 
ومع ذلك، بناء  .والمؤسسي الضروري لفرض أي حظر مستقبلي وإدخال بدائل جديدة قبل البلدان المجاورة تقنيال

  .دوالر أمريكي 425,000لى على تعليق األمانة، قام اليونيب بخفض طلب التمويل الخاص به في قطاع الخدمة إ

ووفقًا لليونيب،  .أشارت األمانة إلى أنه تم طلب التمويل الالزم إلنشاء وتنفيذ نظاًما للتراخيص اإللكترونية .45
سوف يُعزز نظام  .يجري اقتراح نھًجا إقليميًا للتعامل مع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفذة لألوزون

قترح رصد اإلتجار في المواد المستنفذة لألوزون عن طريق تعجيل اإلبالغ عن البيانات التراخيص اإللكترونية الم
وتصنيفھا وتسھيل التعرف على الثغرات بين الشحنات المرخصة والمستوردة في أقرب وقت من بعد حدوثھا، ودعم 

صة بالمواد المستنفذة الجھود المحلية واإلقليمية لرصد التجارة غير المشروعة، وتسھيل عملية التراخيص الخا
لألوزون من خالل مشاركة المعلومات بشكل مالئم بين وحدات األوزون الوطنية والمستوردين والمصدرين وسلطات 

نظام التراخيص اإللكترونية ُمصمم ليكون جزءا من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .الحدود
جزء من التمويل  .العربية السعودية والجمھورية العربية السورية واليمن للعراق والكويت وعمان وقطر والمملكة

الخاص بنظام التراخيص اإللكترونية يتم جمعه بين كل البلدان المشاركة للتمكين من برمجة نظاًما عاًما يلبي 
ه الخاصة ووضع االحتياجات في المنطقة، والجزء المتبقي يُستخدم لكل بلد لتخصيص النسخة العامة وفق احتياجات

يُعتبر التمويل الخاص بنظام التراخيص اإللكترونية جزءا من التمويل العام لخطة إدارة إزالة المواد  .شروط استخدامه
 60/44الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة في كل بلد وھو يخضع لقيمة فعالية التكلفة الُمحددة بموجب المقرر 

  ).15) (و(

ت الالحقة ذات الصلة باألنشطة في قطاع الخدمة إلى نتيجة نھائية، حيث أبلغ اليونيب لم تؤدي المناقشا .46
. دوالر أمريكي 425,000األمانة بأن حكومة البحرين ال يمكنھا قبول التخفيض في التمويل بما يتخطى المستوى 
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يب موظفي الجمارك واإلنفاذ دوالر أمريكي لتدر 30,000وعند ھذا المستوى، يتكون التمويل واألنشطة المقترحة من 
ي تقنيدوالر أمريكي للتفاعل المباشر مع  125,000دوالر أمريكي لعمليات الدعم المؤسسي المختلفة و 75,000و

 40.01طن متري، أي ما يمثل  94.44تبلغ اإلزالة ذات الصلة  .دوالر أمريكي لشراء األجھزة 195,000الخدمة و
ويُعتبر ذلك أكبر بكثير من مستوى التمويل . 13الخدمة كما ھو موضح في جدول في المائة من نقطة البداية لقطاع 

يوجد بعض االحتمال الستمرار المناقشات خالل الفترة بين وقت كتابة ھذه  .الذي ترى األمانة أنه قد يكون مقبوالً 
 .ختلفة لقطاع الخدمةيحتوي على ملخص لسيناريوھات التكلفة الم 13جدول  .الوثيقة واجتماع اللجنة التنفيذية

  سيناريوھات التمويل المختلفة لقطاع الخدمة :13جدول 
 

  سيناريو قطاع الخدمة
لقطاع  1السيناريو 

 الخدمة
لقطاع  2السيناريو 

 الخدمة
لقطاع  3السيناريو 

  الخدمة
لقطاع  4السيناريو 

  الخدمة
الحد األدنى المقبول   التقديم األصلي  نوع التمويل لغير االستثمار

  كومة البحرينلح
 60/44تطبيق المقرر 

للبلدان المنخفضة 
االستھالك بما يلزمه من 

  تعديل

التمويل الخاص 
بالتخفيض في قطاع 
الخدمة فقط مع عدم 

وجود نمو بداية من عام 
  في التصنيع 2010

تكاليف األنشطة غير 
االستثمارية غير شاملة وحدة 

إدارة المشروع والتدقيق 
  )دوالر أمريكي(

560,000 425,000 140,800  338,535  

تكلفة وحدة إدارة المشروع 
  )دوالر أمريكي(والتدقيق 

435,000* 150,000 95,200  67,707  

  406,242  236,000 575,000 995,000  )دوالر أمريكي ( المجموع 
 75.23 31.29 94.44 124.44  )طن متري(اإلزالة 
أطنان من قدرات (اإلزالة 

  )استنفاذ األوزون
7.06 5.41 1.94 4.36 

النسبة المئوية من خط 
  األساس للبلد

13.61% 10.43% 3.74% 8.39% 

النسبة المئوية من خط 
  األساس لقطاع الخدمة

49.15% 37.67% 13.50% 30.31% 

النسبة المئوية من نقطة 
  البداية لقطاع الخدمة

52.20% 40.01% 14.33% 32.20% 

االمتثال في عام   التعليقات
  فقط 2015

 2015االمتثال في عام 
  فقط

على فرض االمتثال، 
  في التصنيع% 10إزالة 

على فرض االمتثال، 
بدون تغيير في 

االستھالك في التصنيع، 
والتخفيض في قطاع 

  الخدمة فقط
  ليف وفقًا لذلكتوقع المقترح التكاليف الخاصة بمستشارين التي تعتبر االمانة أنھا تساوي نشاط وحدة إدارة المشروع وصنف التكا*

 
  الرصد والتنسيق والتدقيق

 
سوف يتم تأسيس لجنة األوزون  .من الُمخطط تنفيذ الرصد وتنسيق األنشطة في المشروع خالل فترة التنفيذ .47

الوطنية للبحرين للتعامل مع مسائل السياسة وتقديم التوجيه االستراتيجي خالل إزالة المواد 
اختيار وكالة مستقلة إلجراء الرصد والتدقيق المستمر لإلنجاز خالل تنفيذ خطة  كما سيتم .الھيدروكلوروفلوروكربونية

، 3ومكتب األوزون الوطني، في إطار اللجنة المذكورة في فقرة  .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
جميع المعلومات  سوف يقدم الدعم والتنسيق للتأكد من أن ھيئة الرصد المحددة سوف يُتاح لھا الحصول على

وأيًضا فسوف يتم تنفيذ اإلبالغ بخصوص مستوى التقدم الذي تم إحرازه خالل فترة التنفيذ عن طريق  .والموارد
إن التكلفة المتوقعة لوحدة إدارة المشروع تم طلبھا بمستوى  .مكتب األوزون الوطني بدعم من اليونيب واليونيدو

ومع ذلك، لم تتم . 2015و 2014و 2013المصاحبة لتدقيق االستھالك في دوالر أمريكية شاملة التكاليف  435,000
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سوف تقدم األمانة النصيحة للجنة التنفيذية  .الموافقة على تكلفة الرصد والتدقيق حتى تاريخ كتابة ھذه الوثيقة
 .بخصوص أي تقدم يتم إحرازه

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى  5,870,796اليونيب واليونيدو مبلغ يطلب كل من  .48
البالغة  2014-2011وإجمالي القيمة المطلوبة للفترة  .من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ر أمريكي المتوقع في خطة األعمال دوال 933,935دوالر أمريكي شاملة تكاليف الدعم أعلى من المبلغ  5,456,587
أطنان من قدرات  46.52يرجع االختالف في األرقام إلى خط األساس المقدر في خطة األعمال البالغ  .لھذه الفترة

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، أي ما  20.2وھذا التمويل المطلوب سوف يؤدي إلى إزالة  .استنفاذ األوزون
ومع األخذ بعين االعتبار خط األساس المقدر في  .خط األساس المقدر في خطة األعمالفي المائة من  43يساوي 

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، سوف يبقى  51.9خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 
زالة المواد في المائة من خط األساس المقدر في خطة إدارة إ 39التمويل المطلوب يؤدي إلى إزالة 

في المائة المطلوبة لالمتثال للتخفيض بنسبة  10الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھو ما يُعتبر أعلى بكثير من نسبة الـ 
ومع ذلك، لم تكن المناقشات ذات الصلة بالتمويل قد اكتملت حتى ذلك الوقت، وبالتالي ال  .2015في المائة في  10

سوف تقدم األمانة النصيحة للجنة التنفيذية بخصوص  .األعمال في الوقت الحالي يمكن تقييم تأثير التمويل على خطة
 .أي تقدم يتم إحرازه

  مشروع االتفاق
 

قدَّمت حكومة البحرين، من خالل اليونيب، مشروع اتفاق مع اللجنة التنفيذية إلزالة المواد  .49
عد وتنظيمات الصندوق المتعدد األطراف ألن ومع ذلك فھو ال يتسق مع قوا .الھيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين

وباإلضافة إلى ذلك، لم تتم الموافقة على مستويات  .مشروع االتفاق يتوقع عدم امتثال البلد لبروتوكول مونتريال
قررت األمانة على الرغم من ذلك أن تقوم بإتاحة مشروع االتفاق للجنة التنفيذية،  .التمويل وبالتالي ال يمكن إدراجھا

إبراز جميع الجوانب التي لم يُحققھا المشروع، لتوفير األساس للمناقشات خالل االجتماع الخامس والستين للجنة  مع
  .التنفيذية

  التوصيـات
 

  .قيد التنفيذ .50
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 األولمرفـق ال

  
  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة مملكة البحرينحكومة بين اّتفاق مشروع 

  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("مملكة البحرين  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
من  46.3إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1الستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل ا

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم ، بعد يحه مرة واحدةمونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنق

  .7لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-
لجميع المواد  روتوكول مونتلایربب تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

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

طوة النھائية في التخفيضات ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1واد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي للم
جاوز ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألبموجب ھذا االتفاق لجميع المواد 

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

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

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

 
. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
من تحقيق حدود االستھالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل اق، من ھذا االتف) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله  .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة 

 
في حالة عدم وفاء البلد  ل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التموي 5-

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 

. ّيةلجميع السنوات المعن ألف- 2من التذييل  2- 1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافقيق ھذه األتحيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
 تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  على ھيئة سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةاكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في 

  .كول مونتلایر لمدة ھذا االتفاقبروتو

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

ً ألدوارھا ومسؤوليا ً للتحّقق المستقّل على النحو . ألف-5تھا المحّددة في التذييل وفقا وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 .أعاله 4المبّين في الفقرة 

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

لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي قيق أسلس خفض ل تحـغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجـمن ھذه المبال
 :ألف-1
 

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

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتابيع قبل أي اجتماع للجنة الثمانية أس

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

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

ة ة لالسنويمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

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

  ؛موافق عليھا ةشريحآخر مجموع تكاليف 

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

  ؛الالحقالسنوي 

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

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

ي في أطنان قدرات استنفاد األوزون  رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ى أن . س د عل ويوافق البل
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ى خفض مستوى  ا ستؤدي إل ر التكنولوجي ة بتغيي الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق
  امل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛التمويل الش

اھمة   )د( ى مس ل عل ن تحص واد ل ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع أي ش
يتبين والھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ة ( غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتعدد األطراف ھاأن ة األجنبي أي بسبب الملكي
ت أو  و إذا كان ائي وھ د النھ د الموع أة بع بتمبر 21منش ول /س ة ). 2007أيل الغ اللجن يتم إب وس

  التنفيذية بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

دال من خل  )ھ( ط ب ابقة الخل دروكربون الس يطيلتزم البلد بدراسة إمكانية استخدام نظم الھي ا، ف ا داخلي  ھ
ابال  ة وق شركات الرغاوى المشمولة بموجب المشروع الجامع، إذا كان ذلك مجديا من الناحية التقني

  و الشركات؛ لدىللتنفيذ من الناحية االقتصادية ومقبوال 

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

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيب قوقد واف. االتفاقات بموجب ھذا من أجل الوفاء بااللتزام نيابة عنه التي ُيضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيدو توافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

وُيوافق البلد على . االتفاقفيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا  تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) المتعاونة
أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو  عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابفي إطار برنامج التقييم الت
 

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ة عن ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤول 10-
تشمل و ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

. ألنشطة في التنفيذھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين ل
وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة 

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء ونة والوكالة المنفذة المتعا

والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة 
 الوكالة المنفذة المتعاونةو الرئيسيةوتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة  .للتنسيق

 .ألف-2من التذييـل  4-2و  2-2 الصفوف األفقيةبالرسوم المبّينـة في 
 

المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
ر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ، أو عجزه على أي وجه آخألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
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ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
ً لجدول ا لبلد على ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن امنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف وفائه
 ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . التمويل

من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة  كيلوغرام، عن ّكل ")التخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتث("
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن السنوات، 

لن تشكل الحالة المعنية وبعد اتخاذ ھذه القرارات، . البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .أعاله 5عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

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

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

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية  ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة
 .ل لھذا االتفاقق من االمتثاعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

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

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

تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمامفسيرجأ 
 خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعية

 .ذلك
 

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

 .غير ذلكاللجنة التنفيذية 
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  تذييالت

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

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

  51.07   المجموع الفرعي
في البوليوالت  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

  7المسبقة الخلط غير المبلغ عنھا بموجب المادة 
  2.06 األولى جيم

  53.13    المجموع الكلي
 

  

  األھداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  المفردات الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1-1

أطنان قدرات (رفق جيم، المجموعة األولى الم
 )استھالك األوزون

 غير متاح 46.71 51.90  51.90  

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

 ) استھالك األوزون

 غير متاح 46.31 57.75  58.85  

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

*سوف يُحدد  *سوف يُحدد *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2-2
 %7.5 )أمريكي

*سوف يُحدد *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

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

*سوف يُحدد *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  2-4
 ) أمريكي

*سوف يُحدد *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد )دوالر أمريكي(الي التمويل المتفق عليه إجم 3-1 *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2 *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد )يدوالر أمريك(إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3 *سوف يُحدد  *سوف يُحدد  سوف  
*يُحدد  

*سوف يُحدد سوف  
*يُحدد  

 *سوف يُحدد )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1

 غير متاح )أطنان قدرات استھالك األوزون(في مشروعات سابقة موافق عليھا التي يتعين تحقيقھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2

 *سوف يُحدد )أطنان قدرات استھالك األوزون(  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.44 )أطنان قدرات استھالك األوزون(تفاق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا اال ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 غير متاح )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2

 0 )زونأطنان قدرات استھالك األو( ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

لمتفق على تحقيقھا ا 7في البوليوالت المسبقة الخلط غير المبلغ عنھا بموجب المادة ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-3-1
  )أطنان قدرات استھالك األوزون(بموجب ھذا االتفاق 

0  

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  7غير المبلغ عنھا بموجب المادة  ب في البوليوالت المسبقة الخلط141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-3-2
  )أطنان قدرات استھالك األوزون(سابقة موافق عليھا 

  غير متاح

أطنان ( 7ب في البوليوالت المسبقة الخلط غير المبلغ عنھا بموجب المادة 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من   4-3-3
  )تھالك األوزونقدرات اس

2.06  

  .سوف ُيحدد*
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
في السنة المحددة في التذييل  األخيراالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1
 .ألف-2
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطلتنفيذ اتألف تقرير يسوف   1
 

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

ألوزون . ضھا ببعضفيھا، وكيفية ارتباط بع ي وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل الت
دائل ذات  جة مباشرةينتك أزيلت ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

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

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

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

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

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

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

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

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

ة،  لتقديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سُيضطلع بھ  )ج( الشريحة التالي
ين رابط ب راز الت ع إب طة م ع و األنش رائح م ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ذ التج أخ

ين االعت ابقة بع ارالس ةب نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ي أن . ؛ وس وينبغ
ة رإلشاايتضمن الوصف أيضا  رات ممكن ة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغيي

املة ى الخطة الش ذا الوصف . من المنظور أن تطرأ عل المحددة في  السنواتوينبغي أن يغطي ھ
على  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . ن االتفاقم) د(5الفقرة الفرعية 

 ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة. ھاا لريفسقدم تالخطة الشاملة وأن ي
  ؛أعاله) ب(بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

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

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

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(
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  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف - 5التذييل  
     

 

للتأكد من أن كل األنشطة يتم تنفيذھا كما ھو ُمخطط في خطة إدارة إزالة المواد   -1
، يتم إدراج عنصًرا )اليونيب واليونيدو(الھيدروكلوروفلوروكربونية ولضمان التعاون الوثيق بين الوكاالت المنفذة 

مية واختيار مستشارين سوف سوف ُيغطي ذلك تنفيذ األنشطة والمتابعة اليو. لتنفيذ ورصد المشروع في المشروع
وكما ھو . يقدمون النصيحة لكتب األوزون الوطني واليونيب واليونيدو إذا كانت ھناك حاجة إلى إجراءات تصحيحية

  .الحال في خطة إدارة اإلزالة النھائية، يقترح تعيين جمعية المھندسين البحرينيين كمستشارين
  
طة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك ھذا العنصر يھدف إلى رصد فعالية تنفيذ خ  -2

التخفيضات في مستويات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وقياس تأثير أنشطة المشروع على 
وسوف تقوم حكومة البحرين، بالتشاور مع اليونيب واليونيدو، باختيار . استراتيجية اإلزالة الشاملة والبرنامج

شركة محلية مستقلة لتنفيذ ھذه المھمة وتقديم التقارير السنوية حول نتائج وإنجازات خطة إدارة /تعاقد مع منظمةوال
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  :سوف تتولى وحدة األوزون الوطنية المسؤولية عن  -3
  

  تزويد المنظمة المحددة بجميع المعلومات ذات الصلة المتاحة؛  )أ(  
  

  تزويد المنظمة المحددة بمعلومات كاملة عن أنشطة وشركاء وحدة األوزون الوطنية؛  )ب(  
  

الوثائق الضرورية للتأكد من توافرھا للمؤسسات الرسمية ذات /تزويد المنظمة المحددة بالدعم  )ج(  
  الصلة والمنظمات األخرى؛ و  

  
  .مستقلتوفير المستوى المناسب من الدعم في جمع البيانات بشكل   )د(  

  
  :سوف تتولى المنظمة الُمحددة المسؤولية عن  -4
  

تطوير نھًجا للرصد المستقل لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية وتقديمه إلى اليونيب واليونيدو   )أ(  
  ووحدة األوزون الوطنية؛  

  
تنفيذ الرصد المستقل لجميع األنشطة المنفذة في خطة إدارة إزالة المواد   )ب(  

  وروفلوروكربونية؛الھيدروكل  
  

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

  
ريع الجاري عن استھالك المواد المستنفذة لألوزون وتقييم تأثير المشا) سنوًيا(إعداد تقييًما دورًيا   )د(  

  تنفيذھا؛ و  
  

األخذ بعين االعتبار تعليقات وتوصيات اليونيب واليونيدو ووحدة األوزون الوطنية حول األنشطة   )ھـ(  
 .والتفاعل وفًقا لذلك  

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
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  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
ة   )أ( ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق

ّين في خطة  ى النحو المب ه، عل ة إدارة الخاّصة ب ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

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

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

املة وفي يالمكتسبة والتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

الغ الخاصة   )ھ( ات اإلب اء بمتطلب نويةالوف ذ الس ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي املة  بتق والخطة الش
ةألف -4نحو المحدد في التذييل على ال ة التنفيذي ى اللجن اتمل توتش .لتقديمھا إل الغ متطلب ى  اإلب عل

  ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقديم تقارير

ذةالخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة المنف ا الوكال  ين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

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

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

رة في حالة خفض الت  )ي( د  11مويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ة والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال ذة ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة منف ل كل وكال تموي

 أو ثنائية معنية؛

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

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

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك المواد  لوروفلوروكربونيةالھيدروكمستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

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

  
ى الخطة الشاملةنشطة في تحدد ھذه األو. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ، وتشتمل عل

  :األقل على

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

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

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

 

  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 
  
 دوالر أمريكي ]ددسوف ُيح[ التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

 تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوكعن كّل 
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في

    
------  
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