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  : لبنان  المشروع  مقترح
 

  

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

  

  اإلزالة

  

األمم المتحدة برنامج 
  اإلنمائي (اليوئنديبي)

المرحلة الثانية، ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (إدارخطة 
 )األولىلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  لبنان

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

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  لمرحلة الثانية)(ا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  
  (رئيسية)

  غير متوفر  غير متوفر

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 69.69   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2014 : السنة  ات استنفاذ األوزون)) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 11.2     2.6  8.6   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 32.1    26.5 5.6     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
في البوليوالت السابقة الخلط  

  المستوردة

 25.5       25.5 

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

  73.50  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  73.50  :2010-2009خط األساس لفترة 

  يل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)االستھالك المؤھل للتمو

  49.07  المتبقي: 24.5  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2020  2019 2018 2017  2016  2015

برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي 

  (اليوئنديبي)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 24.15 

 1,796,920 385,602 385,602 385,602 213,371 213,371 213,371 التمويل (دوالر أمريكي)

  
 2021 2020 2019 2018 2017  2016  2015  ) بيانات المشروعسادسا(

 

2022-
2023 

 

  المجموع 2025 2024

 غير متوفر 23.88 47.78 47.78 47.78 47.78 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  غير متوفر 18.39 27.58 36.78 36.78 36.78 48.71 60.64 60.64 66.15 66.15

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
حيث المبدأ 

(دوالر 
  أمريكي)

 برنامج
األمم 

المتحدة 
مائي اإلن

  (اليوئديبي)

تكاليف 
  المشروع

2,410,000 0 0 1,114,000 0 0 420,462 0 259,364 0 4,203,826 

تكاليف 
  الدعم

168,700 0 0 77,980 0 0 29,432 0 18,155 0 294,268 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  (دوالر أمريكي)المبدأ 

2,410,000 0 0 1,114,000 0 0 420,462 0 259,364 0 4,203,826 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
  (دوالر أمريكي)المبدأ 

168,700 0 0 77,980 0 0 29,432 0 18,155 0 294,268 

إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ 
  (دوالر أمريكي)

2,578,700 0 0 1,191,980 0 0 449,894 0 277,519 0 4,498,094 

  
  )2015لشريحة األولى (طلب لتمويل ا)7(

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

  168,700 2,410,00  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)

  ) على النحو المشار إليه أعاله 2015الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  
 ظر بصورة فرديةللن  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ذةاليوئنديبي( اإلنمائياألمم المتحدة  برنامج، قّدم لبنانبالنيابة عن حكومة   -1 ة منف ة ) كوكال اع معين ى االجتم ، إل
امس ل  الخ اً لتموي بعين طلب ةوالس ة الثاني ة،  المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط غم  بمبل

ة  دوالر 6,448,520 ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك ي، زائ ي. 451,396أمريك ذ دوالر أمريك يؤدي تنفي ة  س المرحل
طن من قدرات استنفاد األوزون من  45.72إلى إزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة  1الثانية

بة  يض بنس ق التخف ة لتحقي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي الم 67.5الم واد ف تھالك الم ي اس ة ف ائ
  كما تم تقديمھا في األساس. 2025الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

لاليوئنديبي( اإلنمائياألمم المتحدة  برنامجّدم وق  -2 ى من ) طلباً لتموي ة الشريحة األول ة الثاني من خطة  المرحل
ة دوالر أم 2,500,000 بمبلغإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،  ة البالغ دعم للوكال ريكي، زائد تكاليف ال

  ، كما تم تقديمھا في األساس.دوالر أمريكي 175,000

   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك

ان  -3 ة لبن ت حكوم ن أبلغ تھالك  ع تنفا 69.69اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع ر الجدول 2014ف تھالك  1. ويظھ واد اس ةالم رة  الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2014-2010.  

  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة  لبنانالھيدروكلوروفلوروكربونية في : استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس   2014  2013 2012 20102011  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد

    طن متري
 653.55 581.00 727.11709.57756.20610.00  22-بونالھيدروكلوروفلوروكر

 2.50 0.00 5.005.000.000.49  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 341.18 343.00 441.34483.00482.50355.00  ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 997.23 924.00 1,173.451,197.571,238.70965.49  المجموع (بالطن المتري)

     من قدرات استنفاد األوزونطن
 35.95 31.96 39.939.0341.5933.55  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.05 0.00 0.10.100.000.01  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 37.53 37.73 48.553.1353.0839.05  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 73.50 69.69 88.692.2694.6772.61 األوزون) دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا

  

بالد،   -4 ى نظراً للنمو االقتصادي في ال ة إل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ع استھالك الم طن من  94.67ارتف
ام  ي ع تنفاد األوزون ف درات اس ى 2012ق دريجياً إل ت، انخفض ت ك الوق ذ ذل تنفاد  69.69، ومن درات اس ن ق طن م

تنفاد األوزون من الحد األقصى لالستھالك المسموح  3.54أكثر بـ ، أي 2014األوزون في عام  درات اس طن من ق
. وينسب االنخفاض في االستھالك إلى تدابير الرقابة 2015طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  66.15المحدد بـ 

ة المرتبطة ذ أنشطة اإلزال ة وتنفي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى من خطة  الموضوعة لواردات الم ة األول بالمرحل
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

ائية   -5 ة استقص ى دراس تناداً إل ةإل تأجرياس ن خط ة م ة الثاني داد المرحل واد  ع ة الم إدارة إزال
ة تخدام ، الھيدروكلوروفلوروكربوني م اس دراتطن  36.61ت دروكلو من ق تنفاد األوزون من الھي -روفلوروكربوناس

ن ت( ب141 ر م ل أكث ن 53مث ة م ي المائ وع ف تھالك  مجم ةاس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ام  الم ي ع ) 2014ف
واح الرغوة ورغوة العزل ل دات التصنيع أل دمع د ؛ وق م لتبري دراتطن من  5.53م ااستخد ت تنفاد األوزون من  ق اس

واء ؛ التبريد وتك معداتفي المائة) لتصنيع  8( 22-روفلوروكربونالھيدروكلو م استخدام ييف الھ ن من ط 26.57وت
ة 38(أكثر من   22-روفلوروكربوناستنفاد األوزون من الھيدروكلو قدرات ة) لخدم دات في المائ د وتكييف  مع التبري

  . 2الھواء، كما ھو مبين في الجدول رقم 

  

                                                 
المائة في استھالك المواد  في 17.5ض بنسبة تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خالل االجتماع الرابع والستين لتحقيق التخفي 1

  . 2017يناير/كانون الثاني  1الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 
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  )2014: توزيع استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (2الجدول 
  المجموع  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون 22-كلوروفلوروكربونالھيدرو  القطاع

(طن من قدرات(طن متري)
استنفاد األوزون)

(طن من قدرات (طن متري)
 استنفاد األوزون)

(طن من قدرات  (طن متري)
 استنفاد األوزون)

    التصنيع
 5.14 76.55 59.703.2816.851.85 تكييف الھواء

 3.66 53.67 40.802.2412.871.42 التبريد
 33.34 303.10 303.1033.34-- الرغاوى

 42.14 433.32 100.505.53332.8236.61 المجموع الفرعي
 26.57 483.00 --483.0026.57 الخدمة

 68.70 916.32 583.5032.09332.8236.61 المجموع

دات  ةشرك 46ھناك   -6 واءتصنيع مع د وتكييف ھ ر من ، خمستبري ا تستھلك أكث دراتطن  3.30ة منھ  من ق
ن  تنفاد األوزون م دروكلوروفلوروكربوناس نيع)،  60( 22-الھي ي التص تخدم ف الي المس غ اإلجم ن المبل ة م ي المائ ف

تھل يبلغ مجموعصغيرة الحجم شركات المتبقية ھي  41والشركات الـ  تنفاد األوزون 2.23كھا اس درات اس . طن من ق
اك أيضا  واح  ةشرك 17وھن ر متواصلةتصنيع أل ا تستھلك رغاوى غي ة منھ دراتطن  27.72، أربع تنفاد  من ق اس
ى  0.01من المتبقية  13في حين تستھلك الشركات الـ ، ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون من  طن  1.32إل
ى من خط رغاوى شركةاستنفاد األوزون. تم تحويل  من قدرات ة األول واد  ةواحدة فقط خالل المرحل ة الم إدارة إزال

  .  الھيدروكلوروفلوروكربونية

اً،  -7 تخدام  حالي تم اس ن  1.65و  24.92ي دراتط ن ق ن  م تنفاد األوزون م دروكلوروفلوروكربوناس  22-الھي
دروكلوروفلوروكربون تكييف الھواء، على التوالي. ومن المتوقع أن ينمومعدات التبريد ولخدمة  ى الھي  22-الطلب عل

ة نتيجة  خدمةفي قطاع ال واء ألخالل السنوات الخمس المقبل ة تكييف الھ انظم م تركيبھ ي ت رة،  الت في السنوات األخي
   .اإلنتاجي االقديمة بعد عمرھ إلى تشغيل معداتھمالمستخدمين النھائيين  وميل

  اإلطار القانوني 

ّكل   -8 امعاليش انون الج م ق عه 253 رق م وض ذي ت ام  ال ي ع د 1993ف ادق لبن أن بع ا ص ة فيين ى اتفاقي ان عل
ال ول مونتري اس  ،وبروتوك ار لاألس ألوزون. الإلط تنفدة ل واد المس ي للم ام وتنظيم ي ع ع ، 2003ف م وض ادئ ت مب

ألوزون. تنفدة ل واد المس ة ورصد استھالك الم ة لمراقب م توجيھي ديل نظام  وت رخيصتع واد  الت تيراد وتصدير الم الس
ألوزون  تنفدة ل اءهالمس م إنش ذي ت ا ال ي ع ث ي 2009م ف جيل بحي مل تس واد ش توردي الم رخيص مس وت

ذه  الدولة شورى مجلس وقد اعتمد، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوإدارة حصص  الھيدروكلوروفلوروكربونية ھ
ديالت وفمبر التع ي ن اني /ف رين الث وم و. و2014تش دعم تق ة، ب دة األوزون الوطني ن ح لطات م اركس وإدارة  الجم
ات، و التعريف ام المنسق لوصف يربتط ز النظ واردات وصادرات  وترمي ة ل اءة وفعالي ر كف لع، لرصد أكث واد الس الم

  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ام   -9 ة لع واد الھيدروكلوروفلوركربوني واردات الم ـ  2015أصدرت الحكومة اللبنانية بالفعل حصص ل محددة ب
ـ  58.0 ل ب تنفاد األوزون، أي أق درات اس ـ  طن 8.15طن من ق تنفاد األوزون من ال درات اس طن من  66,15من ق

قدرات استنفاد األوزون المسموحة بموجب بروتوكول مونتريال واتفاقھا مع اللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة 
   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لذلك العام.  

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة المرحلة األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ 

اع   -10 ة خالل االجتم واد الھيدروكلوروفلوركربوني ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول تمت الموافقة على المرحل
ة بتخفيض  ةاستھالكھا لخط أساس الرابع والستين والتزمت الحكوم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ـ  م لم في  17.5ب

ة بحل ام المائ الل 2017ول ع ن خ يض م ذا التخف ق ھ يتم تحقي واد . وس تھلكتين للم ركتين مس ر ش ل أكب تحوي
. حّولت ليماتيك، المصنع الوحيد اجھزة التكييف اندستريز دالل ستيلالھيدروكلوروفلوروكربونية في البالد، ليماتيك و

ا ، مع HFC-410Aتكنولوجيا إلى  أجھزة التكييف المقسومة (سبليت) المنزليةنماذج مختلفة من المنزلية ستة  إزالة م
دروكلورمن قدرات استنفاد األوزونطن  4.95طن متري ( 90.00مجموعه  ؛ في حين  22-وكربونفلورو) من الھي

يكلوبنتان لواح العازلةاأل ستيل حّولت إنتاجدالل  أن ا مجموعه ، مع المعتمدة على رغاوى البليوريتان إلى الس ة م إزال
ل  وكان. ب141-وكربونفلورو) من الھيدروكلورمن قدرات استنفاد األوزونطن  15.10طن متري ( 137.27 تحوي

  الصغيرة والمتوسطة الحجم  ونشر المعلومات التقنية. الشركاتتستھدف  تقنيةورش عمل التصنيع مدعوماً بقطاع 
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ة لم تتضمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوركربونية   -11 أنشطة محددة لقطاع خدم
واد  يض الم داف تخف ق أھ ن تحقي د م تمكن البل اً لي يكون كافي نيع س اع التص ي قط ل ف ا أن التحوي د، بم التبري
واد  ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول ة من المرحل ه. وتضمنت الشريحة الثالث ة الخاصة ب الھيدروكلوروفلوركربوني

ذھا ، التي جرى تق2الھيدروكلوروفلوركربونية يتم تنفي ة س ديمھا إلى االجتماع الرابع والسبعين، انشطة في قطاع الخدم
ى خطة العمل  2017إلى  2015في الفترة من  تناداً إل تثمارية المنجزة. واس ل من المشروعات االس مع أرصدة تموي

ـ  ة ل ة كلي ة بحيث يعكس إزال ة التنفيذي ة واللجن ين الحكوم اق ب يح االتف م تنق تنفاد  24.50المنفذة، ت درات اس طن من ق
  3في المائة من خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 33األوزون، أي ما يعادل 

  

ـ 2015كما في اكتوبر/تشرين األول   - 12 غ ال ة  2,370,349، من أصل مبل ه للمرحل دوالر أمريكي الموافق علي
غ األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك يتم  2,185,000ربونية، تم صرف مبل دوالر أمريكي. وس

  .2017و  2016دوالر أمريكي في عامي  185,349صرف الرصيد البالغ 

  للمرحلة الثانية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استراتيجية

ذي   -13 زخم ال ى ال اظ عل هللحف م تحقيق ن  ت ى م ة األول ي المرحل واد ف ة الم ة إدارة إزال خط
ائيوضعت ، لھيدروكلوروفلوروكربونيةا م المتحدة اإلنم امج األم ان، بمساعدة برن ديبي) حكومة لبن ة (اليوئن ، المرحل

ن  ة م ةالثاني واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال رح خط ي تقت ة، الت افي  756.20 إزال ري إض ن مت ط
ة. من ھذ2025بحلول عام  وروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكل) من من قدرات استنفاد األوزون طن 57.11( ، ه الكمي

ب ة  تطل طالالحكوم ل فق ـ تموي ري ( 652.64 ل تنفاد األوزونطن  45.72طن مت درات اس ن س) من ق يتم خصمھا م
ستتم إزالة ؛ و )من قدرات استنفاد األوزونطن  49.07طن متري ( 691.40بقدر تمويل لل مؤھلال المتبقيستھالك اال

ر 103.56 ن مت افي (ط ن  11.39ي إض تنفاد األوزونط درات اس ن ق ن) م دد  م ندوق المتع ن الص اعدة م دون مس
  .3األطراف، كما ھو مبين في الجدول رقم 

: لمحة عامة عن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 3الجدول 
  نانالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للب

  المجموع  22-الھيدروكلوروفلوروكربون  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  الوصف

(طن من قدرات (طن متري) 
 استتفاد األوزون)

(طن من قدرات  (طن متري)
  استتفاد األوزون)

(طن من قدرات   (طن متري)
  استتفاد األوزون)

  31.03  282.10  - - 282.1031.03 تصنيع الرغاوى
 3.28 59.70 59.703.28--  ف الھواءتصنيع معدات تكيي

 22.79 414.40 414.4022.79-- قطاع الخدمة
 57.11 756.20 282.1031.03474.1026.08 المجموع

 45.71 652.64 178.5419.64474.1026.08 اإلزالة الموولة
 11.39 103.56 --103.5611.39 اإلزالة الطوعية

نھ  -14 ذا ال اذ ھ الل اتخ ن خ تقومج، م ة  س ة الحكوم ة حوال اس  96بإزال ط أس ن خ ة م ي المائ واد ف الم
ا اص بھ ة الخ د الھيدروكلوروفلوروكربوني از بع ة  إنج ن خط ة م ة الثاني واد المرحل ة الم إدارة إزال

ة الھيدروكلوروفلوروكربونية ق فقط التخفيض بنسبة . ومع ذلك، فإن الحكوم تتعھد بتحقي ة في خط  67.5س في المائ
ةاست أساس ام  ھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ول ع ة عن استھالك  4الجدول  ويظھر .2025بحل لمحة عام
  .المرحلتين األولى والثانية إنجازالمتبقي في لبنان بعد الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

  

  

  

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/38الوثيقة  2
  .46/74المقرر   3
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  نان: لمحة عامة عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي في لب 4الجدول 

  المجموع  123-الھيدروكلوروفلوروكربون  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  22-الھيدروكلوروفلوروكربون  الوصف

  

(طن من قدرات (طن متري)
  استتفاد األوزون)

(طن من قدرات (طن متري)
  استتفاد األوزون)

(طن من قدرات   (طن متري)
  استتفاد األوزون)

(طن من قدرات   (طن متري)
  زون)استتفاد األو

 73.53 999.73 0.05 5.00 37.53 341.18 35.95 635.55 نقطة البداية
ة  ي المرحل يض ف التخف

 األولى
171.09 9.41 137.27 15.10 - - 308.36 24.51 

د  ي بع تھالك المتبق االس
 المرحلة األولى

482.46 26.54 203.91 22.43 5.00 0.05 691.37 49.02 

ي  رح ف يض المقت التخف
  نية (فعلي)المرحلة الثا

474.10 26.08 282.10 31.03 - - 756.20 57.11 

ة  ي المرحل يض ف التخف
 الثانية (ممول)

474.10 26.08 178.50 19.64 - - 652.64 45.71 

االستھالك المتبقي للمراحل 
 المستقبلية

8.36 0.46 25.41 2.80 5.00 0.05 38.73 3.31 

  األنشطة في قطاع التصنيع

  قطاع الرغاوى

رة، واثنمنھا شركات ، أربعة متبقيةشركة  17اك ھن  -15 تثناء  11ين متوسطة الحجم و تكبي صغيرة الحجم. باس
دة م  الشريكة الوحي ى، ل ة األول ا خالل المرحل م تحويلھ ي ت ىالت ذه الشركات عل بقةأي مساعدة  تحصل أي من ھ  مس

امعظم الشركات تمزج المواد المستنفدة لألوزون.  إلزالة ً داالخاصة  نظمھ ا اً ، في حين أن خلي ر حجم الشركات األكب
راء وم بش ط. و تق ابقة الخل م س ة نظ واد الكيميائي وردي الم ن م ل م دد قلي اك ع ذينھن توردون  ال يس

ى ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون ان،  إل تج نظم واحد ودارلبن والت  ين طالبولي ابقة الخل  استخداماتلمختلف  الس
  .اوىالرغ

 (مزھر وأوكال وصيدح (أس وشركاه) وكيلزي وبروفوم) لعازلةالواح لكبيرة المصنعة لألتحويل الشركات األربعة ا

ري 252.2ھا استھالك التي يبلغ مجموعالشركات األربع  ستتحول   -16 تنفاد  27.74( طن مت درات اس طن من ق
ن األوزون دروكلوروفلوروكربون) م يكلوبن ب141-الھي ا الس ى تكنولوجي تلزم ون. تاإل ل اليس ھاريج تحوي وفير ص ت

يكلوبن ط السابق نتالتخزين الس وفير سبع آالت ومحطات للخل ديل تحديثي إجراء و ذات ضغط عال، رغاوى، وت تع
اتتعديل تحديثي إجراء ، ورغاوىثالثة موزعات ل دات للجيغ ب، ومع السالمة، والمساعدة ونظم ذات صلة ب والقوال

ورات التشغيل اإلضافية دوالر أمريكي ؛  3,055,800بـ فية قدرت التكلفة الرأسمالية اإلضاوالتقنية والتدريب.  ـوف  ب
ل المشترك دوالر أمريكي/كغ 16.90تبلغ  دوالر أمريكي، بجدوى تكاليف 170,500 . وتضمن االقتراح أيضا التموي

ع  ة  الشركاتلجمي ة األربع ي حين أنو. دوالر أمريكي 1,216,105بتكلف ةف تتم إزال ي  ه س ت لشركالاالستھالك الكل
) من قدرات استنفاد األوزونطن  18.75طن متري ( 170على أساس فقط  عمليات التحويلتكلفة تم احتساب األربع، 

  ب. 141-للھيدروكلوروفلوروكربونمن االستھالك المؤھل 

يم للصناعة والتجارة) وشركتين صغيرتين لتصنيع األ نظم (شركة حك واتحويل إحدى دور ال ةح ل ال  العازل (بروميت
  ايسي)وأسبي

ة (أي،   -17 المي منخفض رار ع ة احت ة ذات إمكاني ة مخصص يغ بديل وير ص نظم تط رح دار ال ) HFO يقت
ديل تحديثي ل، من خالل للرغاوىالنھائيين  للمستخدمين دات إجراء تع وفيرالرغاوىمع ط سابق ، وت  ذات محطة خل
ىتجارب ، وقوالبالو للجيغات وإجراء تعديل تحديثيمفاعل أوتوكالف، ونظام مغلق،  دة للمصادقة عل  ،الصيغ الجدي

  دوالر أمريكي. 297,000 إجمالية قدرھا بتكلفة، مشغلي المصانعوالمساعدة التقنية وتدريب 

ا    -18 ى تكنولوجي ر متواصلة التحول إل واح غي من خالل  HFOاختارت الشركتين الصغيرتين اللتين تنتجان أل
ين ا دعم لتحس ك ال ي ذل ا ف ة، بم اعدة التقني درھا المس ة ق ة إجمالي ار بتكلف ارب واالختب دات والتج دوالر  33,000لمع

ـ  درة ب افية مق غيل إض ة تش ي، وتكلف درھا  71,250أمريك ة ق اليف إجمالي ي (أي، تك دوالر  87,680دوالر أمريك
  ). 3(ج)(50/75دوالر أمريكي/كغ تماشياً مع المقرر  10.96تبلغ  بجدوى تكاليفأمريكي)، 
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  طاع الرغاوىالمساعدة التقنية لق

ك،   -19 ى ذل وفير باإلضافة إل يتم ت أنھا أن تسمح لصناعة  ورشخمس س ة من ش الرغاوى عمل للمساعدة التقني
دائل وب رات بشأن الب ادل الخب ق المواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتبادل المعلومات وتب ول أوسع. توثي ائج لقب نت

  . مرتبطة بھا ن دون أي إزالةدوالر أمريكي، م 60,000 العنصرتكلفة ھذا تبلغ 

  موجز لتكلفة تحويل شركات الرغاوى كما تم تقديمھا في األساس: 5ويتضمن الجدول    -20

  : موجز لعمليات تحويل شركات الرغاوى5الجدول 

تكلفة رأس المال   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  الشركة
  (دوالر أمريكي)

تكلفة التشغيل 
  (دوالر أمريكي)

الر المجموع (دو
  أمريكي)

التمويل المشترك 
  (دوالر أمريكي)

التمويل المطلوب 
  (دوالر أمريكي)

جدوى التكاليف 
(دوالر 

  أمريك/كغ)

 شركات تصنيع األلواح غير المتواصلة التي تتحول إلى السيكلوبنتان
 9.79 587,400 425,100 60,0001,012,500-6.601,072,500  60.00 مزھر

 9.79 411,180 443,320 42,000854,500-4.62896,500 42.00 أوكال وصيدح
 9.79 313,280 132,120 32,000445,400-3.52477,400 32.00 كيليزي اندستريز

 9.79 357,335 215,565 36,500572,900-4.02609,400 36.50 بروفوم باك
 9.79 1,669,195 1,216,105 170,5002,885,300-3,055,800*18.76 *170.50 المجموع الفرعي

 HFOشركات تصنيع األلواح غير المتواصلة التي تتحول إلى 
 13.65 **38,360 غير متوفر0.3916,50031,29047,790 3.50 بروميتال

 12.61 **49,320 غير متوفر0.5016,50040,23056,730 4.50 سبيك
 10.96 87,680 0 0.8833,00071,520104,520 8.00 المجموع الفرعي

 غير متوفر 297,000 غير متوفر 297,000غير متوفر297,000***26.40 ***240.00 دار النظم
 غير متوفر 60,000 غير متوفر60,000غير متوفرغير متوفرغير متوفر غير متوفر المساعدة التقنية

 11.84 2,113,875 1,216,105 98,9803,346,820-19.643,385,800 178.5 المجموع
  طن من قدرات استنفاد األوزون) إنما سيتم خصم فقط ھذا المبلغ من االستھالك المؤھل المتبقي 27.7طن متري ( 252.2* ستكون اإلزالة الفعلية 

  /كغ).10.96** تم تعديل التكلفة وفقاص للتكاليف اإلضافية المؤھلة (

  طة بالتمويل.لدور النظم، األطنان غير مرتب 2014*** االستھالك المقدر لعام 

  قطاع تكييف الھواء

وشركتين لتصنيع الخفيفة ،  شركات لتصنيع معدات تكييف الھواء التجاريحويل ثالثة تشمل المرحلة الثانية ت  -21
في  ب لرغاوى العزل141-معدات تكييف الھواء التجاري والغرف الباردة، تستھلك أيضاً الھيدروكلوروفلوروكربون

دروكلور ؛ دتبريد النقل وغرف التبري الصغيرة  الشركاتالمستخدمة في  22-وكربونفلورووكميات صغيرة من الھي
  .2020معالجتھا بعد عام ستتم الحجم في قطاع التبريد مع قدرات تقنية محدودة، 

د كومرشال رفريجريشون  الخفيفة شركات لتصنيع معدات تكييف الھواء التجاريحويل ثالثة ت (يونيك وإندستريال  أن
وشركتين صغيرتين لتصنيع معدات تكييف الھواء التجاري والغرف الباردة (سي جي أي كولد ستورز  ليبان) وفريغو

  وأيسبرغ)

 35.60ستتحول الشركات الثالث لتصنيع معدات تكييف الھواء التجاري الخفيفة التي يبلغ مجموع استھالكھا   -22
ى تكنولو 1.96طن متري ( تنفاد األوزون) إل دروفلوروكربونطن من قدرات اس ا الھي ة التحول 32-جي . وتشمل عملي

 التعديالتو الحراري ؛ المبادلوتعديالت على معالجة ؛  32-إعادة تصميم عنصر وعملية النظام للھيدروفلوروكربون
ً تو الصفائح المعدنية ؛ وشحن غازات التبريد.معالجة  على ديالت في فحص كاشفات تسرب ص شمل أيضا ناعية وتع

ة،  متصلة اصروعن ،الجودة اعدة تقني اراتوبالسالمة، ومس ة ؛ تجارب واختب درت تكلف د ق دريب. وق ال وت  رأس الم
غ  ة بمبل ي 357,500اإلجمالي غيل  دوالر أمريك اليف التش ـ وتك ي  219,885ب ة دوالر أمريك ة بمرتبط ادة تكلف زي

  دوالر أمريكي/كغ).  16.22تبلغ  بجدوى تكاليفدوالر أمريكي،  577,385الضواغط (أي تكلفة إجمالية قدرھا 

غ مجموع استھالكھا   -23 ي يبل واء التجاري الت  24.10ستتحول الشركتين الصغيرتين لتصنيع معدات تكييف الھ
ري ( 16.85و  22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.32طن متري (  1.85طن مت

دروكل ن الھي تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م ى 141-وروفلوروكربونط اوى إل زل الرغ ي ع ب ف
د) و  32-الھيدروفلوروكربون ات التحول ت HFO(غاز التبري ديالت(رغاوى). وتشمل عملي الصفائح  في صناعة ع

د، وكاشفات تسرب ؛ ومضخات  دات شحن غازات التبري ديل تحديثي لموزعات الرغازة؛ ومع المعدنية وإجراء تع
المة ؛ لة بالس م متص غ؛ ونظ ارب و تفري دريبوتج ة ت اعدة تقني ين  .ومس م لتحس ك، ستتضمن دع ى ذل افة إل وباإلض
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ال وقد قدرت تكلفة .HFOsالمعدات وتكاليف تشغيل إضافية الستخدام الـ  غ  رأس الم ة بمبل دوالر  288,430اإلجمالي
ـ وتكاليف التشغيل  أمريكي درھا دوالر أمريكي  151,830ب ة ق ة إجمالي بجدوى ريكي، دوالر أم 440,260(أي تكلف
  دوالر أمريكي/كغ).  10.75تبلغ  تكاليف

وسيتم توفير المساعدة التقنية إلى صناعة تبريد وتكييف الھواء من خالل ورش عمل لنشر المعلومات حول   -24
درھا  ة ق ة إجمالي ل، بتكلف المي المنخفضة بشكل ورش عم دوالر أمريكي،  90,000البدائل ذات إمكانية االحترار الع

  إزالة مرتبطة بھا.من دون 

  موجز التكاليف اإلجمالية لخطة قطاع التبريد وتكييف الھواء، كما تم تقديمھا في األساس. 6ويتضمن الجدول   -25

د وتكييف 6الجدول  ا من األنشطة في قطاع التبري د وتكييف الھواء وغيرھ ات تحول شركات التبري : موجز لعملي
  الھواء
-الھيدروكلوروفلوروكربون الشركة

22 
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
مجموع

  الھيدروكلوروفلوروكربون
تكلفة رأس 
المال (دوالر 

  أمريكي)

تكلفة 
التشغيل 
(دوالر 
  أمريكي)

المجموع 
(دوالر 
  أمريكي)

جدوى 
التكاليف 
(دوالر 
  أمريكي)

(طن من  (طن متري)
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

(طن من (طن متري)
قدرات 
استنفاد 
 األوزون)

(طن من متري)(طن
قدرات 
استنفاد 
  األوزون)

  تكييف الھواء النجاري الخفيف
 14.47 231,470 96,720 0.000.0016.000.88134,750 0.88  16.00 يونيك

د تريال أن اندس
ال  كومرش
 رفريجراتورز

2.80 0.15 0.000.002.800.1599,000 17,640 116,640 41.66 

 13.65 229,275 105,525 0.000.0016.800.92123,750 0.92 16.80 فريغو ليبان
وع المجم

 الفرعي
35.60 1.96 0.000.0035.601.96357,500 219,885 577,385 16.22 

 غرف التبريد التجارية
ي أي ي ج س
تورز  د س كول

 (حلواني)

11.50 0.63 2.850.3114.350.95118,170 72,450 190,620 13.28 

برغ أيس
 )(فرجا

12.60 0.69 14.001.5426.602.23170,260 79,380 249,640 9.38 

وع المجم
 الفرعي

24.10 1.33 16.851.8540.953.18288,430 151,830 440,260 10.75 

وع مجم
 التصنيع

59.70 3.28 16.851.8576.555.14645,930 371,715 1,017,645 14.47 

اعدة المس
 التقنية

 غير متوفر 90,000 0 90,000غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفرمتوفرغير  غير متوفر

 14.47 1,107,645 371,715 16.851.8576.555.14735,930 3.28 59.70 المجموع

  
  األنشطة في قطاع خدمة التبريد

طن متري  414.4ضاً إزالة تقترح المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أي  -26
دروكلوروفلوروكربون 22.79( ن الھي تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م د  22-ط ة التبري اع خدم ي قط تخدم ف المس

  دوالر أمريكي من خالل األنشطة التالية : 1,989,000بتكلفة إجمالية قدرھا 

ـ  ) أ( دربين ل درباً و 25برامج تدريب، بما في ذلك ورشة عمل لتدريب الم ـ ت 35م ومين ل دة ي ي  700دريباً لم فن
 دوالر أمريكي) ؛ 370,000خدمة تبريد (

ـ   ) ب( م ل دات دع ي  11مع دريب ف ز ت دات مرك ك مع ي ذل ا ف ة، بم دارس مھني دات  استصالحم ترداد ووح اس
 دوالر أمريكي) ؛ 286,000وعدة تدليلية (مضخات تفريغ ومعدات تبريد أساسية و

ا في    (ج) غ معدات دعم لفنيي الخدمة، بم ى وحدة استرداد ومضخة تفري وي عل نھم تحت ك حصة واحدة لكل م ذل
 دوالر أمريكي) ؛ 875,000وكاشفات تسرب وأدوات خدمة أساسية (

ـ   (د) ي ل دعم التقن ترداد ؛  20ال وارات اس دات واكسس دريب ومع امجي ت ك برن ي ذل ا ف الح، بم ز استص مرك
 دوالر أمريكي) ؛ و 430,000(

ة من أجل نشر المعلومات ذات الصلة نشر التوعية من خالل   )ھ( إعداد وتوزيع مواد وخلق جمعية لقطاع الخدم
  ) .28,000بقطاع الخدمة (
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  الدعم التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دروكلوروفلوروكربون  -27 تخدام الھي ع اس ة من ة اللبناني رح الحكوم ول 141-تقت ة بحل واح العازل ي األل  1ب ف
ول  ة بحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ى الم دة عل دة المعتم دات الجدي ى المع  1يناير/كانون الثاني؛ وفرض حظر عل

مبر/كانون األول  واد 2020ديس ى الم دة عل واء المعتم ات الھ ع مكيف تيراد وبي نيع واس ع تص ؛ ومن
؛ وتطبيق عملية منح شھادات إلزامية للفنيين وتدريب  2021نون الثاني يناير/كا 1الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

  . 2020يناير/كانون الثاني  1لفنيي الخدمة قبل أن يمكنھم استخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال بحلول 

  وحدة رصد وتنفيذ المشروعات

إدارة إزالة  فيذ المرحلة الثانية من خطةتنسيق تن، بالبيئة تحت إشراف وزارةات، ستقوم وحدة إدارة المشروع  -28
ة المقترحة؛  إدارة المشروعات وستقّدم وحدة. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تكون وسالدعم لإلجراءات التنظيمي

ات مع  وستنسق  الوعي وغيرھا من أنشطة بناء القدرات؛ أنشطة نشر مسؤولة عن أصحاب المصلحة ؛ وستنظم عملي
دات ؛  راء للمع يمش ھل تقي روعات ؛ وستّس وال المش ة ألم توفر اإلدارة المالي روعات وس تنظم المش ات. اال وس جتماع

دة إدارة  ة وح درت تكلف ـ وق روعات ب ل  1,238,000المش ي، تمث ي 20دوالر أمريك ة  ف ة اإلجمالي ن التكلف ة م المائ
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. للمرحلة الثانية من خطة

  لفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتك

ي  لمرحلة الثانية من خطةقّدرت التكلفة اإلجمالية ل  -29 ان الت ة للبن واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم إدارة إزال
ـ  دد األطراف ب الل الصندوق المتع ن خ ا م يتم تمويلھ اس. دوالر أمري 6,448,520س ي األس ديمھا ف م تق ا ت ي، كم ك
ة  ى إزال ة إل ة المقترح طة اإلزال تؤدي أنش تنفاد األوزون 57.1وس درات اس ن ق ن م واد  ط ن الم م

ة،  اليفالھيدروكلوروفلوروكربوني دوى تك غ  بج دول  8.53تبل ر الج غ. ويظھ لة  7دوالر أمريكي/ك طة المفص األنش
  وتوزيع التكاليف، كما تم تقديمھا في األساس. 

دول ال واد 7ج ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ة المرحل ة وتكلف طة المقترح وجز لألنش : م
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان

التكلفة اإلجمالية  طن من قدرات استنفاد األوزون  الوصف
  (دوالر أمريكي) 

جدوى التكاليف 
-الھيدروكلوروفلوروكربون  (دوالر أمريكي/كغ)

22 
-كربونالھيدروكلوروفلورو

 ب141
  المجموع

  7.97  2,053,875  29.15 029.15  خطة قطاع الرغاوى
 - 60,000 000  المساعدة التقنية–الرغاوى

 14.40 1,017,645 3.281.855.13  خطة قطاع تكييف الھواء
 - 90,000 000  المساعدة التقنية–تكييف الھواء

 4.80 1,989,000 22.79022.79  اتأنشطة قطاع الخدم
 - 1,238,000 ---  وحدة إدارة المشروعات

خفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في
  المرحلة الثانية (فعلي)

26.0831.0357.10 - 8.53** 

 **9.88 6,448,520 26.0819.6445.72 ممول
 - - 11.3911.39  اإلزالة غير الممولة

واد ة الم وع إزال مجم
ة الھيدروكلوروفلوروكربو ي المرحل ة ف ني

 الثانية

26.0831.0357.10 - 8.53** 

  ن أي تكلفة إضافية يتحملھا الصندوق.* أشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى الحكومة اللبنانية ستطلب فقط التمويل لھذا االستھالك المؤھل، وسيتم إزالة ما تبقى من دو
  روعات في الحساب. ** تم إدراج األموال المطلوبة لوحدة إدارة المش
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

ة  -30 ة الثاني ة المرحل ة ا راجعت األمان ة إدارة إزال ن خط ةم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ضوء  لم ان ف للبن
وط  ة االخط ل إزال ايير تموي ة ومع ة التنفيذي ودة للجن ة الموج ةالتوجيھي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اع  لم ي قط ف

ة ااال ةستھالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني رر  لم )، وخطة عمل 50/74(المق
  .2016-2020الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

ة اثانية من خطة إدارة ناقشت األمانة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) نطاق المرحلة ال  -31 واد إزال لم
تتم  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع األخذ في الحسبان أن الكمية اإلجمالية لالھيدروكلوروفلوروكربونية ي س الت

ى ( 70.22إزالتھا (أي  ة األول تنفاد  24.5طن من قدرات استنفاد األوزون) من خالل تنفيذ المرحل درات اس طن من ق
ة (األوزون) والمر ة الثاني تمثل  45.72حل تنفاد األوزون) س درات اس ن ق تھالك   % 95.8طن م ن خط أساس اس م

ةا واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ـ  لم ي ب ل متبق تھالك مؤھ ن خط  3.27(أي اس تنفاد األوزون م درات اس ن ق طن م
في  67.5ف الخفض بنسبة طن من قدرات استنفاد األوزون). غير أن الحكومة تلزم فقط بتحقيق ھد 73.5األساس بـ 

  المائة خالل المرحلة الثانية.

ةاوشرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) أن الكمية المرتفعة من   -32  لمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
طويلة المدى وضع استراتيجية ب لهسمح يأنه س بمابنان، لاألكثر جدوى لالتي ستتم إزالتھا في المرحلة الثانية ھي النھج 

داتفي ن0همن شأنھا أن تمكن اإلزالة الكاملة  واء قطاعات تصنيع مع اء فقط الشركات، مع والرغاوى تكييف الھ  بق
  .للتصنيع لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاحظر على استيراد  ويفرض، الحجمالصغيرة والمتوسطة 

ددة،   -33 ة متع م وبعد مناقشات جرى فيھا النظر في أھداف إزال امج األم ة، من خالل برن ة اللبناني وافقت الحكوم
  المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)، على النھج التالي للمرحلة الثانية:

في المائة من خط استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاص  50التزام بخفض االستھالك بنسبة   (أ)
 ؛2025في المائة في  75، وبنسبة 2020بھا في 

دروكلوروفلوروكربونا  (ب)  ة للرغاوى من 141-إلزالة الكاملة للھي واح العازل  1ب المستخدم في تصنيع األل
ب السائل والوارد 141-، وفرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون2019يناير/كانون الثاني 

 ؛2020يناير/كانون الثاني  1في البوليويات المستوردة السابقة الخلط ابتداًء من 

دروكلوروفلوروكربون  )(ج ة للھي ة الكامل ن  22-اإلزال داًء م واء ابت ف الھ دات تكيي ات تصنيع مع ي قطاع  1ف
 ؛2021يناير/كانون الثاني 

داًء من  22-فرض حظر على كافة واردات الھيدروكلوروفلوروكربون   (د) ة ابت تثناء استخدامات الخدم  1باس
 ؛2025يناير/كانون الثاني 

دروكلوروفلوروكربون 9.90متري ( طن 180.00إزالة    )ھ( تنفاد األوزون) من الھي درات اس  22-طن من ق
 في قطاع الخدمة من خالل دعم التدريبات والمعدات لمراقبة الطلب المتزايد على معدات الخدمة ؛ و

ة االستھالك المتبقي ب  (و) واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة ستعالج المرحلة الثالة من خطة إدارة إزال كمي
ري ( 235.82 ن مت دروكلوروفلوروكربون 12.97ط ن الھي تنفاد األوزون) م درات اس ن ق ن م  22-ط

 المستخدم في قطاع الخدمة.

ة   -34 ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ستحقق االستراتيجية المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزال
تنفاد األوزون من  52.01 درات اس واطن من ق ا الم يتم خصم منھ ة، س طن من  36.05د الھيدروكلوروفلوروكربوني

  قدرات استنفاد األوزون من استھالك البلد المؤھل المتبقي.
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  خطة قطاع الرغاوى

غ  إحدى دورإدراج في ما يتعلق باألمانة  التي أثارتھا لمخاوفرداً على ا  -35 النظم في خطة قطاع الرغاوى، أبل
دد من األسباب،  (اليوئنديبي) يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ ه من خطة القطاع لع ررت إزالت األمانة أن الحكومة قد ق

  .من تلقاء نفسه بالتحول النظم دارالتزم  وقد .المحتملة التكنولوجياوبما في ذلك عدم اليقين بشأن المستعملين النھائيين 

ت   -36 ائيوناقش دة اإلنم م المتح امج األم ة وبرن ديبي) األمان ً  (اليوئن ا ة  أيض ايا المتعلق رح القض التحول المقت ب
وافر  تنتج ألواح غير متواصلة التيشركات لل ا وت ار التكنولوجي دات، واختي صيغ متقطع رغوة، وال سيما تكاليف المع

ائي HFOsلشركتين ستتحوالن إلى في السوق المحلية (وخاصة الثنين  الرغاوى . وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنم
يا.  HFOsي) أن الـ (اليوئنديب ك غرب آس ا في ذل الم بم م االتصال ھي حاليا قيد التطوير في أجزاء مختلفة من الع وت

ـ زداد ه من المتوقع أن يأكد أنه من المتوقع أنو HFOورد لتكنولوجيا بم د ال ذه األسواق من HFOsتزوي ة ذفي ھ  بداي
ً كاليف المعدات الالزمة تم تعديل ت وقد .عندما يتقرر موعد تحول الشركتين، 2017عام  ، وتمت للشركات األكبر حجما

  .دوالر أمريكي/كغ 6.60 دوالر أمريكي، بجدوى تكاليف تبلغ 1,946,875الموافقة على التكلفة اإلجمالية بمبلغ 

ة لن أجل تعزيز االوم  -37 ديم المساعدة التقني ة أيضا تق ررت الحكوم ة، ق ة الثاني  للشركاتتزام في إطار المرحل
غي طة الص ـ رة والمتوس م ال تخدم 11الحج ي تس ري ( 37.9 الت ن مت ن  4.17ط تنفاد األوزونط درات اس ن ق ن م ) م

، 2017عام  ابتداًء منللعزل في إنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية والكھربائية  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
التمويل لتحويل ھذه الشركات الصغيرة والمتوسطة  على للمرحلة الثالثة. وتم االتفاق األساسفي  كانت مقترحةوالتي 

ة  HFOتكنولوجيا الحجم إلى  ة  لتحسينعلى أساس المساعدة التقني ة إجمالي ارات، بتكلف دات، والتجارب واالختب المع
ام دوالر أمريكي 5.01دوالر أمريكي، وبجدوى تكاليف تبلغ  190,000قدرھا  ذا 2017/ كغ من ع ع ھ يتم توزي . وس

  .(اليوئنديبي) الحكومة بالتشاور مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي ستعينھا شركاتالتمويل لل

يو  -38 ار ف او إط اع الرغ ي لقط دعم التقن اليف ال أن تك ات بش ائي ى،مناقش دة اإلنم م المتح امج األم ق برن  واف
ديبي) ى  (اليوئن ھا إل ى تخفيض ن  55,000عل ي (م ي) 60,000دوالر أمريك اوأد دوالر أمريك ة  رجھ من التكلف ض

  دوالر أمريكي/كغ. 9.79إلى جدوى تكاليف بـ  ، مما أدىىاإلجمالية لقطاع الرغاو

  خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء

ل وبنود التقنية  نوقشت البنود  -39 واءالتكلفة المقترحة في تحوي د . وشركات تكييف الھ ى خفض ق اق عل م االتف ت
ق  العال طالضغ ذاتموزعات لل بالنسبةالتكاليف  ة من الحري ومضخات التفريغ، وترشيد التكاليف األخرى (أي الوقاي

لعنصر االستثمار في قطاع  دوالر أمريكي 865,025تكلفة إجمالية تبلغ إلى والتركيبات الكھربائية الجديدة)، مما أدى 
  .تكييف الھواء

ق   -40 ائي وواف دة اإلنم م المتح امج األم ديبي) برن ا (اليوئن ى إدرأيض ركاتعل دات اج الش  الصغيرة لتصنيع مع
د ( ـ التبري در ب تھالك مق ري ( 40.74ذات اس ن مت ن  2.24ط تنفاد األوزونط درات اس ن ق ن م ) م

دروكلوروفلوروكربون ري ( 12.81و  22-الھي ن مت ن  1.41ط تنفاد األوزونط درات اس ن ق ن م ) م
ةصغير جدا، ال توجد طرق ال استھالكھفي المرحلة الثانية. بسبب ا لإلزالة ب)141-الھيدروكلوروفلوروكربون  مجدي
ى  امن حيث التكلفة لمساعدتھ ة. والتحول إال معل ة ونشر المعلومات التقني تعالج الن خالل المساعدة التقني ة س حكوم

دعم.  التقنيةبالمعلومات  ا، حيث سيتم تزويدھتكييف الھواءقطاع  معالجةھذا االستھالك في نفس وقت  اللبنانية م وال وت
ً  تفاقاال   في األساس.على الحفاظ على عنصر الدعم التقني لقطاع التبريد في المستوى المطلوب  أيضا

  األنشطة في قطاع الخدمة 

دروكلوروفلوروكربونما يتعلق  يف  -41 ة من الھي ة المرتفع درات  22.79( 22-بالمخاوف بشأن الكمي طن من ق
ا في قطاع تتم إزالتھ ة استنفاد األوزون) التي س ائي  الخدم م المتحدة اإلنم امج األم ة، أوضح برن ة الثاني خالل المرحل

ى جعلت من الصعب السيطرة(اليوئنديبي)  ة األول ى أن عدم وجود أنشطة محددة لھذا القطاع في المرحل ب،  عل الطل
ةاستھالك نمو وكانت ھناك مخاوف بشأن  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذا القطاع.  الم ديم المساعدة إن في ھ من تق

ك،  على سيساعدودعم المعدات  السليمةالممارسات  على خالل التدريب ى ذل ذا الطلب. باإلضافة إل إدارة والحد من ھ
ة،  من اإلزالة الكاملة في قطاع تصنيع معدات تكييف الھواءمن المتوقع أن يتم االنتھاء  بما أنه ة الثاني يجب في المرحل
  الخدمة.العناصر الالزمة لدعم ذلك من خالل إنشاء 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/52 
 
 

12 

دات و يف  -42 درات والمع اء الق دريب وبن وفير الت ق بت ا يتعل ر م غيرة نش ركات الص ة للش ة اإلعالمي التوعي
اع في خطة العمل المنقحة للشريحة الثالثة من المرحلة األولى كما  الحجم والمتوسطة ه خالل االجتم تمت الموافقة علي

بعين ( ع والس ي 380,866الراب ع  دوالر أمريك ةم ةم إزال ا  رتبط ـ بھ ن  4.50ل دراتط ن ق ن  م تنفاد األوزون م اس
ائي اعترف)، 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنم ه (اليوئن ذه  نظراً  أن ى أن ھ األنشطة إل

ام مخطط لھا  ى ع دأ ، 2017بالفعل حت ن تب ام ل ة إال في ع ة الثاني ا في المرحل تكون س، و2018األنشطة المخطط لھ
ىكملة لتلك م ة األول ذة في المرحل ذ حصص المنف ة التسرب، و تنفي د ومراقب ازات التبري واء أفضل لغ . وستشمل احت

ة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم ناس ين ، م ة ب ذي  جمل ر ال رى، األم ور أخ يخفضأم ة  س ن كمي م
  .المستخدم لخدمة التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ام المنا  -43 ي خت ائيوف دة اإلنم م المتح امج األم ق برن ات، واف ض قش ى خف ائي) عل ة  (اإلنم كمي
ى  ةفي قطاع الخدم التي ستتم إزالتھا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون ري ( 180.60إل درات طن  9.90طن مت من ق

  دوالر أمريكي/كغ).  4.80دوالر أمريكي (محتسبة بـ  864,760تبلغ )، بتكلفة مرتبطة استنفاد األوزون

  نشطة إلدارة وتنفيذ المشروعاتاأل

ة  فيھا قب مناقشة أشارتع  -44 وال الالزم فقط يجب أن تكون  المشروعات ورصدھادارة إلاألمانة إلى أن األم
ة من خطةمن الأخرى عناصر مع  بما أنه سبق وتم تقديم المساعدة التقنيةلتنسيق والرصد، ل ة الثاني ة  مرحل إدارة إزال

  دوالر أمريكي.  382,166إدارة المشروعات ورصدھا لتصبح  ، تم تنقيح تكلفةروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلو

  التحقق

واد   -45 ادرات وواردات الم راخيص والحصص لص ا للت رامة نظام ذ بص ة تنف ق أن الحكوم ر التحق د تقري أك
د في اللوروكربونية في البك المواد الھيدروكلوروفالالھيدروكلوروفلوروكربونية، وأكد التقرير كذلك أن إجمالي استھ

ان 2014عام  تنفاد ا 69.69ك درات اس ة استھألطن من ق ة بإزال ة ملتزم ى أن الحكوم ر إل ك الوزون. وخلص التقري
  .دالالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الب

  ةالتكلفة اإلجمالية المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

في تكلفة  الخدمة والتعديلقطاع االستھالك ل وتخفيضاالستثمارية  المشروعاتعديالت في تكلفة استناداً إلى ت  -46
خطة إدارة إزالة التكلفة المتفق عليھا لألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من تبلغ ، ات ورصدھاالمشروع تنفيذوحدة 

اليف دعم دوالر أمريكي 4,203,826المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ة (باستثناء تك ة ) الوكال طن  601.07إلزال
ري ( ا  50.66مت يتم خصم منھ تنفاد األوزون)، س درات اس ري ( 451.00طن من ق درات  36.05طن مت طن من ق

  .8مبين في الجدول على النحو التمويل، للالمؤھل  استنفاد األوزون) من استھالك لبنان المتبقي

  يف المتفق عليھا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: التكال8الجدول 
التمويل المتفق عليه  طن من قدرات استنفاد األوزون  عنصر االستراتيجية

  (دوالر أمريكي)
جدول التكاليف (دوالر 

-الھيدروكلوروفلوروكربون  أمريكي/كغ)
22 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

  موعالمج

  6.60 1,946,875 29.1529.15 0.00  خطة قطاع الرغاوى
 0.004.174.17  الرغاوى األخرى (سخانات المياه)

  55,000 0.000.000.00  المساعدة التقنية للرغازى
 11.30 865,025 3.281.855.13  خطة قطاع تكييف الھواء

واء  ف الھ د وتكيي اعدة  –التبري المس
 التقنية

2.241.413.66 90,000  

 4.80 864,760 9.91غير متوفر9.91  أنشطة قطاع الخدمة
  382,166 ---  تنفيذ المشروعات ورصدھا

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
 التي ستتم إزالتھا

15.4336.652.01 - 6.99 

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
 التي سيتم تمويلھا

13.6222.4336.05 4,203,826 9.3 

  

  اإلزالة على مراحل

ة من خطةاستناداً إلى   -47 ة الثاني ة االستراتيجية المنقحة للمرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ، إدارة إزال
ونفي المائة من خط أساس  50بنسبة  معجلة: تحقيق تخفيضات اللبنانية بـ حكومة التلتزم  ال  الكلوروفلوروكرب لالمتث

دروكلوروفلوروكربون ؛ واإلزالة الكاملة 2025في المائة في عام  75و  2020في عام  واح  ب141-للھي لتصنيع األل
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ول  ة بحل انييناير 1العازل انون الث ى واردات فرض، و2019 /ك دروكلوروفلوروكربونحظر عل ائلب  141-الھي  الس
والت المستوردة  طالوارد في البولي ابقة الخل ول  الس انييناير 1بحل انون الث ع و؛ 2020 /ك تيراد وبي حظر تصنيع واس

، والحد 2021/ كانون الثاني يناير 1من  ابتداءً  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على المعتمدة  تكييف الھواءأجھزة 
  .2025/كانون األول ديسمبر 31خدمة بحلول استخدامات الفي  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن استخدام 

  األثر المقدر على المناخ 

ابية   -48 ة حس ت عملي ةأجري واد الھيدروكلورفلوروكربوني تھالك الم ر اس الل  ألث ن خ اخ م ى المن  العناصرعل
ةاالستثمارية للمرحلة األولى من  واد الھيدروكلورفلوروكربوني ة الم يم  خطة إدارة إزال ى أساس ق ان عل درة في لبن الق

ة واد الھيدروكلورفلوروكربوني ة  على إحداث االحترار العالمي للم واد البديل اوالم م إدخالھ ي ت  استھالكھاومستوى  الت
 332البالغ على أساس االستھالك الحالي  ىالمناخ لتحول قطاع الرغاو األثر علىتم تحديد وي. عملية التحولقبل وبعد 

ري من  دروكلورفلوروكربونطن مت ع ب 141-الھي ذي، الرغاوى شركاتفي جمي ه  وال ى اللدي ر عل اخ أث دارمن  بمق
افئ  240,700 ن مك ن م ونط يد الكرب اني أكس ة، . ث ات البديل ر التكنولوجي يكلوبنوتظھ داث ن (تاالس ى إح درة عل الق

المي ( HFOو ) 25االحترار العالمي  رار الع دار )، 6القدرة على إحداث االحت اخ بمق ى المن ر عل طن من  3,975أث
ذلك، ع ثاني أكسيد الكربونطن من مكافئ  180و  ثاني أكسيد الكربونمكافئ  ة  سيشھدلى التوالي. ونتيجة ل ر عملي أث
ىفي قطاع الرغاوى  التحول اخ  عل دره المن افئ  طن 236,545انخفاض ق ونمن مك يد الكرب اني أكس ى النحو ، ث عل
  .9في الجدول  الموجز

  : احتساب أثر عملية التحول في قطاع الرغاوى على المناخ9الجدول 
  مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أطنان / سنة)  األطنان / سنة ميالقدرة على إحداث االحترار العال  المادة

 قبل التحول
  240,700 725332  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 بعد التحول
  1234ze 6 30 (180)-الھيدروكلوروفلوروكربون

 (3,975)25159  المواد الھيدروكربونية
 236,545 صافي األثر

  

  لى المناخ في قطاع تكييف الھواء.األثر ع 10يمثّل الجدول   -49

  : األثر على المناخ في قطاع تبريد الھواء10الجدول 
  األداء بشكل كبير تبعا للحالة قد يختلف عن أداء بديل واحد؛عامةلوماتمعوال تشكلبالحالة المدروسةخاصةمالحظة: كافة البيانات المعروضة المدخالت

     عام 
  لبنان ]-[  البلد 
ال  ]-[ الشركة (االسم، الموقع) بيانات  د كومرش تريال  أن ك ؛ إندس يوني

ان؛ و ليب ون؛ فريغ برغ  رفريجريش أيس
(   (فرجا

  تكييف الھواء بما في ذلك المبردات [الئحة] اختر نوع النظام 
 معلومات التبريد العامة 
  22-لوروكربونالھيدروكلوروف ]-[ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيتم استبدالھا 
  34؛ المعدل 80و  5بين  [كغ] كمية غازات التبريد في الوحدة 
 1753 ]-[ عدد الوحدات 
  300و  2بين  [ك.و] قدرة التبريد 
 اختيار البديل مع حد أدنى من التأثير البيئي 
  0 [%] حصة الصادرات (كافة البلدان) 
احتساب األثر على المناخ 
دروفلوروكربون [الئحة] أكثر من واحد ممكن)غاز التبريد البديل (  أ؛ 410-الھي

دروفلوروكربون ؛ 32-الھي
  290-الھيدروكربون

دروكلوروفلوروكربون المخرجات ع الھي ةً م ا مقارن دة حياتھ د خالل م ة 22-مالحظة: يتم احتساب المخرجات كأثر على المناخ لنظم غازات التبري ى الكمي تناد إل ، باالس
  الل سنة واحدة. قد تكون ھناك مخرجات إضافية / مختلفةالتي يتم إنتاجھا خ

  
 

  لبنان  البلد 
 تحديد التكنولوجيا البديلة مع حد أدنى من األثر على المناخ 
ى الئحة  ر عل ع حد أدنى من األث ديل م د ب البدائل من أجل تحدي

  المناخ
ى (%  ل = أعل رزة، أفض ة المف [الالئح
ن  راف ع االنح

  ربون)]الھيدروكلوروفلوروك

  %)27-( 290-الھيدروكربون
  %)25-أ (600-الھيدروكربون 
  %)22-(32-الھيدروفلوروكربون 
  %)1234yf )-21-الھيدروفلوروكربون 
  22-الھيدروكلوروفلوروكربون 
  %)0أ (410-الھيدروفلوروكربون 
   احتساب األثر على المناخ 
 ة فقط)بالوحدة، على مدى الحياة (ألغراض اإلحاط 
  380,000 [كيلووات/ساعة] استھالك الطاقة 
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دد ن إجمالي تأثير اختيار غاز التبريد في قطاع تبريد الھواء على المناخ، محتسب مع إ  -50 مؤشر الصندوق المتع
ـ 4خالمتعلق باألثر على المنا المنقحاألطراف  ة ذات الصلة ب ات المناخي طن من  137,209، ھو انخفاض في االنبعاث

ون (أي  ى 22مكافئ ثاني أكسيد الكرب ؤدي إل ا ي ة)، مم ـ  في المائ اخ ب ى المن ر عل اني  499,280أث افئ ث طن من مك
ـ  اس أل ط أس ن خ ون (م يد الكرب تعمال  636,489أكس ع اس ون م يد الكرب اني أكس افئ ث ات مك ن انبعاث ن م ط

  ).22-الھيدروكلوروفلوروكربون

واد   -51 ة الم ة إدارة إزال ي خط ة ف ة المقترح اعدة التقني طة المس ك، إن أنش ى ذل افة إل وباإلض
ى واردات الھيدروكلور ة عل ذ الرقاب ة أفضل وتنفي ي تشمل إدخال ممارسات خدم وفلوروكربونية لقطاع الخدمة، والت

د.  22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستخفض أيضاً من كمية الھيدروكلوروفلوروكربون المستخدم لخدمة التبري
ب 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإن كل كيلوغرام (كغ) من  ى غير المنبعث بس ؤدي إل د األفضل ي ب ممارسات التبري

  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تقريباً. 1.8توفير 

  التمويل المشترك

ل   -52 وفير بعض التموي تم ت ة، ي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال
، بما أن كلفة التحول أكبر من المساعدة التي يقدمھا دوالر أمريكي) من قبل الشركات الفردية 443,305المشترك (أي 

ين من  راء محلي ة تشمل موظفين وخب ة مساعدة عيني الصندوق المتعدد األطراف. وباإلضافة إلى ذلك، ستقّدم الحكوم
ة  ذه المساعدة مدرجة في المرحل د، وھ أجل دعم اإلزالة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبري

  ية فقط للمساعدة التقنية. الثان

  2017-2015خطة عمل الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

ديبي)   -53 ائي (اليوئن دة اإلنم م المتح امج األم ب برن اليف 4,203,826يطل د تك ي زائ ذ  دوالر أمريك دعم لتنفي ال
ةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية رة  . إن ھذه القيم ة للفت  2015-2017المطلوب

امج دوالر أمريكي، بما في ذلك تكاليف الدعم، ھي أكبر من المبلغ اإلجمالي في خطة عمل  2,578,700والبالغة  برن
  األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي). 

                                                 
الھواء على المناخ، باستخدام نموذج مؤشر  ، من جملة أمور، مالحظة أن األمانة ستحتسب أثر المشروعات االستثمارية في قطاعات تصنيع معدات التبريد وتكييف65/73المقرر   4

  الصندوق المتعدد األطراف المنقح المتعلق باألثر على المناخ الناتج عن العمل المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله.

  89,000  [كغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر المباشر على المناخ (المادة) 
  274,000  [كغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر على  المناخ (الطاقة): في البلد 
  0  [كغ مكافئ ثاني أكسيد الكربون] سط العالمياألثر غير المباشر على  المناخ (الطاقة): المتو 
  احتساب أثر عملية التحول على المناخ 
  أ410-الھيدروفلوروكربون 1غاز التبريد البديل 
  7,900  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)*–إجمالي األثر المباشر (بعد التحول 
  -4,900  ني أكسيد الكربون][طن مكافئ ثا األثر غير المباشر (البلد) ** 
  0  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (خارج البلد) ** 
  -4,900  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] إجمالي األثر غير المباشر 
  639,400  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] إجمالي األثر 
  32-الھيدروفلوروكربون  2غاز التبريد البديل 
  -104,100  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)*–إجمالي األثر المباشر (بعد التحول 
  -33,000  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (البلد) ** 
  0  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (خارج البلد) ** 
  -33,000  كافئ ثاني أكسيد الكربون][طن م إجمالي األثر غير المباشر 
  499,280  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] إجمالي األثر 
  290-الھيدروكربون  3غاز التبريد البديل 
 -155,700  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] خط األساس)*–إجمالي األثر المباشر (بعد التحول 
  -16,900  ثاني أكسيد الكربون][طن مكافئ األثر غير المباشر (البلد) ** 
  0  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] األثر غير المباشر (خارج البلد) ** 
 -16,900  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] إجمالي  األثر غير المباشر ** 
  463,700  [طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون] إجمالي األثر 
 نولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون لالنبعاثات المتصلة بالمادة.المباشر : فرق األثر بين التكاألثر*

  متصلة باستھالك الطاقة عند توليد الكھرباء.األثر غير المباشر : الفرق في األثر بين  التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ال**
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  مشروع اتفاق

ة واللجن  -54 ة اللبناني ين الحكوم اق ب روع اتف ة مش ذه الوثيق ق األول بھ من المرف واد يتض ة الم ة إلزال ة التنفيذي
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  التوصية

  قد ترغب اللجنة التنفية في أن تنظر في:  53-

كلوروفلوروكربونية الھيدروالموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد    )أ(
واد  2025إلى  2015للبنان للفترة من  ـ من أجل خفض استھالك الم ة ب  75الھيدروكلوروفلوروكربوني

غ  اس، بمبل ط األس ن خ ة م ي المائ ة  4,203,826ف ة البالغ م الوكال اليف دع د تك ي زائ دوالر أمريك
 ؛دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)  294,268

واد   (ب)  ـ اإلحاطة علماً بأن الحكومة اللبنانية التزمت بخفض استھالك الم ة ب  18الھيدروكلوروفلوروكربوني
ـ 2020في المائة بحلول  50، و بـ 2017في المائة من خط األساس، بحلول  ول  75، وب ة بحل في المائ

 ؛ 2025

ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربوناردات اإلحاطة علماً بالتزام الحكومة اللبنانية بفرض حظر على و   (ج)
ول  ط بحل ابقة الخل توردة الس والت المس ي البولي وارد ف ائل ال اني  1الس انون الث ، 2020يناير/ك

 ؛2026يناير/كانون الثاني  1، باستثناء الخدمة، بحلول 22-لھيدروكلوروفلوروكربونول

م    (د) تنفاد األوزون ( 36.05خص درات اس ن ق افي م ن إض ن 451.6ط واد  ط ن الم ري) م مت
ل  ة المتبقي المؤھل للتموي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الھيدروكلوروفلوروكربونية من استھالك الم

 في لبنان ؛

واد    )ھ( تھالك الم ض اس ة لخف ة التنفيذي ة واللجن ة اللبناني ين الحكوم اق ب روع االتف ى مش ة عل الموافق
ة الثان اً للمرحل ة، وفق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ة م ي

 الھيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق األول لھذه الوثيقة ؛ و

واد    (و) ة الم ة إدارة إزال ن خط اني م ة الث ن المرحل ى م ريحة األول ى الش ة عل الموافق
غ  ا، بمبل ة لھ رائح المقابل ذ الش ط تنفي ان، وخط ة للبن والر د 2,410,000الھيدروكلوروفلوروكربوني

ة  ة البالغ م الوكال اليف دع د تك ي، زائ ائي  168,700أمريك دة اإلنم م المتح امج األم دوالر أمريكي لبرن
  (اليوئنديبي).
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لبنانحكومة اتّفاق بين مشروع 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" لبنان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 طن من 18.39ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2025يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
ستھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3- 3-4و 3-2- 4و 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
يل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمو -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5لفرعية وفقا للفقرة االموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. - 2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
  بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 موالشروط صرف األ

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفياللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

السنوات التي ال يستحق فيھا تقديم تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية في تاريخ اجتماع اللجنة 
 ؛التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات المعنية أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  شريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة،

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

قويمية حتى نھاية ألف تغطي كل سنة ت - 4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  ؛جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

أنه بالنسبة للشريحة األولى المستحقة بعد سنة من تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة إزالة   )ه (
من االتفاق الخاص بالمرحلة  14مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (على النحو المعرف في الفقرة ال

السابقة)، أن تكون جميع شرائح المرحلة السابقة قد أنجزت، وأعيدت األموال المتبقية إلى الصندوق 
لة السابقة) من االتفاق المرتبط بالمرح 7المتعدد األطراف (على النحو المنصوص عليه في الفقرة  

  وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية.

  الرصد

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  لشرائحاألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

  .نفسهألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو المبالغ الموافق عليھا، جزء من توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـفي االستھ الغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفضـھذه المب كل

 ألف:-1

 شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ (
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 تماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اج

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

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

االت الثنائية أو المنفذة التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوك )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةالحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 
  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

التي اقترحت في الخطة،  في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك  )ج (
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة تنفيذ شريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. 
ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على 

تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد  المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي
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على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 
 بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
ربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الھيدروكلوروفلوروك

األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
) لن تحصل على أي مساعدة مالية. ويتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات كجزء من خطة 2007أيلول 

  تنفيذ الشريحة؛

تزم البلد ببحث إمكانية استخدام األنظمة سابقة الخلط بعوامل نفخ منخفضة إمكانية االحترار يل  )ه (
العالمي بدال من خلطھا داخليا، وذلك في شركات الرغاوي المدرجة في الخطة إذا كان ذلك مجديا 

 من الناحيتين التقنية واالقتصادية ومقبوال من جانب الشركة؛

إلى الصندوق مة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة في ذمبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و (
 المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

 لتبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات ا .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

الحاجة إلى تقليل اآلثار السلبية للمناخ إلى أدنى حد عند إزالة المواد يأخذ البلد بعين االعتبار   )ب (
  في قطاع خدمة التبريد؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ومدونات الممارساتحيثما يمكن، في وضع لوائح على النظر، حسب الحاجة والبلد شجع سوف يُ   )ج (
تدابير للحد من ؛ واتخاذ السامة/أو القابلة لالشتعال ولغازات التبريد  مناآلدخال إلمعايير ل تطبيقو

إدخال البدائل الموفرة  تيسيرو الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استيراد المعدات القائمة على 
إدخال و التقنيينتدريب المتعلقة بالتبريد  ةاألنشطة في قطاع خدم وتنفيذ ؛للطاقة والصديقة للمناخ

وإعادة تدوير وإعادة  واسترداد، واحتواء ة لغازات التبريداآلمن مثل المناولةالممارسات الجيدة 
  .إعادة التھيئةالمستردة بدال من  دغازات التبرياستخدام 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
كون الوكالة يعلى أن  يوئنديبي التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات  المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج 

 المشتركة في ھذا االتفاق.للوكالة المنفذة الرئيسية ع التقييم التاب

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتوافق (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

لجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة ال
  ألف.-2من التذييل  2-2في الصف 
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 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
ً لجدول زمني منقح للمو افقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على التمويل إلى وضعه وفقا

وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على 
ألف  -7في التذييل  التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة

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

الخاصة خذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتت
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام بعدم االمتثال لھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  اتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار .12
  .لى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدع

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
ضرورية للتحقق من االمتثال لھذا على المعلومات ال االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

  االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5تنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية وال
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  جنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا حددت الل الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 التحقق

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 غير ذلك.تحدد اللجنة التنفيذية 
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

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

 35.95 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.05 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 37.53 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 73.50 األولى جيم  المجموع

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 صفوال الصف
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2023 
2024 2025 

 المجموع

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 

 األوزون)قدرات استھالك من المجموعة األولى (أطنان 
 غير متاح 23.88 47.78 47.78 47.78 47.78 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

متاحغير  18.39 27.58 36.78 36.78 36.78 48.71 60.64 60.64 66.15 66.15  

2-1 
) يوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)

2,410,000 0 0 1,114,000 0 0 420,462 0 259,364 0 4,203,826 

 294,268 0 18,155 0 29,432 0 0 77,980 0 0 168,700 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

 4,203,826 0 259,364 0 420,462 0 0 1,114,000 0 0 2,410,000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 294,268 0 18,155 0 29,432 0 0 77,980 0 0 168,700 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 4,498,094 0 277,519 0 449,894 0 0 1,191,980 0 0 2,578,700 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 13.57  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1

 9.41  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2

 12.97  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.05  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروفلوروكربون 4-2-2

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

  االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على إزالته بموجب ھذا 141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
22.43 

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
15.10 

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
0 

 .2017* تاريخ إنجاز المرحلة األول وفقا لالتفاق الخاص بھا: متوقع في عام 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  تقارير وخطط التنفيذ ألف : شكل -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة وتصف، سرديتقرير   )أ (
بعضھا بتتصل  ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن عمباشرة  التي أزيلت كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةتنفيذ األنشطة، 

كما بعاثات ذات الصلة بالمناخ. االن فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلألمانة 
مختلفة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بينبغي أن يسلط 

المعلومات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالمدرجة في الخطة، 
خطة مقارنة بعن أية تغييرات  ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلوماتواألخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) 
 7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي من ھذا االتفاق، أو 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  تقرير للتحقق من نتائج  )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف 5المشار إليھا كما ھو مبين في الفقرة الفرعية 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من 
(أ) من االتفاق التي لم 5ميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية االستھالك لج

  تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز أثناء الفترة التي يغطيھا طلب الشريحة وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة الترابط بينالمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلنجاز و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

قاعدة ط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل خطميع تقارير وبجمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
  ؛على اإلنترنت بيانات

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ) 

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف   (ب)
ألف من كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيكون أساس التحقق 
  المستقل.

  متعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار ال -5التذييل 
 

الوكالة المنفذة ) بدعم من NOUعملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية (إدارة البيئة  وزارةستتولى  .1
 .الرئيسية

لمواد المسجلة من لتصدير الستيراد ووتحديد كمياته على أساس البيانات الرسمية لالستھالك االسيتم رصد  .2
 .المعنيةقبل الجھات الحكومية 

في أساس سنوي  التالية واإلبالغ عنھا علىتجميع البيانات والمعلومات بوزون الوطنية تقوم وحدة األس .3
 :المواعيد المحددة أو قبلھا

 ؛تقديمھا إلى أمانة األوزونالتي يتعين استھالك المواد  بشأنالتقارير السنوية   (أ)

التي روكلوروفلوروكربونية وإدارة إزالة المواد الھيدالتقدم في تنفيذ خطة بشأن التقارير السنوية   (ب)
 إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.يتعين تقديمھا 

إلجراء تقييم األداء النوعي  ةومؤھل ةمستقل ھيئة والوكالة المنفذة الرئيسيةوحدة األوزون الوطنية سوف تعين  .4
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالكمي لتنفيذ خطة 

تنفيذ خطة بلى المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة في االطالع بشكل كامل عحق التقييم لھيئة ال سيكون .5
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بإعداد وتقديم إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير موحدا  ھيئة التقييمتقوم س .6
ويتعين أن ، إن وجدت. تنفيذ سنوية يتألف من نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسين أو التعديلفي نھاية كل خطة 

 االتفاق. احكام ھذألحالة امتثال البلد على التقرير يشتمل مشروع 

، الوكالة المنفذة الرئيسية، من وحدة األوزون الوطنية التي قد تكون منطبقةتفسيرات الالتعليقات و بعد إدماج .7
  .الوكالة المنفذة الرئيسيةإلى وحدة األوزون الوطنية  هقدمتالتقرير و تھي ھيئة التقييم من إعدادستن

ذي جتماع إلى اال وستقدمه الوكالة المنفذة الرئيسيةحدة األوزون الوطنية على التقرير النھائي سوف تصدق و .8
  السنوية. وتقارير التنفيذلجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ الصلة ل

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
ي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن ف

 بالبلد؛

- 4  على النحو المبيـن في التذييل الشرائحخطط تنفيذ تقارير ومساعدة البلد في إعـداد   )ب (
 ألف؛
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المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4يل (د) من التذي1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشرائحتنفيذ  وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  (ھ)
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4في التذييل 

في حالة طلب شريحة التمويل األخيرة سنة أو أكثر قبل السنة األخيرة التي ُحدد بشأنھا ھدف   (و)
تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وحسبما ينطبق تقارير التحقق من المرحلة الحالية من استھالك، تقديم 

الخطة حتى إنجاز جميع األنشطة المتوخاة وتحقيق أھداف استھالك المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 اّم اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھ  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل ونة، والوكاالت المنفذة المتعا

 ؛الرئيسية

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

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

خذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 147من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

، على أساس الفھم أن أقصى ألف-2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
 تخفيض في التمويل ال يمكن أن يتجاوز قيمة الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية إذا امتد عدم

 االمتثال لسنتين متتاليتين.

وفي حالة وجود حاجة إلى تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة  .2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر 
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عاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن على أساس كل حالة على حدة مع مرا
 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

-------------- 
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