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  العربية السعوديةالمملكة : مقترح مشروع
  
 
  

  : هذه الوثيقة التعليقات والتوصيات الصادرة عن أمانة الصندوق حول مقترح المشروع التاليتضم
  

  اإلزالة التدريجية 
  
 ة الصناعيةومنظمة األمم المتحدة للتنمي برنامج األمم المتحدة للبيئة  تقنيةبناء القدرة والمساعدة ال •
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   مشروع غير متعدد السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  العربية السعودية المملكة 

  
  الُمنّفذة/ الوآالة الثنائية                       عنوان المشروع

  

 ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج األمم المتحدة للبيئة بناء القدرة والمساعدة التقنية) أ(
  

  
  أحدث بيانات ُمقّدمة حول استهالك المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي يتناولها المشروع 

  )2007 أيلول، لغاية 2005، ]أطنان مثقلة من قدرات استنفاد األوزون [ طنODP (7بيانات المادة   .لفأ
  

  0 وروفورم الميثيلآل 878.5  ناتالكلوروفلوروآربو
 27.6 بروميد الميثيل  0  الهالونات

    0  رابع آلوريد الكربون
  
  غير متوافرة: ) طنODP(البيانات القطاعية لبرنامج البلد   :اءب
  

الكمية/ القطاع الفرعي   الكمية/ القطاع الفرعي  المواد المستنفدة لطبقة األوزون الكمية/ القطاع الفرعي   كميةال/ القطاع الفرعي    
     
  

 غير متوافر  ) طنODP(الذي ال يزال مؤهًال للحصول على تمويل استهالك الكلوروفلوروآربون 
 

  ) طنODP(اإلزالة التدريجية   )دوالر أمريكي(التمويل  الوآالة
  0 339 000  برنامج األمم المتحدة للبيئة

 مخصصات خطة عمل السنة الحالية 

  169.0  1 075 000  الصناعيةمنظمة األمم المتحدة للتنمية 
 

  )أ( عنوان المشروع
منظمة األمم المتحدة للتنمية  برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 الصناعية
 غير متوافر غير متوافر  ): طنODP(استخدام المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في الشرآة 

 269.7 غير متوافر  ):  طنODP(المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون التي ستتم إزالتها تدريجيًا 
 غير متوافر غير متوافر ): طنODP(المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي سيتم اإلبقاء عليها 

  36  36 ):باألشهر(مدة المشروع 
 1 430 000  405 000 ):دوالر أمريكي(المبلغ األولي المطلوب 

   ) دوالر أمريكي(آلفة رأس المال اإلضافي  
   )دوالر أمريكي%) (10(ارئة الكلف الط 
   )دوالر أمريكي(آلف التشغيل اإلضافي  
  1 430 000  405 000 )دوالر أمريكي(الكلفة اإلجمالية للمشروع  

 غير متوافر غير متوافر  (%): الملكية المحلية 
 غير متوافر غير متوافر  (%)مكون التصدير 

  1 430 000  405 000  ): أمريكيدوالرالمنحة المطلوبة 
 غير متوافر غير متوافر  )آغ/ أمريكيدوالر(الفعالية من ناحية الكلفة 
 107 250  52 650  ): أمريكيدوالر(آلفة دعم الوآالة الُمنفذة 

  1 537 250  457 650  ):أمريكي$ (الكلفة اإلجمالية للمشروع المترتبة على الصندوق متعدد األطراف 
 غير متوافر متوافرغير   :)ال/نعم(حالة التمويل النظير 

  نعم  نعم  ):ال/نعم(المعالم الرئيسية لضبط المشروع تتضمن 
 

 دراسة إفرادية توصيات السكرتارية
 

  األرصاد الجوية والبيئة رئاسة  :وطنية الُمنّسقةالوآالة ال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/52 
 

3 

 
  وصف المشروع 

  
، بصفتها الوآالة الُمنّفذة القائدة، بالنيابة عن حكومة رومانيا، قدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .1

هذا .  في اجتماعها الثالث والخمسينالة التدريجية آي تتم دراستها من قبل اللجنة التنفيذيةخطة وطنية لإلز/برنامج البلد
الخطة /برنامج البلد، وتصل الكلفة اإلجمالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمن سيتم تنفيذ المشروع أيضًا بمساعدة و

 ضافُي دوالر أمريكي 2 850 000( أمريكي  دوالر3 922 550 آما هي ُمقّدمة أصًالالوطنية لإلزالة التدريجية 
 دوالر 760 000و دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 213 750 آلف دعم الوآالة البالغة إليها

يقترح المشروع . )لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دوالر أمريكي 98 800أمريكي ُيضاف إليها آلف دعم الوآالة البالغة 
 الكلوروفلوروآربونوتُُحدد قيمة خط األساس من . 2009ات بحلول نهاية عام لكلوروفلوروآربونة التدريجية لاإلزال

  .من قدرات استنفاد األوزون.طن 1 798.5المطلوبة لتحقيق االمتثال بمقدار 
  

  خلفية
 
نامج العمل الُمقترحة قّدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في االجتماع الرابع والعشرين تعديالت بر .2

ومن خالل . العربية السعوديةالمملكة من قبلها وضّمنتها طلبًا للحصول على تمويل من أجل تأسيس وحدة أوزون في 
. على عدم طلب التمويل من الصندوق متعدد األطراف  العربية السعودية المملكةحّثت اللجنة، 24/37 رقم المقرر

زالة المملكة العربية السعودية من إل )29/15 رقم المقرر (للبيئةمج األمم المتحدة أعطت اللجنة أيضًا توجيهات لبرنا
طلبًا آخر  السادس واألربعين دة للتنمية الصناعية في االجتماعوقّدمت منظمة األمم المتح. 2000خطة عمله لعام 

من إلى المساعدة في تحقيق التزاماته للتمويل من أجل التحضير لخطة إدارة اإلزالة النهائية على أساس أن البلد يحتاج 
  : ما يلي) 26/46 رقم لمقررا(وقررت اللجنة في ذلك االجتماع .  االمتثال لبروتوآول مونتريالأجل

 
خطة إدارة اإلزالة النهائية لقطاع /تأجيل بحث مسألة التمويل المطلوب للتحضير لوضع برنامج البلد  )أ (

  ة حتى االجتماع الثامن واألربعين للجنة التنفيذية؛ وخدمة التبريد في المملكة العربية السعودي
 

 لطبيعة يالطلب إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تقديم تحليل أول )ب (
وآلفة المساعدة الُمقترحة لتمكين المملكة العربية السعودية من مواصلة جهودها في اإلزالة التدريجية 

  . ُمستنفدة لطبقة األوزون وتحقيق التزاماتها تجاه بروتوآول مونتريالللمواد ال
  
 إلى )48/40 رقم المقرر(بعد تقديم التحليل األولي في االجتماع الثامن واألربعين، طلبت اللجنة التنفيذية  .3

الخطة /ع لبرنامج البلدبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقديم ُمقترح تحضير مشرو
الوطنيـة لإلزالة التدريجيـة إلـى االجتماع التاسع واألربعين للجنة التنفيذية، وأتى ذلك انسجامًا مع األدلة اإلرشادية 

وبناًء عليه، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع . لمثل هـذا النـوع مـن مقترحـات تحضيـر المشـاريع
من أجل تحضير برنامج  دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 65 000نح مبلغ واألربعيـن علـى م

  . الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية للمملكة العربية السعودية/البلد
  

  النشاطات الُمقترحة
 
ة رّآزت على قطاع قّدمت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مقترحًا لخطة وطنية شاملة لإلزالة التدريجي .4

بين الجدول التالي ي. خدمة التبريد التي تتضمن مكونات المساعدة التقنية للقطاعات األخرى غير ذات الصلة بالتبريد
 : العناصر الرئيسية للمشروع المندرجة في الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية والكلف المقترحة لها
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إجمالي التمويل   العنصر
 )دوالر أمريكي(

ريحة الش
األولى 

2007/2008 

الشريحة 
األولى 

2009/2010 
  الوآالة

  بالدوالر األمريكي     تحديث السياسة وتعزيزها ومنع االتجار غير الشرعي

وانين    ديث الق ة وتح ة؛ مراجع ة وطني ة قانوني يس لجن تأس
برنامج األمم    0  25 000  000 25 محلية ال

  المتحدة للبيئة

برنامج األمم    0  15 000  15 000  يين محليينخبراء قانون/التعاقد مع خبير
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم    5 000  15 000  20 000  ورش عمل وطنية لدعم صّناع السياسة والمعنيين
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم   0  75 000  75 000  وتطوير منشآت االختبار  ريفا التعتوفير
 المتحدة للبيئة

ة        برنامج تدريبي للجمرآيين    والسلطات ذات الصلة؛ المرحل
برنامج األمم    0  15 000  15 000  ) أستاذ مدّرب30(األولى 

 المتحدة للبيئة
ة            برنامج تدريبي للجمرآيين والسلطات ذات الصلة؛ المرحل

برنامج األمم   90 000  15 000  105 000  ) ضابط2200-2000(الثانية 
 المتحدة للبيئة

   95 000  160 000  255 000 اإلجمالي الفرعي

  تقديم التدريب ووضع المعايير ومنح الشهادات في مجال التبريد

د      ال التبري ي مج ة ف ة المحلي وة العامل مين(الق راء تض  الخب
ق،   ي، توثي فر محل ات، س د اجتماع دين، عق ين المتعاق المحلي

  )لوجستيات، متفرقات
برنامج األمم   30 000  90 000  120 000

 المتحدة للبيئة

د  دريب تطوير الق ي والت يم التقن ي منشآت التعل ة ف رات التقني
 ةقّدممعشر مجموعات من معّدات وأدوات التدريب       (المهني  

 )إلى عشر مدارس ومعاهد مهنية
برنامج األمم    0  180 000  180 000

 المتحدة للبيئة

ى ة األول دريب؛ المرحل امج ت دريب : برن دّرب 30ت تاذ م  أس
ج األمم برنام   0  30 000  30 000  نفي ورشتي

 المتحدة للبيئة

برنامج األمم   150 000  25 000  175 000  ) فني3000-1500(برنامج تدريب؛ المرحلة الثانية 
 المتحدة للبيئة

   180 000  325 000  505 000 اإلجمالي الفرعي
         االسترداد والتدوير

ة 1000 ة مقّدم ة خدم ى  مجموع غيرة  اإل ورش الص / ل
منظمة األمم المتحدة   0  750 000  750 000 )مريكي لكل مجموعة دوالر أ750(المتوسطة 

  للتنمية الصناعية

طة     50 ورش المتوس ة لل ترداد محمول ة اس  2000( مجموع
منظمة األمم المتحدة   0  100 000  100 000  )دوالر أمريكي للمجموعة الواحدة

 للتنمية الصناعية
رة75 ورش الكبي دوير لل ترداد وت ة اس تخدمين/ مجموع  المس

منظمة األمم المتحدة   0  375 000  375 000  ) دوالر أمريكي للمجموعة الواحدة5000(النهائيين 
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   50 000  100 000  150 000  تقييم، تدريب، تخزين، توزيع، خبير دولي، متفرقات
 للتنمية الصناعية

متحدة منظمة األمم ال  50 000    50 000  الكلف الطارئة
 للتنمية الصناعية

   100 000  1 325 000 1 425 000 اإلجمالي الفرعي
ة     ادة تهيئ دوير وإع ترداد وت زةاس واء   أجه ف اله تكيي

         ةمتحرآال
ترداد 50 ة اس دوير/ مجموع زة   /ت ة ورش أجه ادة تهيئ إع

ة   واء المتحرآ ف اله ل 2500(تكيي ي لك  دوالر أمريك
  )مجموعة

 األمم المتحدة منظمة  0  125 000  125 000
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   0  50 000  50 000حملة توعية حول إعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحرآة 
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   125 000  125 000  250 000 حوافز إلعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحرآة
 للتنمية الصناعية
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إجمالي التمويل   العنصر
 )دوالر أمريكي(

ريحة الش
األولى 

2007/2008 

الشريحة 
األولى 

2009/2010 
  الوآالة

منظمة األمم المتحدة   25 000 75 000  100 000  م، تدريب، تخزين، توزيع، خبير دولي، متفرقاتتقيي
  للتنمية الصناعية

  150 000 375 000  525 000 اإلجمالي الفرعي
         التصنيعقطاعات المساعدة التقنية و

متحدة منظمة األمم ال    50 000  50 000  آلوروفورم الميثيل ورابع آلوريد الكربون
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة     50 000  50 000  آيروسول
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة    50 000  50 000  رغوة
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   50 000 50 000  100 000 صناعة التبريد
 للتنمية الصناعية

 المتحدة منظمة األمم   50 000  50 000  الهالونات
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   50 000 50 000  100 000  بروميد الميثيل
 للتنمية الصناعية

   100 000  300 000  400 000 اإلجمالي الفرعي
         تنفيذ المشروع ومراقبته

منظمة األمم المتحدة   250 000   250 000  500 000 تنفيذ وإدارة وتنسيق المشروع بما في ذلك المراقبة وتقديم التقارير 
 للتنمية الصناعية

   250 000  250 000  500 000 اإلجمالي الفرعي
   875 000 2 735 000  3 610 000 اإلجمالي النهائي

 
، 2008 من أجل برنامج عام 2007 دوالر أمريكي في عام 2 735 000: تـم طلـب التمويـل فـي شريحتين .5
  . 2009برنامج عام من أجل  2008 دوالر أمريكي في عام 875 000و
 
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد أتّمت بشكل أساسي اإلزالة التدريجية في جميع قطاعات  .6

 في التبريد وخدمة تكييف كلوروفلوروآربونالتصنيع بدون مساعدة من الصندوق، إال أن مستوى االستخدام الحالي لل
. 2007في عام % 85ورات البلد في تحقيق االمتثال السيما مع خطوة التخفيض بنسبة الهواء قد يؤثر سلبًا على منظ

 الواردة في الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية، ويظهر كلوروفلوروآربونخطة اإلزالة التدريجية للالجدول أدناه يبين 
ملكة العربية السعودية واالستهالك الُمعلن وفق م البرتوآول بالنسبة للوضعها التي كلوروفلوروآربونأيضًا حدود ال

  :الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية/برنامج البلد وحدود االستهالك الُمقترحة في 7المادة 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  2000 العام
حدود برتوآول 

1 798  1 798  1 798.5  مونتريال  798 1  798 1  899.5 899 269.7  269.7  269.7  0 

           878.5 1 150 1 300 1 531 1 593 1 593.6 7بيانات المادة 

  0  250  450  750  850              الُمقترح

 
العام ذلك بلغ استهالك بروميد الميثيل في و؛ 2005 هالونات في عام المملكة العربية السعودية أية  تستوردلم .7

52.8 ODPويوجد لدى لجنة التنفيذ حاليًا طلب لتغيير خط األساس ،)الصحي السابق للشحنالحجر بما فيها  ( طن 
 في رابع آلوريد الكربونلمحدد للمملكة العربية السعودية؛ آما لم يتم التبليغ عن أي استهالك من من بروميد الميثيل ا

  . طنODP 27.5إلى قد وصل  2004استهالك هذه المادة في عام وآان ، 2005عام 
 
  : سعار الحالية لغازات التبريد ذات الصلة في المملكة العربية السعودية هي آما يلياأل .8
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R-11 R-12 R-22 R-134a 
 بيع بالتجزئة  استيراد بيع بالتجزئة  استيراد بيع بالتجزئة  استيراد بيع بالتجزئة  استيراد
4.44 4.81 6.67 7.41 1.67 2.08 5.93 6.67 

 
 

 تعليقات وتوصيات األمانة
  

  التعليقات
  
  الزمني قضايا أخرى، أبلغت األمانة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن البرنامجة أيالبحث فيقبل  .9

ات الوارد في الخطة الوطنية لإلزالة التدريجية أظهر مستويات كلوروفلوروآربونالُمقترح لإلزالة التدريجية لل
آانت أعلى بكثير من الحدود التي نص عليها البروتوآول  والتي 2008 و2007 و2006االستهالك في األعوام 

 الخطة تضمينالحظت األمانة أيضًا أن . ) أعاله6أنظر الجدول في الفقرة (للمملكة العربية السعودية في هذه السنوات 
صادقة عليه ال ينسجم مع ما ينص عليه بروتوآول مونتريال أو لم تتم الم ًازمني ًاالوطنية لإلزالة التدريجية برنامج

. يؤدي إلى دفع اللجنة التنفيذية إلى إطالق أحكام ُمسبقة على عمل لجنة التنفيذبقرار من األطراف هو أمر يمكن أن 
وبعد النقاشات التي أخذت بعين االعتبار قرارات اللجنة التنفيذية والتي أفضت إلى الموافقة على تمويل تحضير 

ّعدل ُيرّآز على بناء مم المتحدة للتنمية الصناعية ستقوم بصياغة ُمقترح ُمالمشروع، تم االتفاق على أن منظمة األ
القدرة والمساعدة التقنية المّوجهة نحو مساعدة المملكة العربية السعودية في بذل أفضل الجهود من أجل تحقيق 

تدريجية، وإنما يقوم على الالة ز تتعلق باإلال يتضمن هذا الُمقترح الُمعّدل أية أهداف. االمتثال بالتزامات البروتوآول
عناصر المساعدة المؤسساتية والتقنية الُمتضّمنة في الُمقترح األصلي، وهو يهدف إلى توفير الدعم القائم على المعرفة 
الذي تحتاج إليه المملكة العربية السعودية بحسب ما أشارت إليه منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم 

  . ليتم بين البلد ولجنة التنفيذ بحسب ما هو مالئمدة للبيئة، إال أنه سيترك اتخاذ قرار بشأن االمتثال المستقبلي المتح
 

يظهر الجدول أدناه العناصر الرئيسية للمشروع الواردة في الُمقترح الُمعّدل حول بناء القدرة والمساعدة  .10
  :التقنية والكلف المرافقة لها

 

  اليالتمويل اإلجم  البند
  الوآالة )دوالر أمريكي(

  تحديث السياسة وتعزيزها ومنع االتجار غير الشرعي

برنامج األمم المتحدة   10 000 خبراء قانونيين محليين/التعاقد مع خبير
 للبيئة

برنامج األمم المتحدة   10 000  ورش عمل وطنية لدعم صّناع السياسة والمعنيين
 للبيئة

برنامج األمم المتحدة   45 000   االختبارريف وتطوير منشآتاتوفير التع
 للبيئة

برنامج األمم المتحدة   10 000 ) أستاذ مدّرب30(برنامج تدريبي للجمرآيين والسلطات ذات الصلة؛ المرحلة األولى 
 للبيئة

ة برنامج األمم المتحد  60 000  ) ضابط1000(برنامج تدريبي للجمرآيين والسلطات ذات الصلة؛ المرحلة الثانية 
 للبيئة

 000 135   
 تقديم التدريب ووضع المعايير ومنح الشهادات في مجال التبريد

  :فيما يتعلق بالقوة العاملة المحلية في مجال التبريد

 مناهج التبريد في التعليم الفني والتدريب المهنيحديث  ت§

برنامج األمم المتحدة   50 000
 للبيئة
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  اليالتمويل اإلجم  البند
  الوآالة )دوالر أمريكي(

 الُمحّدثةمارسة بحسب المناهج  تطوير أدلة الم§

 ورش التبريد/لمنح اإلجازات لشرآاتالدنيا  المحليةالتقنية  المتطلبات تحضير §

تيات،        ق، لوجس ي، توثي فر محل ات، س د اجتماع دين، عق ين المتعاق راء المحلي مين الخب تض
  متفرقات

  

دريب المهن                 ي والت يم التقن ة في منشآت التعل درات التقني خمس مجموعات من      (ي  تطوير الق
  )معّدات وأدوات التدريب مقّدمة إلى خمس مدارس ومعاهد مهنية

برنامج األمم المتحدة   90 000
 للبيئة

برنامج األمم المتحدة   20 000   أستاذ مدّرب في ورشتين60تدريب : برنامج تدريب؛ المرحلة األولى
 للبيئة

برنامج األمم المتحدة   110 000 ) فني1500(برنامج تدريب؛ المرحلة الثانية 
 للبيئة

 000 270    
      االسترداد والتدوير

ة 500 ة مقّدم ة خدم ى مجموع ورش الصغيرة إل طة /  ال ل 750(المتوس ي لك  دوالر أمريك
  )مجموعة

منظمة األمم المتحدة   375 000
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   100 000  )والر أمريكي للمجموعة الواحدة د2000( مجموعة استرداد محمولة للورش المتوسطة 50
 للتنمية الصناعية

رة      40 ائيين     / مجموعة استرداد وتدوير للورش الكبي  دوالر أمريكي   5000(المستخدمين النه
  )للمجموعة الواحدة

منظمة األمم المتحدة   200 000
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   50 000  ، متفرقاتتقييم، تدريب، تخزين، توزيع، خبير دولي
 للتنمية الصناعية

 000 725   
     ةمتحرآالتكييف الهواء استرداد وتدوير وإعادة تهيئة أجهزة 

ترداد 50 ة اس دوير/ مجموع ة    /ت واء المتحرآ ف اله زة تكيي ة ورش أجه ادة تهيئ  2500(إع
  )دوالر أمريكي لكل مجموعة

مم المتحدة منظمة األ  125 000
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   45 000  حملة توعية حول إعادة تهيئة أجهزة تكييف الهواء المتحرآة 
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   50 000  تقييم، تدريب، تخزين، توزيع، خبير دولي، متفرقات
 للتنمية الصناعية

 000 220   
     ة التقنية وقطاعات التصنيعالمساعد

منظمة األمم المتحدة   25 000  آلوروفورم الميثيل ورابع آلوريد الكربون
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   25 000 رغوة
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   100 000 صناعة التبريد
 للتنمية الصناعية

تحدة منظمة األمم الم  25 000  الهالونات
 للتنمية الصناعية

منظمة األمم المتحدة   150 000  بروميد الميثيل
 للتنمية الصناعية

 000 325   
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  اليالتمويل اإلجم  البند
  الوآالة )دوالر أمريكي(

     تنفيذ المشروع ومراقبته

منظمة األمم المتحدة   160 000  تنفيذ وإدارة وتنسيق المشروع بما في ذلك المراقبة
 للتنمية الصناعية

 000 160   
  000 835 1   

   107 250  %) 7.5(آلف دعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  52 650 %) 13(الكلفة اإلجمالية الُمترّتبة على برنامج األمم المتحدة للبيئة 

  1 994 900 الكلفة اإلجمالية الُمترّتبة على الصندوق المتعدد 

  
  اإلزالة التدريجية المتحدة للتنمية الصناعية أن المملكة العربية السعودية قد حققت فعليًا منظمة األممالحظت .11

واجه اآلن  لكنها ت،الصناعي وبدأت القيام بنشاطات لتخفيض االستهالك في قطاع خدمة التبريد التحويل في قطاعات
نة يفيد بأن مستوى التمويل قد يكون مرتبطًا تحديات في ذلك القطاع؛ لذلك وافقت المنظمة على ُمقترح مقّدم من األما

، أي ما مقداره 2010 و2007  بين عاميكلوروفلوروآربونلااألخيرة من استهالك % 15باإلزالة التدريجية لنسبة 
% 85 أما االمتثال لمتطلبات البروتوآول بتحقيق نسبة تخفيض تصل إلى . من قدرات استنفاد األوزون طن269.7

 بين برنامج األمم المتحدة للبيئة ةمشترآالتمويل المرتبط والنشاطات وتكون يقع على عاتق البلد؛ ، ف2007خالل عام 
متضمنة التكون النشاطات منسجمة مع تلك لصناعية آما هو ُمبين في الجدول، آما ومنظمة األمم المتحدة للتنمية ا

 التحويل هناك أية مكونات مرتبطة بنشاطات وليسعادة في خطط إدارة التبريد أو خطط إدارة اإلزالة النهائية، 
  . الصناعي

  
فيما يتعلق ببقية القطاعات، تم تحويل قطاع اآليروسول بشكل آامل لعدد من السنوات وليس هناك حاليًا أي  .12

ستترآز المساعدة بشكل أساسي في قطاع تصنيع التبريد التجاري حيث يوجد على األغلب عدد آبير من و. طلب للدعم
  . تبخير التمورهو ئيسي التطبيق الرحيث بروميد الميثيل الصغيرة وآذلك في قطاع الشرآات 

 
 0.6باألخذ بعين االعتبار خط األساس من استهالك بروميد الميثيل المحدد للمملكة العربية السعودية البالغ  .13

، قدرات استنفاد األوزونمن   طن27.6 والبالغ 2005واالستهالك الُمبلغ عنه لعام  من قدرات استنفاد األوزونطن 
وطلبت اللجنة من خالل . قّدمت المملكة طلبًا إلى االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية لتغيير خط األساس هذا

  تقديم بيانات إضافية لدعم هذا الطلب، وبناًء عليه قامت المملكة بإبالغ لجنة التنفيذ بأن38/35التوصية الصادرة برقم 
 إلى  هذه البياناتوبأنها سُتقّدم ، لجمع البياناتيًاليس آافجتماعين الثامن والثالثين والتاسع والثالثين الوقت بين اال

وبعد دراسة وضع المملكة العربية السعودية في االجتماع التاسع والثالثين للجنة . 2008االجتماع األربعين في عام 
المملكة في حالة  اعتبار ع عشر لألطراف ُمشيرًا إلى أنه قد تم عن االجتماع التاسXIX/23التنفيذ، صدر القرار رقم 

 2008 شباط 29عدم امتثال اللتزاماتها فيما يتعلق باستهالك بروميد الميثيل، وأن عليها أن تقّدم في موعد أقصاه 
ر في اعتبار قرر األطراف أيضًا ضرورة االستمرا. تفسيرًا لزيادة االستهالك وخطة عمل للعودة إلى حالة االمتثال

وعلى هذا األساس، اتفقت األمانة مع . المملكة العربية السعودية بلدًا ذا وضع جيد وضرورة استمرار تلقيه المساعدة
ن المساعدة التقنية المتعلقة  المشروع لمكوِّمقترحمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حول استمرار تضمين 

سيكون هذا التمويل هو التمويل األخير الذي سيطلبه البلد من أجل . ر أمريكي دوال150 000 وقيمتهببروميد الميثيل 
الُمعّدل إلى أن المملكة العربية السعودية لن تطلب أشير أيضًا في مقترح المشروع . اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيل

رابع آلوريد ات ووروآربونالكلوروفل إجراءات ضبط طبيق من الصندوق متعدد األطراف من أجل تيأي دعم إضاف
  .  والهالونات، وأن ذلك سيشّكل أحد شروط المشروع في حال تمت الموافقة عليهالكربون

 
مقترح المشروع، ولقد ورد مكوِّن برنامج البلد في وثيقة منفصلة تحمل /ضم المشروع الُمقّدم برنامج البلد .14

تحدة للبيئة بالنيابة عن المملكة العربية السعودية وقّدم برنامج األمم الم. ExCom/Pro.OzL/UNEP/59/53الرقم 
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طلبًا منفصًال للحصول على الدعم فيما يتعلق بالتعزيز المؤسسي، ولقد ورد هذا الُمقترح في الوثيقة ذات الرقم 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/18.  

  
  التوصيات 

 
كلفة بين الوآاالت الُمنّفذة واألمانة، يمكن بعد أن أخذت اللجنة التنفيذية علمًا بأنه قد تم حل المشاآل المتعلقة بال .15

 للجنة أن تدرس ما إذا آانت ترغب بالموافقة على مشروع بناء القدرة والمساعدة التقنية في المملكة العربية السعودية
وذلك على أساس التفاهم بأن ذلك سيكون الدعم األخير الذي ستطلبه المملكة من آما هو مبين في الجدول أدناه 

 و والثانية األولىالمجموعات ) (باء(و ) الف(دوق متعدد األطراف فيما يتعلق بالمواد المحددة في الملحقين الصن
 .  من بروتوآول مونتريال)هاء(والملحق ) الثالثة

 
تمويل المشروع  عنوان المشروع 

 ) دوالر أمريكي(
  آلفة الدعم

 )دوالر أمريكي(
 الوآالة الُمنفذة

منظمة األمم المتحدة  107 250 1 430 000 رة والمساعدة التقنية برنامج بناء القد )أ(
 للتنمية الصناعية

برنامج األمم المتحدة  52 650 405 000 برنامج بناء القدرة والمساعدة التقنية )ب(
  للبيئة

 
 
 


