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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  مانعُ 
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيب)رئيسةال( اليونيدو  )المرحلة األولى(خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 32.2  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

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

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستھالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141

 0.1   1.8    1.9 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
في البوليوالات سابقة  ب141

  الخلط المستوردة

 2.4       2.4 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
  ب142

 0.9       0.9 

 29.4    28.9   0.5   22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

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

 32.6  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 32.47  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

  )ونطن من قدرات استنفاذ األوز(االستھالك المؤھل للتمويل 
 5.1  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

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

إزالة المواد المستنفذة   اليونيدو
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
  )األوزون

4.4   0.2       4.6 

دوالر (التمويل 
  )أمريكي

387,587 0 0 13,723 0 0 0 0 0 0 401,310 

إزالة المواد المستنفذة  اليونيب
طن من (لألوزون 

قدرات استنفاذ 
  )األوزون

0.8  0.8        1.6 

دوالر (التمويل 
  )أمريكي

67,413 0 37,770 0 0 0 0 0 0 0 105,183 

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

غير   غير متاح  ول مونتريال حدود االستھالك في بروتوك
  متاح

31.4 31.4 28.3  

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

 غير متاح
  

غير 
 متاح

  

31.4 31.4 28.3  

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

تكاليف   اليونيب
  المشروع

65,000   20,000  85,000 

 11,050  2,600   8,450  يف الدعمتكال

تكاليف   اليونيدو  
 المشروع

  

314,120   35,000  349,120 
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 تكاليف الدعم    

  

23,559   2,625  26,184 

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

379,120 0 0 55,000 0 434,120 

دوالر (أ إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبد
  )أمريكي

32,009 0 0 5,225 0 37,234 

 471,354 0 60,225 0 0 411,129  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 8,450 65,000  اليونيب  

 23,559 314,120  اليونيدو

 

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

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :توصيات األمانة

  
  

  وصف المشروع
 

جنة والستين لل الخامسإلى االجتماع  الرئيسةالوكالة المنفذة  ابصفتھ اليونيدو ت، تقدمعمانحكومة  نيابة عن .1
ي ــا ھـة، كمـة إجماليـبتكلف ـىة األولــللمرحلة إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ـة بخطــالتنفيذي
 ونيدوـللي اـأمريكي ادوالر 26 184الغة ـة البـاليف دعم الوكالـتك ازائد اأمريكي ادوالر  434 120ة أصالً، ـــمقدم
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستراتيجيات غطي تُ و .دوالر امريكي لليونيب 11 050غ ـومبل

ول ــة بحلــبونيي استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكرــة فــفي المائ 10نسبة ب خفضق ـواألنشطة الخاصة بتحقي
  .2015عام 

ا زائدا أمريكي ادوالر 314 120لمرحلة األولى الجاري طلبھا في ھذا االجتماع من ا تبلغ الشريحة األولى .2
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  65 000ومبلغ  لليونيدودوالرا أمريكيا  23 559تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 .، كما ھي ُمقدمة أصالً دوالرا أمريكيا لليونيب 8 450البالغة 

  ةـــخلفيــ
  

  المواد المستنفدة لألوزون الئحة
 
وأنشأت الوحدة . وشؤون المناخة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال ھي وزارة البيئة إن الھيئة الوطني  3

الوطنية لألوزون في الوزارة لتخصيص الحصص وتشغيل نظام التصاريح واالشراف على تنفيذ جميع المشروعات 
. يدروكلوروفلوروكربونيةخطة إلدارة إزالة المواد الھ التي وافق عليھا الصندوق المتعدد األطراف بما في ذلك 

والوحدة الوطنية مسؤولة أيضا عن جمع البيانات لغرض اإلبالغ عن االستھالك السنوي من المواد المستنفدة لألوزون 
وأصدرت حكومة عمان عددا . من بروتوكول مونتريال 7عمال بالمادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبما في ذلك 

لفرض الرقابة على استيراد  2005كان آخرھا في عام  لمواد المستنفدة لألوزونتشريع ل من القرارات الوزارية بشأن
، بما في ذلك أحكام لنظام الترخيص المواد المستنفدة لألوزونوالمعدات المحتوية على  المواد المستنفدة لألوزون

، المواد المستنفدة لألوزونجميع وبينما توجد رقابة على استيراد وتصدير . المواد المستنفدة لألوزونوالحصص من 
، فمن الضروري اآلن تسجيل المستوردين والحصول على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخاصة في حالة 
  .الحصص/وخالل كتابة ھذه الوثيقة، لم يتم بعد إنشاء نظام الترخيص. تصاريح لالستيراد
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   الھيدروكلوروفلوروكربونية المواداستھالك 
 

وبين المسح الذي . البلد ھذه المواد حيث ال ينتجمستوردة الھيدروكلوروفلوروكربونية  المواد جميعن إ  4
المواد ثالثة أنواع من  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاضطلع به خالل إعداد 
 و 22- لوروفلوروكربونالھيدروكتم استيرادھا خالل السنوات األربع الماضية، أي، الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المواد وكان مجموع . ب1412-الھيدروكلوروفلوروكربونفقط،  2010، وفي عام ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 من ) وزن(في المائة  94.6، تمثل نسبة 2010المستوردة في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
في المائة من  90وزون، استخدم أكثر من نسبة استنفاد األ وحسب أطنان من قدرات. 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

من عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  1ويبين الجدول . االستھالك في قطاع التبريد وتكييف الھواء
  . 7؛ ولجميع السنوات، تم اإلبالغ عن االستھالك بناء على المادة 2010إلى عام  2007

 
  2010- 2007بين  روكلوروفلوروكربونيةالھيد المواد استھالك: 1الجدول 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
 

2007 2008 2009 2010 

 طن متري 
 

طن من 
قدرات 
استنفاذ 
األوزون

 طن متري
 

طن من 
قدرات 
استنفاذ 
األوزون

 طن متري
 

طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 طن متري
 

طن من 
قدرات 
استنفاذ 
 األوزون

 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

321.82 17.701 387.10 21.292 517.10 28.440 535.1 29.4 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 

10.440 1.148 18.470 2.032 12.660 1.399 17.3 1.9 

 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 13.3 0.86 

 32.15 565.65 29.839 529.66 23.324 405.57 18.849 332.26 )مسح(المجموع 
 32.2 غيرمتاح 30.7 غيرمتاح 24.7 غيرمتاح 19.5 غيرمتاح )7المادة (المجموع 

  
 

قائمة تفصيلية بالواردات من  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، توفر 2010بالنسبة لعام   5
. ائل تبريد وعوامل نفخ للرغاوي ومذيباتوالمواد البديلة المستخدمة كسو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمختلف 

طن متري من  37.7؛ و22-الھيدروكلوروفلوروكربونطنا متريا من  535وتبلغ الواردات 
طن متري من  13.3في البوليوالت سابقة الخلط؛  موجودةطن متري  20.4، منھا ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
طن متري من  5.3ألف، 404 –الھيدروفلوروكربون  طن متري من 18.5؛ ب1412-الھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري من  191.5؛ ألف 410 –الھيدروفلوروكربون طن متري من  3.3جيم؛ 407 –الھيدروفلوروكربون 
-طن متري من الھيدروكربون 0.3؛ 507 –الھيدروفلوروكربونطن متري من  0.2أ؛ 134 –الھيدروفلوروكربون 

 . NH3 (R-717)طن متري من  46؛ 290-وكربونطن متري من الھيدر 280.4أ؛  600

 مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  للالتوزيع القطاعي 

في قطاع  ب1412-الھيدروكلوروفلوروكربون و ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدم كل من   6
- روفلوروكربونالھيدروكلوواستخدم أيضا . 22-الھيدروكلوروفلوروكربونغيرة من صالرغاوي، ولھذا لديه كمية 

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنظرة عاملة على استخدام  2ويبين الجدول . في قطاع المذيبات ب141
  .قطاعات مختلفة
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  2010-2009لفترة في افي القطاعات المختلفة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالك : 2الجدول 

 من قدرات استنفاذ األوزون انطنأ 
ويالرغا خدمة تكييف الھواء  استخدامات المذيبات 

 والتبريد
 المجموع

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 المادة
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
1.2 0.1 0.2 1.8 0.0 0.0 1.4 1.9 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب142

0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

0.0 0.5 0.0 0.0 28.4 28.9 28.4 29.4 

 32.2 29.8 28.9 28.4 1.8 0.2 1.5 1.2 المجاميع الشاملة

  

 مكيفات  ، حيث تبلغ خدمة لخدمةفي قطاع ا د الھيدروكلوروفلوروكربونية االموتستخدم الغالبية العظمى من   7
وينتج . ظم التبريد أو تكييف الھواء في عمانوال يوجد منتجون لن. الصغيرة الجزء الكبر من االستھالك الشامل الھواء

قطاع الرغاوي رغاوي عزل مسحوبة بالضغط وألواح تخللية من البوليوالت سابقة الخلط ورغاوي مانعة لالستخدام 
ذھب وفي صناعة األلواح التخللية الجانبية  وسخانات المياه ورغاوي الرش للعزل خالل عمليات الحفر للنحاس وال

  .ورغاوي للعزل في مشروعات االنشاءات للجيش الصامدة للماءدامات وكذلك لالستخ

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   خط أساس استھالك
  
طن من قدرات  31.5خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند حكومة عمان  وضعت  8

 529.8(طن من قدرات استنفاذ األوزون  30.7لغ البا 2009وذلك باستخدام متوسط استھالك عام استنفاذ األوزون 
، تم اإلبالغ عن )طن متري 565.6( من قدرات استنفاذ األوزونطن  32.2البالغ  2010 عامواستھالك ) طن متري

  .7كالھما بناء على المادة 
  

  المتوقع في المستقبلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استھالك 
  
في المستقبل على أساس الحاجة لخدمة معدات  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموتقدر عمان طلبھا على   9

في المائة  10ومن المقدر زيادة ھذا الطلب بحوالي . التبريد الحالية وشحن التركيبات الجديدة ومواصلة إنتاج الرغاوي
، مبينا الفرق بين وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلأدناه موجزا لتوقعات استھالك عمان من  3ويقدم الجدول . سنويا

  .والزيادة غير المقيدة) أي، تمشيا مع البروتوكول(الزيادة المقيدة 
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستھالك المتوقع من : 3الجدول 
  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
المواد توقعات استھالك 

 – الھيدروكلوروفلوروكربونية
 911 828.2 752.9 684.4 622.2 565.7 529.7 405.6 332.3 )طن متري(زيادة غير مقيدة 

 %10.0 %10.0 %10.0 %10.0 %10.0 %6.8 %30.6 %22.1   الزيادة السنوية
المواد توقعات استھالك 

 – الھيدروكلوروفلوروكربونية
مع خطة إدارة إزالة المواد 
 492.9 520.3 547.7 600 622.2 غير متاح الھيدروكلوروفلوروكربونية

بروتوكول مونتريال بتزام اإلل
 492.9 547.7 547.7 غير متاح )طن متري(
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  استراتيجية إزالة 
  

، مع اإلزالة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخفض ل بروتوكول مونتريالاقترحت عمان اتباع خطوات   10
وخفض  2013ويركز ھذا التقديم على األنشطة المطلوبة لتحقيق االمتثال للتجميد في عام . 2030ام الكاملة في ع

  .2015في المائة في االستھالك في عام  10بنسبة 
  

تبدأ المرحلة األولي ھذه بالمساعدة التقنية ومشروع استثماري للحد من استخدامات   11
، بما في ذلك االستخدامات المتعلقة ب1412-فلوروكربونالھيدروكلورو و ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

وسيمكن نظام الحصص خفض . مواد ھيدروكلوروفلوروكربونيةباستيراد البوليوالت سابقة الخلط المحتوية على 
 الموحدة المتعلقة بالمواد المستنفدة اآلئحة"وفي نفس الوقت، يھدف البلد إلى تيسير تنفيذ . االستھالك في قطاع الخدمة

الضروري  وتوفيرالتدريب اآلئحةالتي سينتھى منھا قريبا مجلس تعاون دول الخليج من خالل تنفيذ " لألوزون
مواد ومن أجل خفض استخدام . ويخطط البلد أيضا توفير التدريب لقطاع الخدمة. لجماركلوالمعدات 

، من 22- روكلوروفلوروكربونالھيدجديدة وتغطية القصور المحتمل في االمداد من  ھيدروكلوروفلوروكربونية
  .وإعادة الدوران وإعادة االستخدام االستصالحالمخطط تيسير 

  
أيضا معلومات تتعلق بالتنفيذ المخطط للمراحل  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتشمل   12

، من المتوقع أن تكون بدائل 2015وبحلول عام . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستقبلية ل
ويسمح ھذا لجھود المرحلة . قد تم تحديدھا وتسويقھامناسبة للطقس شديد الحرارة ال 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

في الوحدات الجديدة والصغيرة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونالثانية من التركيز أوال على حظر استخدام 
بكر لوحدات تكييف الھواء مرنامج الحوافز إلعادة التھيئة وبرنامج حوافز السحب الومن المتوقع أستخدام ب. المستوردة

وفي نفس الوقت، يجرى تطوير استخدام معايير  .الكبيرة وتقديم الدعم التقني للبدائل الجديدة والتكنولوجيات المتوفرة
وأخيرا، من . ات واألمونياواستخدام الھيدروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربونلرصد استخدام  ونظم شفرات

وبالنسبة  . خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثانية من  استصالحالمخطط إنشاء مركز 
المواد ، من المتوقع التآكل الطبيعي مع استبدال المعدات المحتوية على 2020للمرحلة الثالثة بعد عام 
خالية من ھذه المواد، وأن االستخدام المنخفض باستمرار من حصص الواردات بمعدات  الھيدروكلوروفلوروكربونية

وفي تلك . سيخفض الطلب ويسمح بالخفض الذي يتمشي مع التزامات البلد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 
برامج الحوافز تواصل صغير ومتوسط الحجم، وتدريب التقنيين والالفترة، يتوقع أن تقدم المعدات إلى قطاع الخدمة 

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلوحدات تكييف الھواء الكبيرة المعتمدة على لإلحالل المبكر 
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتكاليف 
  

غ لعمان بمبل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةقدر مجموع تكاليف المرحلة األولي من   13
  :تفاصيل تكاليف األنشطة 4ويرد في الجدول . دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة 434 120

  األنشطة المقترحة وتكاليف جميع مكونات المرحلة األولي: 4الجدول 
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 

 النشاط
مجموع التمويل 

)دوالر أمريكي(  
 غاويمساعدة قطاع الر

المواد مساعدة تقنية لقطاع الرغاوي لتحديد واستخدام عوامل نفخ غير 
 25,000 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 79,120  لكل المياه LLC. صناعات السخاناتل الوطنية شركةالمشروع استثماري لتغطية 
 واآلئحةتحديث السياسة 

 15,000 تقنيةإنشاء وتشغيل لجنة وطنية لألوزون وأفرقة عمل قانونية و

 10,000 استشارة قانونية وطنية لوضع إجراءات وطنية لتنفيذ قانون محدث لمجلس تعاون دول الخليج
إنشاء وتنفيذ نظام ترخيص إلكتروني للمواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك تطوير وشراء 

 30,000 المعدات الضرورية والتدريب عليھا
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 النشاط
مجموع التمويل 

)دوالر أمريكي(  
 مساعدة تقنية لقطاع الخدمة

راض وتحديث المناھج الدراسية المھنية الوطنية وبرنامج وطني الصدار الشھادات ليشمل استع
 15,000 والبدائل وآخر التكنولوجيات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وضع مدونات وطنية للممارسات الجيدة للمھنيين المختلفين لخدمة التبريد وتكييف الھواء وتنفيذ 
 15,000 المصاحب له للتقنيين العمانيين وغير العمانيينصدار الشھادات إبرنامج 

معرفة والتدريب على البدائل المتاحة لمختلف االستخدامات المساعدة تقنية تشمل االستشارة و
 50,000 المختلفة للتبريد وتكييف الھواء في صناعة مصايد األسماك

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية برنامج وطني الستصالح
ع مبادئ توجيھية وطنية لتشجيع إنشاء مراكز الستصالح سوائل التبريد؛ زيارات لمراكز وض

 25,000 مماثلة في بلدان أخرى
 130,000 اإلمداد بالمعدات

 40,000 تنفيذ المشروع ورصده والتحقق منه
 434,120 المجموع

  

  قطاعا الرغاوي والمذيبات
  

وي يستخدمون إما بوليوالت سابقة الخلط أو خليط من يوجد عدد من المستعملين في قطاع الرغا  14
وھناك عدد من المستعملين غير مؤھلين للتمويل؛ . والبوليوالت في الموقع ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

. قة لوضع خط األساسوآخرون مؤھلون، بالرغم من القدرة الكبيرة، الستھالك صغير فقط في السنوات ذات العال
وتوجد حالة مشابھة في قطاع المذيبات، حيث الطلب التاريخي المتسق كان في قطاع خدمة التبريد لتنظيف المعدات، 

أساسا ولكنھا ال  دعم شركات إنتاج الرغاوي المؤھلة وتقترح اليونيدو .بينما مؤخرا ظھرت استخدامات اضافية
وقدمت . أو انخفاض خط أساسھا من خالل مشروع مساعدة تقنية/را لجم وتستطيع االضطالع بمشروع استثماري نظ

. سخانات المياهلعزل  إلنتاجاليونيدو أيضا طلبا لدعم تحول شركة واحدة، باستخدام بوليوالت سابقة الخلط مستوردة 
ط بين عام في البوليوالت سابقة الخل ب1412-الھيدروكلوروفلوروكربونوفي ھذه الشركة، كان متوسط استخدام 

ولم يتم اإلبالغ عن . طن من قدرات استنفاد األوزون في السنة 1.1طن متري أو  10مقدار  2009وعام  2007
في ھذه الشركة على أنه استھالك  بوليوالت سابقة الخلطالفي ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربوناستخدام 

  .مونتريالمن بروتوكول  7بناء على المادة  ب141-لھيدروكلوروفلوروكربونل
  
  

  تعليقات األمانة وتوصياتھا
 

  التعليقـات
 

في سياق المبادئ التوجيھية  لعماناستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   15
ومعايير تمويل إزالة ھذه ) 54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

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

  استيراد البوليوالت سابقة الخلط
 

تحتوي على  بوليوالت سابقة الخلطعددا من األسئلة تتعلق باستيراد األمانة  أثارت  16
 اآلئحةوأكدت اليونيدو أن استيراد ھذه البوليوالت لم يذكر أو يتم حظره بناء على . ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

فقد أبلغت الوحدة عن مقدار من . بوليوالت سابقة الخلطالحالية، ومع ذلك جمعت الوحدة الوطنية لألوزون بيانات عن 
في السابق كجزء من الواردات من  بوليوالت سابقة الخلطفي موجود  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
وقدمت اليونيدو المشورة بأن . ة أنھا مماثلة لخليط سوائل التبريدرإلى البلد، معتب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
ليوالت بوعدلت التعليمات اإلجرائية في التشريع الحالي ليسمح برصد وتسجيل الواردات من  الوحدة الوطنية لألوزون
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، سيغطى التشريع الجديد 2012لمجلس تعاون دول الخليج، أي، بحلول نھاية عام  اآلئحةوبمجرد سن . سابقة الخلط
والبلد ملتزم بتنظيم . ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمحتوية على ال بوليوالت سابقة الخلطال منالواردات 

، والحظر بعد ذلك على ب141-روكلوروفلوروكربونالھيدالمحتوية على  بوليوالت سابقة الخلطالواردات من 
  .2015يناير /االستيراد بحلول كانون الثاني

  الناظم الترتيب
 

المواد بالحالة الراھنة لنظام الحصص وإدراج أثارت األمانة عددا من األسئلة تتعلق   17
الخاضعة للرقابة بما في ذلك  وأبلغت اليونيدو أن الواردات أو الصادرات من المواد. الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد المخلوطة أو المستردة أو المستخرجة أو المعاد دورانھا محظورة دون ترخيص؛ ومن خالل تعليمات إجرائية، 
ومع ذلك، يشمل المرسوم تذييال يعكس تدابير . يشملھا القانون المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفإن جميع مخلوطات 

وتخطط بلدان مجلس تعاون دول الخليج إصدار . 2007قبل عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الرقابة على 
الذي األمر ، اتلقائيا بعد اعتمادھ ا، ويبدأ نفاذھ2011للمواد المستنفدة لألوزون بحلول نھاية عام  ةجديد ةموحد الئحة

، بما مجلس تعاون دول الخليجلجميع بلدان  لمواد المستنفدة لألوزونا الئحةسيتجنب إجراءات قانونية طويلة لتحديث 
، لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحاليا مبادئ توجيھية لنظام حصص ل الوحدة الوطنية لألوزونوتعد . في ذلك عمان

  .2012يناير /بحلول كانون الثاني العمل بھا، ومن المخطط ةالحالي اآلئحةغطيھا تال 

إجباري ويجرى التحقق من البيانات ذات العالقة من مصادر  فدة لألوزونلمواد المستنإن تصاريح استيراد ا  18
، لعدم كفاية نظام ىرأمور أخومع ذلك، ال توجد حاليا آلية للتأكد من البيانات من الجمارك نتيجة، من بين . مختلفة

ظام ترخيص إلكتروني ولھذا، يقترح ن. للجمارك الستخراج المقادير الصحيحة التي سجلتھا الجماركالحالي الشفرات 
لضمان التسجيل في الوقت الحقيقي وتسجيل جميع شحنات  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي 
وأبلغ اليونيب أن ھذا جزء من النشاط اإلقليمي في إقليم غرب آسيا وھو جھد إقليمي لتعزيز . لمواد المستنفدة لألوزونا

من خالل االسراع باإلبالغ عن البيانات واالمتثال وتيسير تحديد الفجوات  نفدة لألوزونلمواد المسترصد االتجار في ا
بين الشحنات المرخص بھا والمستوردة بعدما تحدث، ودعم الجھود المحلية واإلقليمية لرصد والحد من االتجار غير 

الوطنية  اتالوحدومات فيما بين من خالل تقاسم المعل لمواد المستنفدة لألوزونالقانوني وتيسير عملية ترخيص ا
وفضال عن ذلك، أصبح نظام الترخيص اإللكتروني موجودا أو . وسلطات الحدودوالمستوردين والمصدرين  لألوزون

للبحرين والعراق والكويت وقطر والمملكة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةسيكون جزء من 
ويتم جمع جزء من األموال لنظام ترخيص إلكتروني بين . لعربية السورية واليمنالعربية السعودية والجمھورية ا

جميع البلدان المشاركة للتمكن من برمجة نظام نوعي له فاعلية التكلفة يلبي الحاجات في اإلقليم وتستخدم األموال 
واألموال لنظام . تخدامهالمتبقية لكل بلد لتعديل الصيغة النوعية لالحتياجات الخاصة له واتاحة األوضاع الس

لقطاع  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالترخيص اإللكتروني ھي جزء من التمويل الشامل ل
 ).15)(و( 60/44الخدمات وتخضع لقيمة فاعلية التكلفة التي وضعھا المقرر 

  قطاع الرغاوي
 

طلبا لتمويل تحول شركة الصناعات الوطنية  نيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوتشمل   19
 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونللسخانات وتمويل المساعدة التقنية الحالل تكنولوجيات 

شركة الصناعات الوطنية ويبلغ إستھالك . 22- الھيدروكلوروفلوروكربون/ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونو
، محسوبة كمتوسط بين بوليوالت سابقة الخلطفي  ب141-روكربونالھيدروكلوروفلومن  ةن متريناطأ 10 للسخانات
ومن المخطط اإلزالة . 2013يناير /ومن المخطط االنتھاء من التحول بحلول كانون الثاني. 2009و 2007السنوات 

وأثارت األمانة مسألة التأھيل لدعم بعض شركات . 2015يناير /الكاملة في قطاع الرغاوي بحلول كانون الثاني
وأبلغت اليونيدو أن أغلبية شركات الرغاوي مؤھلة، ولكن بما أنھا تنتج بشكل غير منتظم بناء على الطلبات . لرغاويا

  .، أو أن استھالكھا صغير بحيث ال يبرر وضع مشروع استثماريالتى ترد
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  واالستصالحاالسترداد وإعادة الدوران 
 

وتوحى الخبرة من تنفيذ خطة إدارة . استصالححكومة عمان خططت إلنشاء مراكز الحظت األمانة أن   20
وتساءلت األمانة . سوائل التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائية أن مخططات االسترداد وإعادة الدوران لم تكن ناجحة

وأبلغت . عما إذا كان التمويل لالسترداد وإعادة االستخدام سيكون طريقا أكثر كفاءة في استخدام الموارد المحدودة
يونيدو أنه، نظرا لعدم وجود تكنولوجيا احالل مقبولة حاليا لقطاع تكييف الھواء في درجات حرارة مرتفعة، وحتى ال

للخدمة ھو االحتفاظ  22-الھيدروكلوروفلوروكربون، فإن السبيل الوحيد لخفض استھالك اتتاح مثل ھذه التكنولوجي
: اليونيدو في خيارين تقنيين سليمينونظرت . بالمخزون من خالل االسترداد وإعادة االستخدام

وتم . إعادة استخدام ال مركزية/تنقية بسيطة/أو استرداد/لمعايير محددة وإعادة استخدام مركزية /استصالح/دااسترد
غير العاملين بشكل منتظم في قطاع ) في المائة 96(اختيار األول لعمان نتيجة الحصة المرتفعة من العمال المھاجرين 

عمان، مما ينتج عن ذلك أن إنشاء كيان مستدام لالسترداد وإعادة االستخدام ال مركزي بالكامل مسألة من الخدمة في 
وفضال عن ذلك، . خطة إدارة سوائل التبريد وخطة إدارة اإلزالة النھائيةالصعب تشغيلھا، كما بينت التجربة في تنفيذ 

قة ھو االفتقار إلى مناولة االسطوانات، أي، التنظيف كان القصور في مشروعات االسترداد وإعادة الدوران الساب
وتتطلب عملية كھذه المركزية ويمكن تنفيذھا في مركز . والتفتيش، وكذلك نوعية الرقابة على الغاز المستصلح

ومن المتوقع أن توجد مراكز االستصالح في شركات القطاع الخاص، مختارة من خالل . استصالح سوائل التبريد
وتم تقديم ھذا المفھوم لألطراف . صة محلية، حيث بيان نموذج األعمال للعملية ھو جزء من االختصاصاتعملية مناق

ويوجد كيان مماثل في اإلمارات العربية . الفاعلة للقطاع الخاص في عمان وبين ھذا المستوى المرتفع لدعم المنھج
 .المتحدة حيث يعمل بنجاح خالل السنوات الخمس الماضية

الموجود في األجھزة لديه عمليات شحن أكبر  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناليونيدو أيضا إلى أن  أشارت  21
. تعالج أكبر كثيراس؛ ومن ثم يتوقع أن تكون الكميات التي 12 –ن وجھزة السابقة باستخدام الكلوروفلوروكرباألمن 

لمواد لوانات لالسترداد التفاعلي وأيضا، ستكون مراكز االستصالح المتوقعة مزودة بوحدات استرداد واسط
وأخيرا، على عكس الحالة خالل إزالة . نفسھا وليس االعتماد فقط على طرف ثالث للتنفيذ الھيدروكلوروفلوروكربونية

ولكنھا محتوية  12 –كلوروفلوروكربون ، عند وضع بطاقات على المنتجات المزيفة على أنھا الكلوروفلوروكربون
رام، وتكاليف المواد المستردة مرتفعة غدوالر للكيلو 2.5وبيعت بسعر  22-وفلوروكربونھيدروكلوربالفعل على 

  .حاليا، مما يجعل االسترداد واالستصالح خيارا اقتصاديا جذابا

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  نقطة البداية للخفض المجمع في استھالك 
  

المواد المجمع المستدام في استھالك  اتفقت حكومة عمان على وضع نقطة بدايتھا للخفض  22
طن من قدرات  30.73البالغ  2009عند مستوى متوسط االستھالك المبلغ عنه في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 طن من قدرات استنفاذ األوزون 1.1زائدا  طن من قدرات استنفاذ األوزون 32.2البالغ  2010وعام  استنفاذ األوزون
التي لم يتم اإلبالغ عنھا عمال بالمادة  بوليوالت سابقة الخلطالموجود في نظم ال ب141-روكربونالھيدروكلوروفلومن 

وقدر الصندوق المتعدد األطراف . طن من قدرات استنفاذ األوزون 32.56من بروتوكول مونتريال، مما نتج عن  7
  .طن من قدرات استنفاذ األوزون 32.47عند  أساسفي خطة العمل خط 

  
  

   دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل تهخطمن قبل البلد في المقدر على المناخ األثر 
  
  

  قطاع الخدمة
  

، التي تشمل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإن أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في   23
المواد على استيراد  ل واسترداد واستصالح وفرض الرقابةاستخدام ممارسات خدمة أفض

. المستخدم في خدمة التبريد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون، ستؤدى إلى خفض مقدار الھيدروكلوروفلوروكربونية
لم ينبعث نتيجة الممارسات األفضل في التبريد توفير  22-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  وينتج عن كل كيلوجرام
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خطة إدارة وبالرغم من عدم تضمين حساب األثر على المناخ في . نطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربو 1.8حوالي 
، تدل األنشطة التي خططتھا عمان، خاصة الجھود الواردة أعاله لتحسين إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

من  ممارسات الخدمة وخفض انبعاثات سوائل التبريد المصاحبة بما في ذلك مخطط االسترداد واالستصالح على أن
التي لن تنبعث في الجو كما ھو مقدر في  طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 5 264المحتمل أن يتخطى البلد مقدار 

ومع ذلك، في ھذا الوقت، فإن األمانة ليست في وضع لتقدير األثر على المناخ . 2011-2014خطة األعمال للفترة 
بواسطة، من بين جملة أمور، مقارنة مستويات سوائل  التنفيذومن الممكن وضع األثر من خالل تقييم تقارير . كميا

، والمقادير المبلغ عنھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتبريد المستخدمة سنويا منذ بداية تنفيذ 
على لسوائل التبريد التي يجرى استردادھا وإعادة دورانھا وعدد التقنيين المدربين والمعدات القائمة 

  .التي يجرى إعادة تھيئتھا 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  قطاعا الرغاوي والمذيبات
  

المستخدم في  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونبخفض مقدار  شركة الصناعات الوطنية للسخاناتستقوم   24
وبناء على . على المناخالماء أي تأثير مباشر /وليس لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون. أطنان مترية 10عمان بمقدار 

وسينفذ عدد من . طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 7 250على المناخ بمقدار  األثرذلك، سيؤدى التحول إلى خفض 
التحوالت االضافية في قطاعي الرغاوي والمذيبات دون دعم من الصندوق المتعدد األطراف، نظرا ألن الشركات 

يمكن لألمانة حساب األثر على المناخ؛ ومع ذلك، ونظرا  الل غير معروفة، الوبما أن تكنولوجيات االح. غير مؤھلة
، من المتوقع أن ذات احتمالية احترار عالمي منخفضألن بعض االستخدامات من المحتمل أن تستبدل بتكنولوجيات 

  .في قطاعي الرغاوي والمذيبات إلى فوائد للمناخ اإلزالةتؤدى 
  

  التمويل المشترك
  

بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص موارد اضافية لتحقيق أقصى فوائد بيئية ) ز(54/39للمقرر  استجابة  25
الجتماع  XIX/6من المقرر ) ب(11وعمال بالفقرة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

ول على تدفات لمصادر دخل األطراف التاسع عشر، شرحت اليونيدو أن جھودا قد بذلت لتحديد طرق وسبل للحص
متعلقة بتغير المناخ في المستقبل على اساس المتطلبات الراھنة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ وذلك 

وعند االقتراب من سوق الكربون، . ھذه خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمساعدة في تمويل 
وال . عمان إلى مقارنتھا بالمنھجيات الحالية بناء على آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو تحتاج أنشطة المشروع في

ذات العالقة  منھجيات آلية التنمية النظيفةتطبق منھجيات آلية التنمية النظيفة الموافق عليھا حاليا في عمان نظرا ألن 
ديد ما إذا كان قطاع الخدمة في عمان يمكن تناوله عبر منھج قائم على مشروع لتح إلىوتحتاج . ال تشمل قطاع الخدمة

ونتيجة لذلك، يتعين إجراء دراسة اضافية لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوسع . لية التنمية النظيفةمنھجية معدلة آل
 كربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروإلى منھج منھجي جديد يشمل كامل قطاع خدمة  منھجيات آلية التنمية النظيفةفي 

 .بشأن توافر التمويل المشترك نھائياوعند ھذه النقطة، يمكن لليونيدو أال يقدم بيانا . في عمان
  

   2014- 2011خطة عمل الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  

أمريكي زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولي  دوالر  433 300واليونيب مبلغ  اليونيدويطلب كل من    26
 ھو مبلغ 2014-2011رة ـة للفتـة المطلوبـوع القيمـومجم. ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطمن 

ويرجع االختالف في  . خطة األعمالمجموع مبلغ من  أقلھى وبما في ذلك تكاليف الدعم  دوالرا أمريكيا 470 473
مذيبات، مما يؤدى إلى قيم نسبية منخفضة لفاعلية المستوى المنخفض للتأھيل في قطاعي الرغاوى وال األرقام إلى

   .التكلفة
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  مشروع اتفاق
  

زالة المواد واللجنة التنفيذية إل عمان يرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة  27
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  التوصيـات

 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في  28

من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة،   )أ (
 ادوالر  471 354مبلغ عند  2015إلى  2011للفترة من  لعمانالھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالرا  26 184 ا زائدا تكاليف دعم الوكالة عند أمريكي ادوالر  349 120يتألف من  اأمريكي
 ادوالر 11 050زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 85 000ومبلغ  لليونيدو أمريكيا 
  ؛لليونيب، اأمريكي

قد وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في  عمانأن تالحظ أن حكومة   )ب (
طن من قدرات استنفاد  31.46خط أساس يبلغ   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
المبلغ  طن من قدرات استنفاد األوزون  30.7باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار محسوبا األوزون 

زائدا مقدار  ،من بروتوكول مونتريال 7، على التوالي، بناء على المادة 2010و 2009عنه لعامي 
الموجود في نظم  ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.11

 ؛ طن من قدرات استنفاد األوزون 32.57، مما ينتج عنھا ة الخلط المستوردة البوليوالت سابق
 

المواد واللجنة التنفيذية لخفض استھالك  عمانالموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة   )ج (
 كما ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة  )د(
ا أمريكي ادوالر 411 129مبلغ عند وخطة التنفيذ ذات الصلة  لعمانالھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالرا أمريكيا 23 559زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالرا أمريكيا 314 120يتألف من مبلغ 
 اأمريكي ادوالر  8 450يف دعم الوكالة البالغة زائد تكال دوالر أمريكي 65 000ومبلغ  لليونيدو
  .لليونيب
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة سلطنة عمانحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ") البلد("  سلطنة عمان ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة مثّلي 1-
من  28.31إلى كمية ثابتة قدرھا ") وادّ الم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

داول الزمنية لبروتوكول بما يتماشى مع الج 2015كانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
 .مونتريال

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  ببروتوكول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1إليھا في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
جاوز المستوى ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يت- 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألھذا االتفاق لجميع المواد 

  .من كل من المواد) المتبقياالستھالك المؤھل ( 3-3-4و 3- 2-4و 3-1-4 ةألفقيا وففي 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 المبدأ، وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

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

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

 
ً للجدول الزمني  5- في حالة عدم وفاء البلد  للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

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

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

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

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 

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

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

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

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

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

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن . ألف-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4في الفقرة 

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

 :ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستھالك االفي ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 
 

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 اله أ )د( 5ف ة أع دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط و كتنق

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . 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
  لمختلف الشرائح؛ 

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

  ؛موافق عليھا شريحةآخر مجموع تكاليف 

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

  ؛حقالالالسنوي 

دى   )ج( 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 لخدمـسوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي

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

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا أو عن ية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤول 9-
كون الوكالة تعلى أن  اليونيدوت قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه التي يُضطلع بھا
الوكالة المنفذة (الوكالة المنفذة المتعاونة كون على أن ي اليونيب وافقو") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

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

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-
تشمل ھذه و ).ب( 5 فقا للفقرة الفرعيةحقق المستقل وبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التبموجب ھذا االتفاق، 

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

الوكالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . امل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسيةباء في إطار التنسيق الش–6التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق  .ك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيقالداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذل
بالرسوم المبيّنـة في ]الوكالة المنفذة المتعاونةو اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .ألف-2من التذييـل  4- 2و   2- 2 يناألفقي ينالصف
 

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

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

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخففيذية ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التن

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

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

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

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

المنفذة والوكالة من الوكالة المنفذة الرئيسية و 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 كربونية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-

وفي حالة . ألف-2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
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الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام
 .ذلك خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفرعية

 
سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن 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 
  التخفيضات في االستھالكنقطة البدء إلجمالي  المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 29.57 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.21 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.79 األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون

 32.57    المجموع
 

  

  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

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

أطنان قدرات (المرفق جيم، المجموعة األولى 
 )استھالك األوزون

  ال يوجد 28.31 31.46 31.46 ال يوجد ال يوجد

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

 ) أطنان قدرات استھالك األوزون(

  ال يوجد 28.31 31.46 31.46 ال يوجد ال يوجد

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

120 314  0 0 0 000 35  120 349  

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

559 23  0 0 0 625 2  184 26  

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

000 65  0 0 0 000 20  000 85  

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

450 8  0 0 0 600 2  050 11  

379 120 )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1  0 0 0 000 55  120 434  
32 009 )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم  3-2  0 0 0 225 5  234 37  
دوالر (إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3-3

 )أمريكي
129 411  0 0 0 225 60  354 471  

 3.54  )أطنان قدرات استھالك األوزون(المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 0  )أطنان قدرات استھالك األوزون(التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 26.03  )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

  )األوزون
1.1 

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

0 

 1.11  )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
أطنان قدرات استھالك (االتفاق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-3-1

  )األوزون
0 

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

0 

 0.78  )أطنان قدرات استھالك األوزون(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-3-3
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
- 2في السنة المحددة في التذييل  الثانياالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

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

  :خمسة أجزاءمن لطلب 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

تيشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون وينبغي أن . 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 يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن ديات و .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس ينبغ

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(قارنة بخطة ممعلومات 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
ة التقرير المسرود  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن ) أ(5جمي 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 أ-1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب اق) ب(5لف، 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 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرلتي لم من االتفاق ا

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 تقدم البيانبع ة؛ وس نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف من . ات ال 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  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف غي أن يحدد ينبكما . 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 نويةبجميع تقارير التنفيذ السالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب و .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  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

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  .أعاله) ھ(1إلى ) أ(1ة من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعي منموجز تنفيذي   )ھ(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/44 
Annex I  

  
 

7 

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

الوحدة الوطنية لألوزون ھي الوحدة اإلدارية المركزية المنشأة داخل الھيكل اإلداري لوزارة البيئة والشؤون   1
بحماية طبقة األوزون وتيسير إزالة المواد المناخية، وتضطلع بالمسؤولية عن تنسيق األنشطة الحكومية فيما يتعلق 

  .المستنفدة لألوزون

وستكون الوحدة الوطنية لألوزون مسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة الوطنية وصوال إلى تنفيذ خطة إدارة   2
  .إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وسوف تسند إدارة تنفيذ  أنشطة المشروعات المخطط لھا إلى الوحدة الوطنية لألوزون بالتعاون مع اليونيدو   3
 .الرئيسيةوالوكالة المنفذة 

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 

 
  :على النحو التالي ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع 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 طداد خطـمساعدة 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 يوالتقدم المحرز بع التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة 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

ي الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة الت ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال دت بھ تعھّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )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؛

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

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

 ثنائية معنية؛

   ؛ا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھ  )ك(
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 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

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

 
  المتعاونةدور الوكالة المنفذة : باء -6التذييل 

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

  :األقل على

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

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

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

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن كّل  اأمريكي ادوالر 187 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11للفقرة وفقا   1
ھا في تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2- 1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوك

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

 ---------  
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