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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  قطر

 الوكالة عنوان المشروع) أوال(

 )ةيرئيس(اليونيدو /اليونيب )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدركلوروفلوروكربونية 
 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 79.7 2009: السنة 7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

 2010: السنة)طن من قدرات استنفاد األوزون(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحة  الرغاوي اإليروصوالت كيميائي

 الحريق
عامل  المذيبات التبريد

 تصنيع
االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
استھالك 
القطاع

  مةالخد التصنيع  
          124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.4   0.4     ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 12.5      12.5  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 79.5    72.5  7.0  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 86.08 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة86.08 )مقدر( 2010-2009خط األساس للفترة 

 )طن من قدرات استنفاد األوزون(االستھالك المؤھل للتمويل 

  المتبقي0.0 موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 201120122013201420152016 خطة األعمال) خامسا(

د المستنفدة إزالة الموا اليونيدو
طن من قدرات (لألوزون 

 )استنفاد األوزون

12.5 1.30.4      14.1 

 1,202,016 0 0 0 0 1,059,3290109,75932,92800 )دوالر أمريكي(التمويل 

إزالة المواد المستنفدة  اليونيب
طن من قدرات (لألوزون 

 )استنفاد األوزون

1.8 1.8       3.5 

 336,934 0 0 0 0 183,7820153,152000 )أمريكيدوالر (التمويل 
 

 المجموع 2015 2014 2013 20112012 بيانات المشروع) سادسا(

 ال ينطبق 77.5 86.08 86.08 ال ينطبق ال ينطبق )تقديرية(حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 

 ال ينطبق 77.5 86.08 86.08 ال ينطبق ال ينطبق )زونطن من قدرات استنفاد األو(الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع المطلوبة 
دوالر (من حيث المبدأ 

 )أمريكي

 310,000 55,000 0 150,000 0 105,000 تكاليف المشروع اليونيب

 40,300 7,150 0 19,500 0 13,650 تكاليف الدعم

 1,726,600 148,660 0 532,033 0 1,045,907 تكاليف المشروع اليونيدو

 129,495 11,150 0 39,902 0 78,443 تكاليف الدعم

 2,036,600 203,660 0 682,033 0 1,150,907 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 

 169,795 18,300 0 59,402 0 92,093 )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 2,206,395 221,960 0 741,435 0 1,243,000 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
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 )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 13,650 105,000 اليونيب

 78,443 1,045,907 اليونيدو
 

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

 ينظر فيه بشكل انفرادي : توصية األمانة

  
  وصف المشروع

إلى االجتماع الخامس والستين  ،نةيبوصفھا الوكالة المنفذة المع اليونيدو،ت ، قدمقطربالنيابة عن حكومة   -  1
كما  ،دوالر أمريكي 2,819,272ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية للجنة التنفيذية خط
دوالر أمريكي  310,000دوالر أمريكي لليونيدو و  211,445زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  ھي مقدمة أصال،

تقترح خطة . لوكالة المشاركة في التنفيذدوالر أمريكي لليونيب بوصفه ا 40,300زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
في المائة في استھالك المواد  10استراتيجيات وأنشطة لتحقيق إزالة بنسبة الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة 

  . 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 

روكربونية الجاري طلبھا في ھذا تبلغ قيمة الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو  -  2
دوالر  166,386دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,218,418االجتماع، كما ھي مقدمة أصال، 

  .دوالر أمريكي لليونيب 18,200دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  140,000أمريكي لليونيدو و 

  خلفيـــة

مليون نسمة أو صدقت على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال  1.7لغ عدد سكانھا انضمت قطر والبا  -  3
 . باإلضافة إلى تعديالت لندن وكوبنھاجن ومونتريال وبيجين

  المواد المستنفدة لألوزون  اتمينظت

ألوزون وتم إنشاء وحدة ا. وزارة البيئة ھي الجھاز الوطني المسؤول عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في قطر  -  4
وحددت حكومة قطر التنظيمات من خالل القانون الملكي . الوطنية في إطار مكتب وكيل الوزارة في نفس الوزارة

ويشمل القانون . 2005، على أساس لوائح المواد المستنفدة لألوزون الموحدة لمجلس التعاون الخليجي لعام 21/2007
ويحظر . المواد المستنفدة لألوزون ونظم التراخيص والحصص الملكي الرقابة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير

القانون استيراد وتصدير منتجات قائمة على المواد المستنفدة لألوزون دون موافقة مسبقة من وزارة البيئة؛ كما يضع 
الحالية وتشمل اللوائح . المواد المستنفدة لألوزون من معدات التبريد تنفيثحدود على عدد األنشطة الضارة مثل 

 تنفيذوسيتم . فلوروكربونروالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والحظر على واردات المعدات المحتوية على الكلو
  . وما يليه 2012نظام الحصص الخاص بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدءا من عام 

   استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

لوروفلوروكربونية المستخدمة في قطر مستوردة ذلك ألن البلد ليس به أي قدرة إن جميع المواد الھيدروك  -  5
وقد ارتفع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة، من . إنتاج لھذه المواد

ويرد . 2010عام طن من قدرات استنفاد األوزون  92.41إلى  2006طن من قدرات استنفاد األوزون عام  14.97
من  7والذي تم اإلبالغ عنه بموجب المادة  2009إلى  2006نظرة شاملة على االستھالك من عام  1بالجدول 

  . 2010بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون وبيانات االستھالك التي حددھا المسح لعام 
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  7استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المادة : 1الجدول 

 خط األساس *2010 2009 2008 2007 2006 المادة

-فلوروكربونكلوروالھيدرو
22 

 1,335.5 1,446.00 1,225.00 603.80 427.78 272.22 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 73.45 79.53 67.38 33.21 23.53 14.97 األوزون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 5.24 3.68 6.80 0.00 0.00 0.00 طن متري
 قدرات طن من
استنفاد 
 0.58 0.40 0.75 0.00 0.00 0.00 األوزون

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب142

 185.4 192.00 178.80 85.00 0.00 0.00 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 12.05 12.48 11.62 5.53 0.00 0.00 األوزون

 المجموع

 1,526.14 1,641.68 1,410.60 688.80 427.78 272.22 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 86.08 92.41 79.75 38.73 23.53 14.97 األوزون
 ال ينطبق %15.9 %105.9 %64.6 %57.1 ال ينطبق (%)الزيادة 

  . بيانات المسح*  

وخالل اإلعداد لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تم إجراء مسح على أساس استبيانات   -  6
وتمت زيارة جميع شركات . اعات متابعة تالية ومقارنة البيانات التي تم جمعھا باإلحصائيات من وزارة البيئةواجتم

 المواداستھالك  2ويرد في الجدول . تصنيع الرغاوي أو تم االتصال بھا للتحقق من بيانات االستبيان
  . 2010و  2009الھيدروكلوروفلوروكربونية موزع حسب القطاعات لعامي 

  2010-2009التوزيع القطاعي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعامي : 2لجدول ا

 المجموع خدمة التبريد وتكييف الھواء الرغاوي  المادة
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 السنة

-الھيدروكلوروفلورو كربون
 1,446.00 1,225.00 1,318.00 1,105.80 128.00 119.20 طن متري 22

-وروفلورو كربونالھيدركل
 3.68 6.80 3.68 6.80 0.00 0.00 طن متري ب141

-الھيدروكلوروفلورو كربون
 192.00 178.80 0.00 0.00 192.00 178.80 طن متري ب142

إجمالي المواد 
 1,641.68 1,410.60 1,321.68 1,112.60 320.00 298.00 طن متري الھيدروكلوروفلورو كربونية

 
طن من قدرات 

 92.41 79.75 72.89 61.57 19.52 18.18 ألوزوناستنفاد ا
 % 23% 21% 77% 79% 100% 100% 

  

  خط األساس المقدر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات  86.08تم حساب خط األساس المقدر الستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على   -  7
طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  79.75على أساس استھالك مقداره ) تريطن م 1,526.14(استنفاد األوزون 

طن من  92.41يبلغ  2010من بروتوكول مونتريال واستھالك مقدر لعام  7كما أبلغ عنه بموجب المادة  2009
 60/44قرر واتساقا مع الم. قدرات استنفاد األوزون كما نصت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

. عن االستھالك المقدر 2010، سيتم تعديل خط أساس المبدئي ھذا تبعا لذلك إذا ما اختلف االستھالك الفعلي لعام )ھـ(
 0.58و  22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلورو كربون 73.45ويتضمن استھالك خط األساس 
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 قدرات استنفاد األوزون من طن من 12.05ب و 141-طن من الھيدروكلوروفلوروكربون
  . ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

  توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل

المسحوبة بالضغط واالستھالك المرتبط به من  البوليسترينتتوقع حكومة قطر لقطاع رغاوي   -  8
في  5.0و  2010في المائة لعام  6.3ب نسب نمو 142-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

أما بالنسبة الستھالك قطاع خدمة التبريد فمن المتوقع حدوث زيادة . 2012في المائة لعام  5.0و  2011المائة لعام 
وبافتراض نجاح تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فمن . في المائة سنويا 10ثابتة بنسبة 

ويتجمد بعد ذلك على مستوى  2012المتوقع أن يرتفع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى ذروته عام 
ويوفر الجدول أدناه . 2015في المائة عن مستوى خط األساس عام  90وينخفض بنسبة  2013خط األساس عام 

واء للسيناريو المقيد في إطار خطة إدارة ملخصا لتوقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطر س
  . إزالة المواد الھيدركلوروفلوروكربونية فضال عن النمو غير المقيد

  توقعات استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: 3الجدول 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 حدود بروتوكول مونتريال

طن من قدرات 
استنفاد 
 77.47 86.08 86.08 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق األوزون

استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلورو 

 كربونية المقيد

الھيدروكلوروفلورو 
 22-كربون

 1,300.00 1,400.00 1,500.00 1,667.10 1,522.40 1,446.00 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 71.50 77.00 82.50 91.69 83.73 79.53 األوزون

فلورو الھيدروكلورو
 ب141-كربون

 0.00 0.00 0.00 4.41 4.03 6.80 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 0.00 0.00 0.00 0.49 0.44 0.75 األوزون

الھيدروكلوروفلورو 
 ب142-كربون

 0.00 0.00 0.00 211.70 201.60 192.00 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 0.00 0.00 0.00 13.76 13.10 12.48 األوزون

 المجموع

طن من قدرات 
استنفاد 
 71.50 77.00 82.50 105.94 97.28 92.76 األوزون

استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلورو 
 كربونية غير المقيد

الھيدروكلوروفلورو 
 22-كربون

 2,041.03 1,855.60 1,687.19 1,667.10 1,522.40 1,446.00 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 112.26 102.06 92.80 91.69 83.73 79.53 األوزون

الھيدروكلوروفلورو 
 ب141-كربون

 5.40 4.91 4.47 4.41 4.03 6.80 طن متري
طن من قدرات 

استنفاد 
 0.59 0.54 0.49 0.49 0.44 0.75 األوزون

الھيدروكلوروفلورو 
 ب142-كربون

 245.07 233.40 222.29 211.70 201.60 192.00 طن متري
طن من قدرات 

ستنفاد ا
 15.93 15.17 14.45 13.76 13.10 12.48 األوزون

 المجموع

طن من قدرات 
استنفاد 
 128.78 117.77 107.74 105.94 97.28 92.76 األوزون

  استراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لتحقيق اإلزالة الكاملة  تقترح حكومة قطر اتباع الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال واعتماد نھج متدرج  -  9
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الحالي فقط المرحلة األولى من خطة إدارة  طلبويتضمن ال. 2030للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
ويركز على األنشطة  2015في المائة بحلول عام  10إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق نسبة تخفيض 

  .مسحوبة بالضغط وخدمة التبريدال البوليسترينفي قطاعات رغاوى 

في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف يركز البلد بشدة على إزالة   - 10
المسحوبة  البوليسترينب في قطاع رغاوى 141-والھيدروكلوروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

في المائة من استھالك المواد  19.5، يقع 2010وعلى أساس بيانات عام  .وأنشطة االستثمار المتوقعة بالضغط
. والباقي في قطاع الخدمة الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطر في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط،

  . 4ويرد ملخص األنشطة وتوزيع الشرائح وإجمالي التكلفة المطلوبة في الجدول 

  ة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، والميزانية وتوزيع الشرائحأنشطة محدد: 4الجدول 

 النشاط
إجمالي التمويل 

 )دوالر أمريكي(

شريحة عام 
دوالر ( 2011

 )أمريكي

شريحة عام 
دوالر ( 2013

 )أمريكي

شريحة عام 
دوالر ( 2015

 الوكالة )أمريكي
 المساعدة لقطاع الرغاوي 

 البوليسترينفي ثالث شركات رغاوي  مشروعات استثمار
 المسحوبة بالضغط

 اليونيدو 0 480,854 1,923,418 2,404,272

 تحديث السياسة وأنشطة تنظيمية
 اليونيب 10,000 10,000 10,000 30,000 ق عمل ومستشار قانوني وطنيتشكيل لجنة وفر
 اليونيب 0 10,000 30,000 40,000 إلكترونينظام تراخيص 

 ة التقنية لقطاع الخدمةالمساعد
مدونة وطنية للممارسات الجيدة : إعداد مدونات وتنفيذھا مثل

وإعداد برنامج إلصدار الشھادات وإدخال مدونات البطاقات 
وحفظ السجالت ومدونات للمعدات والمنشآت العاملة بخدمة 

 الھيدروكربون واألمونيا واسطوانات التعبئة 

 اليونيب 20,000 40,000 40,000 100,000

خدمات استشارية والتعرف والتدريب على إتاحة البدائل لمختلف 
 تطبيقات التبريد وتكييف الھواء

 اليونيب 20,000 20,000 20,000 60,000

 الھيدروكلوروفلوروكربونية البرنامج الوطني الستصالح المواد 
وطنية لتعزيز إقامة مراكز استصالح  يةإعداد خطوط توجيھ

 دغازات التبري
 اليونيدو 0 0 25,000 25,000

 اليونيدو 0 0 210,000 210,000 معدات لمراكز االستصالح 
 تنفيذ المشروع والمتابعة والتحقق

 اليونيب 10,000 30,000 40,000 80,000 لتنفيذ المشروع) قانونية وتقنية(خدمات استشارية 
 اليونيدو 30,000 30,000 30,000 90,000 تنفيذ المشروع والمتابعة

 اليونيدو 30,000 30,000 30,000 90,000 التحقق
   120,000 650,854 2,358,418 3,129,272المجموع

  

دوالر  3,129,272قدرت التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر بمبلغ   - 11
. 2015ك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام في المائة في استھال 10لتحقيق نسب تخفيض  يأمريك

من المواد  )طن من قدرات استنفاد األوزون 23.87(طن متري  400.3وسوف يؤدي ذلك إلى إزالة 
  . الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  اتعليقات األمانة وتوصيتھ

  التعليقات 

لوروكربونية لقطر في سياق المبادئ التوجيھية استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف  - 12
ومعايير تمويل إزالة المواد ) 54/39ر رالمق(المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

والمقررات ) 60/44المقرر (الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع االستھالك المتفق عليھا في االجتماع الستين 
  . 2014- 2011بشأن ھذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة  الالحقة

  المبالغ المتبقية من تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية 

تمت الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النھائية للمواد الكلوروفلوروكربونية لقطر في االجتماع الثالث   - 13
وفي . دوالر أمريكي وفيھا اليونيدو واليونيب وكالتي تنفيذ 432,500بمستوى  2007والخمسين للجنة التنفيذية عام 

من خطة إدارة اإلزالة النھائية، إال أنه لعدة أسباب  االجتماع التاسع والخمسين تمت الموافقة على الشريحة األخيرة
ؤسسة مناسبة للقيام ومن أھم العقبات كانت مسألة تحديد م. كانت ھناك صعوبة في تنفيذ بعض عناصر الخطة

بالتدريب التقني، وقد زاد من تعقيدھا أن غالبية تقني التبريد في قطر كانوا على ما يبدو من العمال األجانب ممن ال 
ونتيجة لذلك وبسبب صعوبات أخرى لم . وبالتالي حدثت صعوبات جمة في العملية. يتحدثون العربية وال اإلنجليزية

واتفقت األمانة ). في المائة من الميزانية الموافق عليھا أصال 39.4(دوالر أمريكي  170,000يتم بعد تخصيص مبلغ 
والوكالتين المنفذتين على إعادة برمجة المبالغ واستخدامھا ألنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد 

للمساندة إلزالة المواد ولم تؤخذ ھذه المبالغ، والتي كانت أصال متعلقة بتأھل البلد . الھيدروكلوروفلوروكربونية
الكلوروفلوروكربونية في االعتبار عندما قامت األمانة بحساب التمويل المؤھل المتبقي لقطر بعد الموافقة على 

  . المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  االستھالك في قطاع الخدمة

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واتساقا مع بيانات المعلومات الواردة من خطة إدار حسب  - 14
طن متري  1,318يبلغ  22-االستھالك الشاملة، يبدو أن قطاع الخدمة في قطر به استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون

ونية ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربطوشملت خ. 2010عام ) طن من قدرات استنفاد األوزون 72.49(
مليون نسمة بما فيھم المواطنين  1.7نتائج تعداد السكان الذي أجري مؤخرا في قطر والذي حدد أن عدد سكان قطر 

. ورأت األمانة أن االستھالك يمكن أن يكون مرتفعا بشكل غير عادي نظرا لعدد السكان. القطريين والعمال األجانب
ى والتي يمكن أن يكون بھا، نظرا لمستوى تنميتھا االقتصادية وبالتالي نظرت األمانة في عدد من البلدان األخر

. الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء ف المناخية، استھالك مرتفع للموادوالظرو
  . عدد من األمثلة 5ويوضح الجدول 

ع خدمة التبريد وتكييف الھواء في قطا 22-االستھالك واستھالك الفرد للھيدروكلوروفلوروكربون: 5الجدول 
  دول  لعدة

استھالك قطاع الخدمة  البلد
)طن متري(

قطاع  فياستھالك الفرد  سنة أقصى استھالك  السكان
 )كغ(الخدمة 

 0.776 2010 1,699,435 1,318 قطر
 0.058 2010 3,460,000 200 بنما

 0.242 2010 1,215,000 294 البحرين
 0.020 2010 26,132,000 513 المملكة العربية السعودية

 0.010 2010 3,028,000 29 عمان
 0.219 2007 310,000,000 68,000 الواليات المتحدة األمريكية
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أعلى ثالث مرات من مثيله في  22-من الواضح أن استھالك الفرد في قطر من الھيدروكلوروفلوروكربون  - 15
. ة إيضاحا من الوكاالت المنفذة حول أسباب ذلك االستھالك المرتفعوطلبت األمان. أي بلد آخر وارد في الجدول أعاله

وأشارت الوكاالت المنفذة إلى أن نوعية الخدمة يمكن أن تكون منخفضة نظرا للظروف الخاصة للبلد، أال وھي جو 
د وتكييف حار للغاية عند خدمة المعدات في الخارج واستخدام عمال مدربين بشكل سيء للغاية لخدمة معدات التبري

كما أشارت أيضا وكاالت التنفيذ اآللي أن ھناك عدد من مشاريع البنية األساسية الكبرى قد أقيمت في قطر في . الھواء
ويمكن أن يكون الشحن  .ةنيكجزء من ھذه الب ءلتكييف الھواالسنوات السابقة، وبعضھا كان يتعلق ببناء مصانع كبرى 

ى زيادة كبرى في االستھالك في قطاع الخدمة، دون أن يرتبط ذلك بالفعل األولي لھذه المصانع ھو الذي أدى إل
إال أنه لم يكن ھناك سوى أدلة غير مؤكدة . بانبعاثات لغاز التبريد خالل التشغيل وخدمة معدات التبريد وتكييف الھواء

ولية في المشروعات الكبرى ولم يكن ممكنا التحديد الكمي للھيدروكلوروفلوروكربون المستخدم كشحنة أ لھذه األحداث
مانة أن كمية معدات تكييف الھواء في قطر عالية أن اليونيدو أبلغت األغير . ة األساسية للتبريد وتكييف الھواءنيللب

وفي رأي . لية وبالتالي فإن االستھالك يمكن تصديقهاعلى أساس نصيب الفرد وأن نسب التسرب كانت أيضا ع
ك في قطاع الخدمة يشير إلى أن التقنيين يستخدمون المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األمانة، فإن مستوى االستھال

  بشكل غير مناسب وأن ھناك إغفال للممارسات الجيدة بدرجة غير معتادة في البلدان األخرى 

تحقيق تفھم وعند تقييم تزايد األنشطة التي ينبغي للصندوق المتعدد األطراف أن يمولھا، فإن من أھم وسائل ل  - 16
لمستوى التمويل المناسب ھي تحديد خط أساس يتم عليه تمويل التحسينات، وكثير منھا من أنشطة االستثمار مثل 

ومثال ذلك لتمويل تدريب تقنيي التبريد من . إحالل المعدات أو أنشطة غير استثمارية مثل التدريب اإلضافي
ممارسات الجيدة ومعالجة غازات التبريد البديلة؛ ولن يقوم المفترض أنه من الضروري فقط رفع قدراتھم ألداء ال

أو  يالصندوق المتعدد األطراف بتمويل التعليم األساسي لھؤالء التقنيين بالكامل، وبالتالي يشكل تدريبھم األساس
  . خبرتھم خط األساس

ادي للفرد في قطاع ترى األمانة مسألة مشابھة لخط األساس تنتج عن االستھالك المرتفع بشكل غير ع  - 17
. الخدمة في قطر، مما يؤدي إلى إمكانية عالية للغاية للتأھل لدعم لقطر في المستقبل، ويتضح ذلك في نقطة البداية

وعند تحديد نقطة البداية على أساس جملة أمور منھا مستوى االستھالك في قطاع الخدمة، ستقبل اللجنة التنفيذية أن 
مبدأ للتمويل، بالرغم من أن ھناك مؤشرات قوية أنه ال يقوم على أساس ممارسات ھذا المستوى مؤھل من حيث ال

  . معقولة في قطاع التبريد وتكييف الھواء

نوقش الموقف مع اليونيدو، واقترحت األمانة تخفيض نقطة البداية المطلوبة لتخفيض تأھل قطر، ومن أجل   - 18
وأبلغت األمانة اليونيدو أن . ، ويتم بذلك تالفي الحوافز الخاطئة5تحقيق درجة أعلى من المساواة بين أطراف المادة 

نتائج المناقشة سوف تؤثر فقط على تأھل قطر للدعم في المستقبل بعد تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
درة على إعادة وأشارت اليونيدو إلى أن حكومة قطر، في ھذه المرحلة، ليست قا. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

والحظت األمانة أن استھالك خط األساس يمثل . النظر في نقطة البداية إلى مستوى أقل من استھالك خط األساس
 5كغ التي طبقت على المواد الكلوروفلوروكربونية بموجب المادة  0.3مستوى أعلى بكثير من استھالك الفرد من 

كغ  0.3ة بحساب نقطة بداية معدلة محتملة باستخدام استھالك مقداره وتبعا لذلك، قامت األمان. لبروتوكول مونتريال
للفرد في قطاع الخدمة فقط، مما أدى إلى استھالك مؤھل لقطاع الخدمة في قطر  22-من الھيدروكلوروفلوروكربون

ن مليو 2؛ وسوف يترجم ذلك إلى مستوى دعم بأكثر من 22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 509.8يبلغ 
في قطاع  22-وستتم إضافة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. دوالر أمريكي ألنشطة قطاع الخدمة وحدھا

 البوليسترينكعامل نفخ في تصنيع رغاوي  22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 123.6التصنيع وھو 
- تشمل الھيدروكلوروفلوروكربونوأخيرا، يمكن أيضا لنقطة البداية أن . المحسوبة بالضغط، على ذلك المستوى

ويرد حساب نقطة البداية . ب ومواد كيميائية أخرى يتم استھالكھا في البلد142-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141
  . 6الناتج عن ذلك في الجدول 
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  حساب محتمل لنقطة البداية المعدلة للتخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : 6الجدول 

 طن من قدرات استنفاد األوزون طن مترياالستخدام/دةالما
 الھيدروكلوروفلورو

 22-كربون
 6.80 123.60 التصنيع
 28.04 509.83 الخدمة
 0.58 5.24 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12.05 185.40 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 47.47 824.07نقطة البداية المعدلة المحتملة

  

  ية إلجمالي تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية نقطة البدا

اقترحت حكومة قطر أن يكون خط األساس المقدر، المحسوب على أساس متوسط االستھالك الفعلي المبلغ   - 19
طن من قدرات  92.41واالستھالك المقدر البالغ  2009طن من قدرات استنفاد األوزون عام  79.75عنه وھو 

طن من قدرات استنفاد األوزون ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض  86.08مما ينتج عنه  2010استنفاد األوزون عام 
طن من  80.7وأشارت خطة األعمال إلى خط أساس يبلغ . المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  قدرات استنفاد األوزون

  المحسوبة بالضغط  البوليستريناوي أنشطة قطاع رغ

المحسوبة بالضغط، وھي مصنع قطر للعزل  البوليسترينتوجد ثالث مؤسسات في قطر إلنتاج رغاوى   - 20
وتستخدم المؤسسات الثالث في ). الكوثر(ومصنع الكوثر للعزل ) أورينت(ومصنع الشرق للعزل ) QIFقطر (

وكان طلب . 22-ب والھيدروكلوروفلوروكربون142- فلوروكربونن خليط الھيدروكلوروطن متري م 320المجموع 
مليون دوالر أمريكي ويجمع بين تكلفة رأس المال اإلضافية  2.404التمويل األصلي، كما قدم، لھذا النشاط يبلغ 

كنولوجيا وكت. فقط 5م بالتصدير لبلدان المادة ووالشركات الثالث مملوكة محليا بالكامل وتق. وتكلفة التشغيل اإلضافية
واأليزو بوتين ھيدروكربون قابل لالشتعال ذو إمكانية احترار عالمي . بديلة، تم اختيار استخدام اإليزوبوتين للتحويل

  . منخفضة

وفي الحالتين تم إنشاء أحد . المحسوبة بالضغط البوليسترينولدى شركة قطر والكوثر خطان إلنتاج رغاوي   - 21
أما شركة أورينت فلديھا خط إنتاج . 2007سبتمبر /، والخط اآلخر بعد أيلول2007سبتمبر /ھذين الخطين قبل أيلول

  . استھالك المؤسسات مقسم حسب التأھل 7ويبين الجدول . واحد فقط

  االستھالك واالستھالك المؤھل لثالث شركات للرغاوي: 7الجدول 

 )طن متري(المجموع  )طن متري(غير المؤھل )طن متري(المؤھل االستھالك
 200 110 90 الكوثر
 100 10 90 قطر

 20 0 20 أورينت
 320 120 200 المجموع

  

زوبوتين مما يتضمن إعادة ة الخطوط الثالث المؤھلة إلى اإلمن المتوقع أن يؤدي التحويل إلى إعادة تھيئ  - 22
االستخدام اآلمن  تھيئة معدات إنتاج الرغاوي وبصفة خاصة إجراء عدد كبير من التعديالت والتحسينات لضمان

: وناقشت األمانة واليونيدو بشكل مستفيض وتفصيلي بعض جوانب التكلفة مثل. لعامل نفخ قابل لالشتعال في اإلنتاج
أنه  ضرورة تحديث مختلف المعدات ومفھوم األمان والتكاليف المرتبطة به، والوفورات المحتملة الناتجة عن
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واتفقت األمانة . سيتم أيضا تحويل الخطوط األخرىاألطراف  المتعدد بالتوازي مع التحويل الذي يموله الصندوق
دوالر أمريكي وتكلفة التشغيل اإلضافية بمبلغ  1,350,000واليونيدو على تكلفة رأس المال اإلضافية البالغة 

إلزالة المسحوبة بالضغط وا البوليستريندوالر أمريكي لتحويل الخطوط الثالث المؤھلة لتصنيع رغاوي  160,000
  . المسحوبة بالضغط البوليسترينرغاوي ستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الكاملة ال

  أنشطة قطاع الخدمة

في قطاع الخدمة، من المخطط أن تقوم اليونيدو واليونيب بأنشطة تنفيذية وركزت األمانة والوكالتان   - 23
م مركز االستصالح في قطر والتكلفة الخاصة به؛ وكمية التفاعل مناقشاتھم على أربع مسائل رئيسية، وھي مفھو

المباشر مع تقني خدمة التبريد المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومشاركة قطر في 
توجيھه من خطة ؛ والمزج ما بين التمويل الموافق عليه بالفعل والمعاد إلكترونيالجھد اإلقليمي إلقامة نظام تراخيص 

  . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةإدارة اإلزالة النھائية والتمويل الجديد المطلوب بموجب خط

شملت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر كعنصر من عناصرھا إنشاء مركز   - 24
دوالر أمريكي لتغطية  210,000دار التمويل المطلوب أصال وكان مق. استصالح للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ضا بنود مثل معدات معقدة للتجارب لضمان وإنما أي) دوالر أمريكي 15,000(ة ليس فقط معدات االستصالح الفعلي
ح نوعية غاز التبريد، ومرافق لتخزين غاز التبريد، واسطوانات غاز التبريد لتمكين بيع غاز التبريد بعد االستصال

ويتم إعادتھا فيما بعد، وآالت االسترداد التي سيتم توفيرھا للتقنيين للقيام بعملية استرداد غاز التبريد في المنشآت، 
وطرحت األمانة عددا من المسائل مع اليونيدو، على . ومعدات تنظيف ورقابة زجاجات غاز التبريد وعدة بنود أخرى

سيكون استخداما مجديا لألموال في وقت ما زال فيه العرض من أساس التشكك فيما إذا كان مركز االستصالح 
ومشغل آخر كبير يتعلق بإذا ما كانت التكاليف المرتبطة بذلك تشكل . بكميات كبيرة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 تكاليف إضافية على ضوء أن مرفق االستصالح سيكون مرتبطا بأحد الكيانات الموجودة من ذوي المھام المشابھة
  . أساسا، مثل مورد لغاز التبريد أو الغازات التقنية؛ مما يجعل بعض التكاليف تبدو غير مؤھلة

أشارت اليونيدو إلى أنه في حالة قطر من الممكن إنشاء مركز استصالح يكون قريبا جغرافيا لعدد كبير   - 25
د الھيدروكلوروفلوروكربونية ويشمل ھذا ة من المواھابشللغاية من معدات تكييف الھواء المحتوية على كميات كبيرة م
التبريد والمعدات بسھولة، مما يجعل من الممكن لتقنيي  القرب ومستوى التنمية االقتصادية لقطر إمكانية نقل غاز

التبريد استخدام المرفق بشكل متواتر واستعارة معدات االسترداد وتوفير غاز التبريد الذي تم استرداده وشراء غاز 
ما زال متواضعا؛ فإن  22-وبالرغم من أن سعر الھيدروكلوروفلوروكربون. الي النوعية الذي تم استصالحهالتبريد ع

وأشارت . اليونيدو ما زالت مقتنعة بأنه من الممكن إقامة عملية مكتفية ذاتيا بمجرد تغطية تكلفة اإلنشاء االبتدائية
مواد الكلوروفلوروكربونية عندما كانت المعدات غالبا ما تسلم اليونيدو إلى أنه على عكس التنفيذ النمطي خالل إزالة ال

إلى المؤسسات الوطنية باھتمام محدود باستصالح كميات كبيرة من غازات التبريد، فإن تشغيل المركز سوف تكلف 
ووفقا  .شركات نتيجة لعملية عطاءات تنافسية، مما سيزيد بدرجة كبيرة إمكانية االستدامة االقتصادية للعملية ھاب

لليونيدو، فإن المعدات قد تم اختيارھا على أساس الخبرة مع مراكز االستصالح خالل فترة إزالة المواد 
وأشارت اليونيدو إلى أنه قد بات ضروريا أن يتم إيالء االھتمام إلى التفاصيل المحيطة لجعل  .الكلوروفلوروكربونية

وقد أدى استخدام مفاھيم . كونه مقبوال لدى تقنيي التبريد مركز االستصالح مستدام اقتصاديا ولوجستيا فضال عن
وأكدت الوكالة أن السبب في . شديدة التبسيط وغير متكيفة إلى نتائج غير مرضية لمشروعات تركز على االستصالح

الجديد  القائمة الطويلة نسبيا للمعدات المطلوبة جاءت نتيجة لتحليل لنقاط الضعف في المحاوالت السابقة، وأن النھج
دوالر  146,600واتفقت األمانة مع اليونيدو على مستوى تمويل لھذا العنصر يبلغ . يھدف إلى معالجة ھذه النقاط

يتم تغطيتھا بالمبالغ المتبقية من تنفيذ خطة إدارة اإلزالة ) في المائة 65(دوالر أمريكي  95,000أمريكي تشمل 
  . النھائية السابقة

ي للتنفيذ في قطاع الخدمة، عددا كبيرا مما اعتبرته األمانة أنشطة تحضيرية مثل إعداد تضمن التقديم األصل  - 26
المدونات الوطنية للممارسات الجيدة، وإعداد وإدخال معايير ومدونات وطنية، والدعم االستشاري للجنة األوزون 
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ألن األنشطة المتعلقة مباشرة بتقنيي  وطلبت األمانة تقديم أھداف يمكن قياسھا مما من شأنه التحديد الواضح. الوطنية
ي بنوعية حالخدمة تتم بالفعل؛ وبدا أن ھذا له أھمية خاصة لألمانة نظرا ألن استھالك قطاع الخدمة في قطر يو

بدرجة ھائلة  22-ضعيفة للغاية من الخدمة؛ واإلمكانية المرتبطة بذلك لخفض استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون
إلى أن األھداف  توأشارت الوكاال. ممارسات الجيدة خالل خدمة معدات التبريد وتكييف الھواءبتحسين االلتزام بال

تقني  1,000القابلة للقياس لم تكن ببساطة واضحة بشكل كاف في التقديم وأكدت أنه من جملة أمور سيتم تدريب 
ات الجيدة وبرنامج إصدار الشھادات كما أشارت أيضا إلى أن إعداد مدونة وطنية للممارس. كجزء من المرحلة األولى

سوف يشمل مواد تدريبية ونماذج للتجارب بلغتين على األقل ستكون اإلنجليزية واحدة منھما واألخرى  االمرتبط بھ
وھذا سوف يزيد بدرجة كبيرة قدرة أنشطة التدريب على الوصول إلى أجزاء كبيرة من . إما العربية أو األوردو

البلد، وبالتالي تتوصل إلى خالصات من إحدى الدروس المستفادة من تنفيذ خطة إدارة اإلزالة التقنيين العاملين في 
  . النھائية

في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  لكترونيتم اقتراح نظام التراخيص اإل  - 27
ميع شحنات المواد المستنفدة الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطر لضمان التسجيل في الوقت الحقيقي وتسجيل ج

أشار اليونيب إلى أن . لألوزون وذلك لمعالجة نقاط النقص في الرقابة على الواردات وردود فعل استخدام التراخيص
ذلك جزء من نشاط إقليمي في منطقة غرب آسيا وفي جھد إقليمي لتعزيز الرقابة على تجارة المواد المستنفدة لألوزون 

لبيانات وتجميعھا وتسھيل تحديد الثغرات بين الشحنات المرخصة والمستوردة بعد فترة وجيزة باإلسراع في إبالغ ا
المحلية واإلقليمية لرقابة والحد من االتجار غير المشروع وتسھيل عملية ترخيص  من حدوثھا، ومساندة الجھود

للمعلومات بين وحدات األوزون الوطنية المواد المستنفدة لألوزون في بلد كبير مثل العراق من خالل التبادل المناسب 
فضال عن ذلك، فإن نظام التراخيص اإللكتروني مدرج فعال أو سيكون . والمستوردين والمصدرين وسلطات الحدود

جزء من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية 
وسيتم تجميع جزء من المبالغ الخاصة بنظام التراخيص اإللكتروني ما بين . ة السورية واليمنوالجمھورية العربي

جميع البلدان المشتركة لتحقيق برمجة ناجعة التكاليف لنظام عمومي يفي باحتياجات المنطقة، وسيتم استخدام المبالغ 
وتشكل اعتمادات . تحديد شروط استخدامهوالمتبقية لكل بلد لوضع النسخة المخصصة له وفقا الحتياجاته الخاصة 

نظام الترخيص اإللكتروني جزء من التمويل الشامل لخطة إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة 
  ). 15) (و( 60/44وتخضع لقيمة نجاعة التكلفة التي حددھا المقرر 

دوالر أمريكي المتبقي من تنفيذ خطة إدارة  170,000اتفقت األمانة والوكاالت على إعادة برمجة مبلغ   - 28
وستجعل إعادة البرمجة ھذه . اإلزالة النھائية ألنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مختلف األنشطة  8ويوضح الجدول . إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةتلك األنشطة جزء من 
خطة إدارة /تعلقة وتوزيع ھذه التكاليف بين الوكاالت وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالتكلفة الم

  . اإلزالة النھائية
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تكلفة عنصر الخدمة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعھا بين الوكاالت : 8الجدول 
  ومصادر التمويل 

 النشاط

المواد  خطة إدارة إزالة
الھيدرو كلورو فلورو 

دوالر (كربونية 
 )أمريكي

خطة إدارة 
اإلزالة النھائية 

 )دوالر أمريكي(

إجمالي 
 التمويل

دوالر (
 الوكالة )أمريكي

مساندة قانونية وأشكال أخرى من الدعم تتعلق بتحديث التشريعات 
 الوطنية ولجنة األوزون الوطنية وبنود أخرى

 يباليون  30,000  0  30,000

 اليونيب  40,000  15,000  25,000 لكترونينظام التراخيص اإل
المدونة الوطنية للممارسات الجيدة وتطوير : إعداد مدونات وتنفيذھا

برنامج إصدار الشھادات وإدخال مدونات البطاقات العناوين وحفظ 
السجالت ومدونات للمعدات وتشغيل المنشآت بخدمة الھيدروكربون 

 وانات المعالجةواألمونيا واسط

 اليونيب  55,000  10,000  45,000

 اليونيب  50,000  0  50,000 إعداد مدونة الممارسات الجيدة والتوجيه وإعداد نموذج الشھادات 

 1,000برنامج التدريب الوطني بما في ذلك تدريب المدربين وتدريب 
 تقني 

 اليونيب  105,000  35,000  70,000

البدائل المتاحة  مختارات من لمتخصصة والتدريب علىالمساعدة التقنية ا
/ لمختلف أطراف التبريد وتكييف الھواء المعنيين مثل المستشارين

 خدمات استشارية والمقاولين والمستخدمين النھائيين الخ

 اليونيب  30,000  0  30,000

 اليونيدو  146,600  95,000  51,600 مركز االستصالح الوطني
 اليونيب  60,000  0  60,000 ريةخدمات استشا

 اليونيدو  90,000  15,000  75,000 وحدة متابعة المشروع
 اليونيدو  90,000  0  90,000 التحقق

   696,600 170,000 526,600المجموع
  

خطة  وعلى أساس المناقشات الواردة في الفقرات أعاله، تم االتفاق على إجمالي التمويل للمرحلة األولى من  - 29
أدناه،  9دوالر أمريكي كما يوضح الجدول  2,036,600إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر بمبلغ 

وسوف يساعد . دوالر أمريكي من التمويل المتبقي من خطة إدارة اإلزالة النھائية الموافق عليھا سابقا 170,000زائد 
طن من قدرات  23,87وإزالة  2015يض في االستھالك بحلول عام في المائة تخف 10ذلك البلد على تحقيق نسبة 

  . 2015في المائة من خط األساس بحلول عام  27.7استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تساوي 

  مستوى التمويل المتفق عليه لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : 9الجدول 

دوالر (نجاعة التكلفة  اإلزالة )دوالر أمريكي(التكلفة  ةالماد النشاط
 )أمريكي

 طن متري
 طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

تحويل قطاع رغاوي 
البوليسترين المسحوبة 

 بالضغط

 4.72 7.4 134.60 1,510,000 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12.05 185.40 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 4.5 4.42 80.4 361,600 22-الھيدروكلوروفلوروكربون اع الخدمةأنشطة قط

 ال ينطبق     165,000 وحدة متابعة المشروع، والتحقق
 ال ينطبق 23.87 400.40 2,036,600المجموع

 

  األثر على المناخ

في إطار  المسحوبة بالضغط إن تحويل ثالث خطوط إنتاج مؤھلة وخطين غير مؤھلين لرغاوي البوليسترين  - 30
من  طن متري 134.6تستھلك في المجموع خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي 
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إلى ب سوف يؤدي 142-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 185.4و  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
ي اإليزوبوتين ولھا إمكانية احترار وقد درست التكنولوجيا البديلة وھ. كبير في أثر عامل النفخ على المناخ ضتخفي

ونتج عن حساب األثر على المناخ . رية مثل الخليط الحاليتوبنفس إجمالي االستخدام من األطنان الم 20عالمي 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما  665,500للتحويل في قطاع الرغاوي إلى تخفيض في االنبعاثات مقداره 

  . 10يرد في الجدول 

  حساب األثر على المناخ لتحويل ثالث مصانع لرغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط: 10ول الجد

 االستخدام  المادة الحالة
)طن متري(

 إمكانية االحترار
العالمي

 طن متري من مكافئ(األثر على المناخ 
 )ثاني أكسيد الكربون

 اإلزالة

 الھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

134.60 1810 
-    243,626  

 الھيدروكلوروفلورو
 ب142-كربون

185.40 2310 
-    428,274  

 6400 20 320.00 اإليزوبوتين اإلحالل
  665,500    - )زيادة في األثر/+التخفيض-(إجمالي األثر على المناخ 

  

عاث ويؤدي االستصالح في مقابل انب. طن سنويا 50يشمل مقترح المشروع إنشاء مركز االستصالح بقدرة   - 31
ولحساب أثر خطة إدارة إزالة المواد . الغالف الجوي إلى انخفاض كبير في األثر على المناخ إلىنفس كمية المواد 

في المائة  50الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطر على المناخ تم افتراض استخدام مركز االستصالح العامل بنسبة 
ة المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أما المتبقي من أنشطة المساعدة التقني. من قدرته

والتي تتضمن إدخال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ مراقبة واردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فسوف تزيد 
رو وكل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلو. المستخدم لخدمة التبريد 22-من تخفيض كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

طن من مكافئ ثاني أكسيد  1.8ال ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤدي إلى وفورات قدرھا نحو  22-كربون
  . الكربون

وعلى الرغم من أن حساب األثر على المناخ المتعلق بأنشطة قطاع الخدمة لم يدرج في خطة إدارة إزالة   - 32
تقني على  1,000تعتزم قطر تنفيذھا وخاصة تدريب  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن األنشطة التي

الممارسات الجيدة باإلضافة إلى انبعاثات غاز التبريد الزائدة عن الحد الحالية تشير إلى احتمال تحقيق البلد لكمية 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي لن ينبعث في الغالف الجوي حسبما ھو مقدر في خطة أعمال  11,647
ويمكن لتقييم تقارير التنفيذ المقبلة عن . ألنشطة قطاع الخدمة بغير تشغيل مركز االستصالح 2014-2011 الفترة

طريق جملة أمور منھا مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
ن استردادھا وإعادة تدويرھا، وعدد التقنيين الذين تم الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكميات غازات التبريد التي أبلغ ع

التي أعيد تھيئتھا أن توفر مزيد من البيانات حول أثر  22- تدريبھم والمعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون
 أثر 11 لالجدوويرد في . المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ

  . لقطر على المناخ من مختلف أنواع األنشطةالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  أثر مختلف أنشطة المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ: 11الجدول 

  )ثرزيادة في األ/+ تخفيض-(األثر على المناخ  النشاط
 بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

 الفعلي خطة األعمال
  665,500          - 344,392                - التحويل في قطاع رغاوي البوليسترين المسحوب بالضغط

  45,250            -  13,489                  - إنشاء مركز استصالح

  11,647                  - قطاع الخدمةفي أنشطة مختلفة 

  722,397          -  369,528                - المجموع

  

  التمويل المشترك 

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

الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضحت اليونيدو أنه قد تمت دراسة مفصلة من جانب حكومة قطر 
وتشير الخطة إلى إتاحة وسائل . حول توفير التمويل المشترك لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

يل العام المتاح في قطر مثل منح االستثمار ودعم الفائدة على القروض التجارية والضمانات التي تساندھا التمو
وتضمنت خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دراسة تفصيلية من أربع صفحات لنظام . الحكومة

صناع رغاوي البوليسترين المسحوب  محتمل للتمويل المشترك وبصفة خاصة لتغطية التكاليف اإلضافية لدى
. بالضغط وھي مؤھلة جزئيا فقط في إطار الصندوق المتعدد األطراف بسبب إنشاء مرافق تصنيع بعد تاريخ الفصل

وتبلغ كمية التمويل اإلضافي والذي يمكن أن يساند بشكل أكبر إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطر حتى 
إال أنه . مليون دوالر أمريكي 2يل المفترض للمساندة من الصندوق المتعدد األطراف، نحو خارج التأھ 2020عام 

عدة احتماالت للتمويل المشترك، فإنه لم يتم  درستعلى حين أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  . إدراج أي التزامات محددة

   2014-0112خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2,036,600تطلب اليونيدو مبلغ   - 34
ريكي يتفق والقيم الواردة دوالر أم 1,243,000البالغ  2011م والتمويل المطلوب لعا. الھيدروكلوروفلوروكربونية

والتمويل المتوخى في خطة إدارة إزالة . دوالر أمريكي 1,243,111الشاملة لمبلغ  2011في خطة األعمال لعام 
دوالر  1,984,435بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة يبلغ  2014المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 

دوالر أمريكي، وبالتالي فإن التمويل المطلوب  1,538,949أمريكي، على حين تتوقع خطة األعمال تمويال بمبلغ 
واالختالف في التمويل يتعلق باإلزالة . 2014في المائة عن المبلغ الوارد في خطة األعمال حتى عام  29ى بنسبة أعل

وعلى حين تتوقع خطة األعمال إزالة . األكبر المطلوبة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
فإن خطة اإلزالة بموجب خطة إدارة إزالة المواد ، 2014طن من قدرات استنفاد األوزون بحلول عام  17.6

طن من قدرات استنفاد األوزون، أي زيادة على قيمة خطة األعمال  23.87الھيدروكلوروفلوروكربونية تصل إلى 
تمت والسبب يرجع إلى مفھوم النھج القطاعي لرغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، حين . في المائة 35بنسبة 

طن من قدرات استنفاد  19.45(طن متري  320في القطاع والمحاسبة عليھا بتخفيض قدره  ملاإلزالة بالكا
طن من  4.42أن كمية محدودة من األنشطة في قطاع الخدمة، الناتج عنھا تخفيض في االستھالك يبلغ ). األوزون

وء التحديات الواضحة في يبدو أن له مغزى على ض) في المائة من خط أساس القطاع 6.6(قدرات استنفاد األوزون 
  . ذلك القطاع
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  مشروع االتفاق 

يرد مشروع اتفاق بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق   - 35
  . األول بھذه الوثيقة

  التوصية 

  : قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  - 36

  إما أن  )أ(

)i(  لمقدم من حكومة قطر لتحديد نقطة البداية الخاصة بھا إلجمالي التخفيض تقبل الطلب ا
 86.08المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط األساس المقدر البالغ 

طن  79.75طن من قدرات استنفاد األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ 
واستھالك مقدر  7بموجب المادة  2009غ عنه عام من قدرات استنفاد األوزون المبل

  ـ؛ 2010طن من قدرات استنفاد األوزون لعام  92.41

  أو

)ii(   تحديد عتبة الحد األقصى لالستھالك المؤھل في قطاع الخدمة على أساس الفرد وتحديد
  نقطة البداية لقطر على ھذا األساس؛ 

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى  )ب(
في المائة في استھالك المواد  10لتحقيق نسبة تخفيض  2015إلى  2011كربونية لقطر للفترة 

دوالر  1,726,600ويشمل مبلغ  دوالر أمريكي 2,206,395الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 
دوالر  310,000دوالر أمريكي لليونيدو و 129،495 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة أمريكي

  ليونيب؛ لدوالر أمريكي  40,300 أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

طن من قدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في  23.87خصم   )ج(
  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

االتفاق بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  الموافقة على مشروع  )د(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة؛ 

ألف من االتفاق إلدراج  2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل التذييل   )ھـ(
الك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في أرقام الحد األقصى من االستھ

  مستويات أقصى استھالك مسموح به؛ 

على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة  )و(
دوالر أمريكي  1,243,000الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر، وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالر أمريكي  78,443دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,045,907ل ويشم
دوالر أمريكي  13,650دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  105,000لليونيدو ومبلغ 

  ليونيب؛ و 

 110,000لغة المتبقية من خطة إدارة اإلزالة النھائية البا درالمواالموافقة على إعادة تخصيص   )ز(
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دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  60,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو و 
الوكالة ليونيب، كما تمت الموافقة عليھا بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية بما يتسق مع خطط 

  . التنفيذ التي تم توفيرھا
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة قطر حكومةبين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("قطر  ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مّثلي 1-
 77.47 إلى كمية ثابتة قدرھا") وادّ الم("ألف  -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال المراقب 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015 كانون الثاني/ يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستھالك الالزم عد ، بمونتلایر على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة

  . 7لالمتثال بناء على بيانات المادة 
 

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

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

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

  .من كل من المواد) ستھالك المؤھل المتبقياال( 3-3- 4و  3-2-4و  3-1- 4ة ألفقياوف في الصف لكل مادة المحدد
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث وستوف. لبلدألف ل - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ").جدول زمني للموافقة على التمويل("ألف  -3دأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل المب
 

. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 4-
 سنويمن تحقيق حدود االستھالك التحّقق مستقّل  إجراءلد البسوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و

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

 
في حالة عدم وفاء البلد  ني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزم 5-

ى في الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية على األقل ثمانية أسابيع  بالشروط التالية
 :تمويلال
 

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

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافه األتحقيق ھذيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") 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 

طة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنش
  في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

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

  و األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

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

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ً . ألف-5وفقا للتحّقق المستقّل على النحو  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-

ً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  ييل لمواد المحددة في التذلإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقا
 :ألف-1
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق ة  )د( 5ف دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق أع

  :ما يليبلق التغييرات الرئيسية وتتع. للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

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

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

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  و ختلف الشرائح؛ لم

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ديال  )ب( نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ا إع يمكن إدماجھ ية، ف يت رئيس ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ الموافق عليھا، والت التنفي

  ؛الالحقالسنوي 

إدارة  إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة  )ج(
ة  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر . كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا دم لتغيي ويجب أن يُحدد في الطلب المق
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ى ال ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ ان التكنولوجيا التك اخ وأي اختالف في أطن من
تنفاد األوزون  درات اس ي ق رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ورات . س ى أن الوف د عل ق البل ويواف

ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل
  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

اھ  )د( ى مس ل عل ن تحص واد مة ل ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع أي ش
ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ي خط ة ف ة مدرج الھيدروكلوروفلوروكربوني

دد األطراف ھايتبين أنوالموافق عليھا  ة للصندوق المتع ادئ التوجيھي ة بموجب المب ر مؤھل أي ( غي
ول /سبتمبر 21شأة بعد الموعد النھائي وھو منإذا كانت بسبب الملكية األجنبية أو  يتم ). 2007أيل وس

  إبالغ اللجنة التنفيذية بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

دال من خل  )ھ( ط ب ابقة الخل دروكربون الس ة استخدام نظم الھي ا، في طيلتزم البلد بدراسة إمكاني ا داخلي ھ
ابال شركات الرغاوى المشمولة بموجب المشروع ا ة وق ة التقني ديا من الناحي لجامع، إذا كان ذلك مج

  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 ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

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

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

ة يأخذ البلد والوكاأن   )ب( ذة المعني ار االت الثنائية والمنف ين االعتب المقررين بع واردة ب لكامل الشروط ال
 .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  اليونيدو تقوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي ُيضطلع بھا
الوكالة المنفذة (كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيب وافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

 .في ھذا االتفاق ةالمشتركالت ع ألي من الوكااببرنامج التقييم الت
 

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

. ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ
لوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم ا

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ لقة بالترتيبات بين الوكالتين المتعبشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

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

 .ألف-2من التذييـل .4-2و  2-2ين ألفقيين الصفبالرسوم المبّينـة في ا
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المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد . له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل لن يحقّ 
ً لجدول ا ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقا

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

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

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

 
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 لوكالة المنفذة الرئيسية من او 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
 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى 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(5الفرعية  ا للفقرةحالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق

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

 
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
 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

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

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
  73.45 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  0.58 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  12.05 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

  86.08    المجموع
 

  

  ھداف والتمويلاأل: ألف - 2التذييل 
  

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

أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )األوزون استنفاد

 n/a 77.5 86.08 86.08 ال يوجد ال يوجد

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي  1-2
رفق جيم، المجموعة األولى من مواد الم

 ) األوزون استنفادأطنان قدرات (

 n/a 77.5 86.08 86.08 ال يوجد ال يوجد

 ة المنفذة الرئيسيةالتمويل المتفق عليه للوكال 2-1
 )دوالر أمريكي( )اليونيدو(

1,045,907 0 532,033 0 148,660 1,726,600 

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

78,443 0 39,902 0 11,150 129,495 

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

105,000 0 150,000 0 55,000 310,000 

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

13,650 0 19,500 0 7,150 40,300 

 2,036,600 203,660 0 682,033 0 1,150,907 )دوالر أمريكي(التمويل المتفق عليه إجمالي  3-1
 169,795 18,300 0 59,402 0 92,093 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3

 )أمريكي
1,243,000 0 741,435 0 221,960 2,206,395 

 11.82 )األوزون نفادأطنان قدرات است(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونة من إجمالي اإلزال 4-1-1
 0 )األوزون نفادأطنان قدرات است(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 61.63 )أطنان قدرات استھالك األوزون(  22-الھيدروكلوروفلوروكربونن الك المؤھل المتبقي ماالستھ 4-1-3
 فادأطنان قدرات است(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 )األوزون
0 

أطنان قدرات استھالك (سابقة موافق عليھا  التي يتعين تحقيقھا في مشروعاتب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 )األوزون

0 

 0.58 )األوزون نفادأطنان قدرات است(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
 ادفأطنان قدرات است(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-3-1

 )األوزون
12.05 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-3-2
 )األوزون

0 

 0 )األوزون نفادأطنان قدرات است(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-3-3
 

 على التمويل ول الزمني للموافقةالجد: ألف -3التذييل 
 
  في السنة المحددة في  الثاني االجتماعسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف- 2التذييل 
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  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

تة لألوزون وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفد. وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
دائل ذات الصلة  جة مباشرةينتك ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات ياح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغمسالتي أدخلت، لل ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن ذلك  .الص وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ديات وينبغ رات والتح ازات والخب ى اإلنج عل

ى الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل تغيي
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ع السنوات ذات الصلة المحددة في ا ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي اق، ويمكن ) أ(5لفق من االتف

  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 -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5ألف، كم رر . من االتف م تق ا ل وم

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

  قق عنھا؛إلى تسلم تقرير تحاللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة،  لتق الشريحة التالي
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب نة التقوبع ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ة؛ وس من . يمي ي أن يتض وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  التي أدخلت بالتفصيل التغييراتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

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

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتن خالل م ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ستعدل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  و وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ييرات في الخطة الشاملة، تغ

  .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  
     

 

ية التي أنشئت في إطار الھيكل اإلداري لوزارة البيئة حدة األوزون الوطنية ھي الوحدة اإلدارية المركزوإن   - 1
وھي مسؤولة عن تنسيق األنشطة الحكومية فيما يتعلق بحماية طبقة األوزون وتسھيل إزالة المواد المستنفدة 

 .لألوزون
 
ة إن وحدة األوزون الوطنية ھي المسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة الوطنية نحو تنفيذ خطة إدارة إزال  - 2

 . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 
إن إدارة تنفيذ أنشطة المشروع المخطط لھا سوف تكلف به وحدة األوزون الوطنية بالتعاون مع اليونيدو   - 3

 . بوصفھا الوكالة المنفذة الرئيسية
 

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 
  :تشمل على األقل ما يليطة نشمن األة ـوععن مجم ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

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

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

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

ى والخطة الش بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( املة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

 ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة ؛الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و(

 شراف المطلوبة؛إجراء مھاّم اإل  )ز(

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

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

ا   )ي( ال وفق رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د  11للفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

 و ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات  )ك(
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 .دعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق ب  )ل(

 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
مواد واستھالك ال الھيدروكلوروفلوروكربونيةمستقل 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

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ى ، وتشتمل الخطة الش عل

  :األقل على

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

ة   )ب( ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
  و لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية 

الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو  تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى  )ج(
    .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 170 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي ستھالك االمن  رامغيلوك

  .ألف-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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