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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  عمان
 الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 واليونيب اليونيدو (رئيسية) الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)خطة إدارة إزالة المواد 
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)  20.37 2014السنة:   7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

  2014 السنة: (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 17.5   17.1   0.4  22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.0    0.0      123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 2.1   2.1      ب141 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.7      0.7   ب142 -الھيدروكلوروفلوروكربون
ب 141 -الھيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في البوليوالت المستوردة 
  المخلوطة سابقا

 4.4       4.4 

 

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

  32.57 المجمعة المستدامة: نقطة البداية للتخفيضات  31.5   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  25.78 المتبقي:  6.79 الموافق عليه بالفعل:

 

 المجموع  2020بعد   2020 2019 2018 2017 2016 2015 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من  اليونيدو
  األوزون)قدرات استنفاذ 

0 4.4 2.8 2.8 0 1.1 0 11.1 

 683,000 0 96,000 0 241,000 133,000 213,000 0  التمويل (دوالر أمريكي)

  اليونيب

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من 
  قدرات استنفاذ األوزون)

0 0 0 1.4 0.5 0 22.0 23.9 

 717,000 450,000 0 46,000 129,000 0 92,000 0  (دوالر أمريكي) التمويل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (سادسا) بيانات المشروع

 غير متاح 20.46 28.32 28.3228.3228.3228.32 حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 غير متاح 20.46 20.46 28.3228.3228.3228.32(طن من قدرات استنفاذ األوزون)الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

تكاليف المشروع 
المطلوبة من حيث المبدأ 

 (دوالر أمريكي)

 285,000 20,000 0 215,0000050,000 تكاليف المشروع اليونيدو

 19,950 1,400 0 15,050003,500 تكاليف الدعم

 200,000 57,000 0 83,5000059,500 المشروعتكاليف   اليونيب

 26,000 7,410 0 10,855007,735 تكاليف الدعم

 485,000 77,000 0 109,500 0 298,5000 (دوالر أمريكي)إجمالي تكاليف المشروع المطلوب من حيث المبدأ 

 45,950 8,810 0 11,235 0 0 25,905  (دوالر أمريكي) إجمالي تكاليف الدعم المطلوب من حيث المبدأ

 530,950 85,810 0 120,735 0 0 324,405  (دوالر أمريكي)إجمالي األموال المطلوبة من حيث المبدأ 

 

  )2015(سابعا) طلب تمويل الشريحة األولى ( 

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

 15,050 215,000 اليونيدو

 10,855 83,500 اليونيب

  
  ) على النحو المبين أعاله2015الموافقة على تمويل الشريحة األولى ( طلب التمويل:

  النظر فيه بصفة فردية توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

من  ةالثاني الخامس والسبعين المرحلةجتماع االنيابة عن حكومة عمان، إلى قدمت اليونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة،   .1
 285,000من  تتألف، دوالر أمريكي 530,950بتكلفة إجمالية قدرھا  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

، دوالر أمريكي 200,000ولليونيدو،  دوالر أمريكي 19,950 بقيمةوكالة الدعم تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي
تنفيذ المرحلة الثانية من  سيزيلأصال.  لليونيب حسب ما قدم دوالر أمريكي 26,000بقيمة  وكالةالدعم تكاليف باإلضافة إلى 

 35إلى تخفيض بنسبة  يديؤمما  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  5,32اإلزالة خطة 
  .2020في المائة بحلول عام 

 
دوالر  324,405 بقيمة اإلزالة الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطةاليونيدو أيضا طلبا لتمويل وقدمت   .2

لليونيدو،  دوالر أمريكي 15,050بقيمة ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 215,000، تتألف من أمريكي
إلى قدم أصال، حسب ما  لليونيبدوالر أمريكي  10,855 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 83,500و

  .1اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة جانب
 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
 
في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من  من قدراتطن  20,37استھالك عن أبلغت حكومة عمان   .3

  .1في الجدول  2014- 2010 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استھالك ويبين. 2014عام 
 

  )2014-2010للفترة  7في عمان (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. استھالك 1الجدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
خط 
 األساس

       طن متري
 537.57 318.88 393.49 768.10 597.86 535.10 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 - 2.0 6.75 0.00 0.36 0.00 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 10.15 18.78 23.29 68.73 17.56 17.30 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 12.05 11.16 69.67 79.20 0.00 13.30 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 559.77 350.82 493.2 916.03 615.78 565.7  (طن متري) المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع 
ب الوارد في البوليوالت المخلوطة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  سابقا المستورة
21.50 22.79 67.87 44.31 39.92 10.00* 

        طن من قدرات استنفاذ األوزون
 29.57 17.54 21.64 42.25 32.88 29.43 طن متري

 - 0.04 0.14 0.00 0.01 0.00 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.12 2.07 2.56 7.56 1.93 1.90 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.78 0.73 4.53 5.15 0.00 0.86  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

(طن من قدرات استنفاذ  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع 
 األوزون)

32.19 34.82 54.96 28.87 20.37 31.47 

ب الوارد في البوليوالت المخلوطة 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 المستورةسابقا 

2.37 2.51 7.47 4.87 4.39 
1.1* 

  * نقطة البداية على النحو المبين في االتفاق المبرم بين اللجنة التنفيذية وحكومة عمان للمرحلة األولى.
  
 االحتياطي لمخزونمن أجل ا 2012في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحادة في استھالك الزيادة كانت ال  .4

 بنسبةو 2013في المائة من خط األساس في عام  8,3. ومع ذلك، تم تخفيض االستھالك بنسبة 2013عام في تجميد ال بسبب
 2015عام في ستھالك الأقل من الحد األقصى المسموح به ل 2014 في عام ستھالككان اال. و2014في المائة في عام  35,2

- الھيدروكلوروفلوروكربون و 22-الھيدروكلوروفلوروكربون خداماستوتم التخلص التام من في المائة بالفعل.  28بنسبة 
تصنيع رغوة  قطاع في ب السائب141- البوليسترين المسحوبة بالضغط و الھيدروكلوروفلوروكربونفي إنتاج رغوة ب 142

وحدات تكييف الھواء  لصيانة المتبقي 22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  الصيانة ويستخدم فنيوالبولي يوريثان. 
الوارد في غسل دوائر التبريد وھو المستخدم في في البلد  ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونستھالك الوحيد واالالصغيرة. 

يتم استيراد كميات و. تينرغوة غير المؤھلتصنيع المن شركات  شركتان سابقا التي تستخدمھا البوليوالت المستوردة المخلوطة
                                                 

في المائة في استھالك المواد  10تمت الموافقة على المرحلة األولى من خطة اإلزالة في االجتماع الخامس والستين لتحقيق خفض بنسبة    1
  .2015الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 
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 متبقي من ال يوجد استھالكو. المباني مبردات لصيانةبشكل متقطع  123-وكلوروفلوروكربونالھيدرصغيرة من 
  مؤھل للحصول على التمويل. 123-الھيدروكلوروفلوروكربون وب 141-  الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  قانونيالطار اإل
 
وحدة األوزون الوطنية داخل  توأنشئالبيئة والمناخ ھي المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال. شئون وزارة   .5

المواد المستنفدة لألوزون في إطار إزالة تنفيذ أنشطة  وترصدحصص وتشغل نظام التصاريح التخصص كي الوزارة ل
  الصندوق المتعدد األطراف.

 
 23 ويوجد. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استيراد لضبط العامل الحصصوالترخيص نظام بلد ويملك ال  .6

رغوة تصنيع المن شركات تستورد شركتان المناخ. وباإلضافة إلى ذلك، والبيئة شئون في وزارة  مسجال ادمستور
 وفرضتنظام الحصص.  عليھا طبقي، التي ال سابقافي البوليوالت المخلوطة ب الوارد 141-  الھيدروكلوروفلوروكربون

  المواد المستنفدة لألوزون. المنتجات والمعدات المحتوية علىولمواد المستنفدة لألوزون ل ستيراد غير المشروعاالعقوبات على 
 
تتوافق مع االلتزامات كي ل 107/2013وزاري المرسوم الالحكومة لوائح المواد المستنفدة لألوزون بموجب  وحدثت  .7

 وضعوحد. وقد تم مالمجلس التعاون الخليجي لكي تمتثل للشروط الواردة في لوائح المنصوص عليھا في بروتوكول مونتريال و
حظر على الفرض لم يتم بعد . و2015بحلول نھاية عام  وسيتم تشغيلهلمواد المستنفدة لألوزون، لنظام الترخيص اإللكتروني 

ي ذ، ال2015كانون الثاني  /بحلول يناير المخلوطة سابقافي البوليوالت ب الوارد 141-  الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد 
  .اإلزالة خالل إعداد المرحلة األولى من خطةاقترحته حكومة عمان 

 
  اإلزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة

 
  رغوةال تصنيعقطاع 

 
استنفاد  من قدراتطن  1,1 التي كانت تستخدمسخانات" اللشركة الوطنية لصناعة ل"تم التحويل التام المؤھلة:  الشركة  .8

بتمويل من  النفخ بالمياهتكنولوجيا  المخلوطة سابقا إلىفي البوليوالت ب الوارد 141- الھيدروكلوروفلوروكربوناألوزون من 
  تم توفير التدريب والمعدات خالل تنفيذ المشروع.والصندوق المتعدد األطراف. 

 
 خليط التي تستخدم" ة محدودةشركة ذات مسئولي ،"شركة الخليج للعزلكان من المقرر أصال تحويل المساعدة الفنية:   .9

 البوليستيرين المسحوبة بالضغط في تصنيع رغوة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون وب 142- الھيدروكلوروفلوروكربونمن 
 إنجازتم و. R600aالمادة و أ152-التحويل إلى الھيدروفلوروكربون اختارت ھاواإليثانول ولكنإلى ثاني أكسيد الكربون 

من طن  0,79و  22-الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  من قدراتطن  1,19 بإزالة 2015المشروع في عام 
وكانت شركتان من الشركات المصنعة أللواح الصاج المجلفن . ب142-  الھيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد األوزون من  قدرات

" و شركة ذات مسئولية محدودة ،الحديدمصنع ة ويھندساللخالوي ا"ھما ، المحشوة بالمادة العازلة من رغوة البولي يوريثان
للحصول على تمويل من الصندوق  يتن"، غير مؤھلية، شركة ذات مسئولية محدودةلتجاراكمال أشرف ومصطفى شركة "

الوارد في  ب142- الھيدروكلوروفلوروكربون تستخدم الشركتان ومازالت. ااستشاري ادعم لھما المتعدد األطراف، وقدم
  .سابقاليوالت المستوردة المخلوطة البو

  
 قطاع الخدمات

 
والبدائل  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتطورات األخيرة في  لكي توضح ةالوطني ةمناھج المھنيالتم تحديث   .10

لتشاور مع با وجاري االنتھاء منھالممارسات الجيدة لوطنية ال مدونة القواعد وتمت صياغة مشروعوالتكنولوجيات الجديدة. 
وزارة القوى العاملة  وسوف تعتمدهالتبريد وتكييف الھواء  لفنييإصدار الشھادات  نظاممشروع وضع تم والجھات المعنية. 
  .2015بحلول نھاية عام 

 
عمل للمتابعة لصانعي  وحلقة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبدائل  عنصيد األسماك  لمجالعمل  ونظمت حلقة  .11

  .حالياالمركز ويعمل ھذا  مجموعة من المعدات؛والتدريب تقديم التبريد مع غازات القرار. وأنشئ مركز استصالح 
 مستوى صرف األموال في إطار المرحلة األولى
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 أمريكيدوالر  434,120في المائة) من القيمة  91دوالر أمريكي ( 394,368تم صرف ، 2015آب  حتى أغسطس/  .12

دوالر أمريكي لليونيب). وسيتم صرف رصيد قدره  85,000ولليونيدو دوالر أمريكي  349,120المعتمدة للمرحلة األولى (
نجاز المالي للمرحلة األولى بحلول نھاية عام اإلتقرير سيتم تقديم و 2016بحلول منتصف عام ) دوالر أمريكي  39,752

2016.  
 

  واألنشطة المقترحة الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  استراتيجية إزالة
 

 استنفاد األوزون من من قدراتطن  25,78االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل في عمان ھو   .13
من طن  5,32 قدره تخفيض. وتقترح حكومة عمان التبريد وتكييف الھواء دماتخفي قطاع  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

االستھالك خط أساس في المائة من  35 خفض بنسبة تتعھد بتحقيقو 22-الھيدروكلوروفلوروكربون فياستنفاد األوزون  قدرات
  .2020كانون الثاني يناير/ 1بحلول 

 
 وأنشطة االسترداد الخدمةتسرب في عمليات التحقيق التخفيض المقترح من خالل الممارسات الجيدة للحد من  وسيتم  .14
البلد ومازال توعية للمستخدمين النھائيين والجمھور. النظام الحصص وحملة  إنفاذ جانبإلى إعادة التدوير واالستصالح، و
 من قدراتطن  4,39( ب141-القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون المخلوطة سابقاستورد كمية كبيرة من البوليوالت ي

المساعدة وقد ينظر في مواردھا الخاصة. با مسيتم تحويلھ الالتي للشركتين غير المؤھلتين) 2014 عام استنفاد األوزون في
في ضوء استحداث بدائل جديدة  النفخ الغير قائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتقديم المشورة بشأن تكنولوجيا  الفنية
  .الھيدروكلوروفلوروأوليفينات والھيدروفلوروأوليفين مثل 

 
  اإلجراءات التنظيمية

 
  السياسية والتنظيمية التالية: اتاإلجراءسيتم تنفيذ   .15

 
  / كانون األولديسمبر 31 السائب بحلول ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد الفرض   (أ)

    2016.  
 

  ب141- المخلوطة سابقا القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد البوليوالت الفرض و  (ب)
 .2017 األول/ كانون ديسمبر 31 بحلولالقائم 

  
 1 بحلول التي تستعمل لمرة واحدة حاوياتالحظر على استخدام واستيراد غازات التبريد في الفرض و  (ج)

 ؛2020 / كانون الثانييناير
  

 ؛2020 / كانون الثانييناير 1 بحلول الصيانةالتبريد في الجو أثناء  تصريف غازاتحظر على الفرض و  (د)
  

 ؛2020 / كانون الثانييناير 1 إجباريا بحلول ھاوإعادة تدوير لتبريدغازات ا وتأييد استرداد  )ـ(ھ
  

 وتخزينالمعاد تدويرھا واستخدامھا غازات التبريد المستردة و عن اإلجباريةإنشاء التقارير ربع السنوية و  (و)
 ؛2020 / كانون الثانييناير 1 بحلولغير صالحة لالستعمال الالتبريد  غازات

  
تعامل مع المواد التي ت(المستوردين والموزعين وتجار التجزئة وورش الخدمة)  ھيئاتالترخيص جميع و  (ز)

  .2020 / كانون الثانييناير 1 التبريد وتكييف الھواء بحلولالمستنفدة لألوزون في قطاع 
  

لجميع المواد الخاضعة للرقابة في أنظمة  إجبارياباإلضافة إلى ذلك، ستنظر الحكومة في تطوير اكتشاف التسرب   .16
  .اتالتسريبات واإلصالح كافةكجم، وكذلك سجل لتسجيل  3كبر من األاألولى  الشحنة التبريد وتكييف الھواء ذات
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تحديد المواد المستنفدة على التدريب سيتم تقديم للجمارك ومفتشي البيئة و ء معرفات غازات التبريد سيتم شراو  .17
تشمل أحدث كي قواعد الممارسة لمدونة وة الوطني ةتحديث المناھج المھني أيضا ومنع االستيراد غير المشروع. وسيتملألوزون 

  التطورات في قطاع الخدمات.
 

  األنشطة في قطاع الخدمات
 

في جميع  8,833(من  تبريد وتكييف الھواء فني 1000وحوالي  اوطني امدرب 20عدد المرحلة الثانية التدريب لستقدم   .18
وسيتم التدريب.  ) لتسھيلالصيانةوأدوات  االستردادلتدريب مع المعدات (مثل وحدة لالبلد). وسيتم توفير تسعة معاھد أنحاء 

  المرحلة األولى. في إطارالشھادات المنشأ  منحفعالية نظام أيضا تقييم 
 

التدريب على وتدوير الوإعادة  لالستردادإضافية وحدات  تقديمإعادة التدوير من خالل و االستردادشبكة  سيتم تعزيز  .19
ستصالح بالفعل وسيتم النظر في االفعالية مركز  وسيتم وضعالستصالح. ا إمدادسلسلة  عنعمل  وحلقتياستخدام المعدات 
  إنشاء واحدة ثانية.

 
قطاعات التقييم التكنولوجيات الناشئة ومدى مالءمتھا لالستخدام في عمان وستستھدف وسيتم تنظيم حلقتي عمل ل  .20

  .الكبير المستخدمين النھائيين ومصائد األسماكقطاع  ھامختلفة، بما فيللتبريد وتكييف الھواء الالفرعية 
 

  مشروع الرصد ووحدة تنفيذ 
 

 تنسق، وسواليونيببالتعاون مع اليونيدو  اإلزالة نية من خطةستواصل وحدة األوزون الوطنية دعم تنفيذ المرحلة الثا  .21
وإعادة التدوير  مخطط االستردادرصد تستصالح واالومركز  إلى ورش الخدمةزيارات  وستجري مع الجھات المعنية،

  واالستصالح.
 

  اإلزالة التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة
 

(باستثناء  دوالر أمريكي 485,000 اإلزالةلمقترحة في المرحلة الثانية من خطة تبلغ التكلفة اإلجمالية لألنشطة ا  .22
  التكاليف. وتقديراألنشطة التفصيلية  2الجدول  ويبينتكاليف دعم الوكالة). 

 
  عمانل اإلزالة . التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة2الجدول 

 الوصف
 الوكالة

  التكلفة 
 (دوالر أمريكي)

   السياسات واللوائحتحديث 
 9,000 اليونيب  تشغيل لجنة األوزون الوطنية وفرق العمل القانونية والفنية

 6,000 اليونيب  تحديث اللوائح والمعايير ذات الصلة
 6,000 اليونيب  تشغيل النظام اإللكتروني للمواد المستنفذة لألوزون

 20,000 اليونيب  حملة التوعية
 15,000 اليونيب  المواد المستنفذة لألوزونالتدريب على تحديد 

 25,000 اليونيدو  تقديم معرفات غازات التبريد إلى مفتشي البيئة وضباط الجمارك
    تقديم المساعدة الفنية لقطاع الخدمات 

 9,000 اليونيب  تحديث المنھج المھني الوطني
 10,000 اليونيب  تنفيذ واستعراض نظام منح الشھادات

 10,000 اليونيب  مدونة القواعد الوطنية للممارسات الجيدةتحديث 
 80,000  اليونيدو  تسليم المعدات إلى معاھد التدريب

 115,000  اليونيب  تدريب الفنيين
 25,000 اليونيدو  تقديم المساعدة الفنية لقطاع المستخدمين النھائيين وصيد األسماك الكبير

 125,000 اليونيدو  واالستصالح تعزيز شبكة االسترداد وإعادة التدوير
    التنفيذ والرصد

 30,000  اليونيدو  رصد والتحقق من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 485,000   التمويل اإلجمالي
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 تعليقات وتوصية األمانة 

  تعليقاتال
 

للجنة التنفيذية التوجيھية افي سلطنة عمان في ضوء مبادئ  اإلزالة األمانة المرحلة الثانية من خطة تاستعرض  .23
(المقرر اإلزالة في قطاع االستھالك للمرحلة الثانية من خطط  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة  الحالية، ومعايير تمويل

  .2017-2015 للفترة لصندوق المتعدد األطرافا)، وخطة عمل  74/50
 

  اإلزالة لمرحلة األولى من خطةتقرير مرحلي عن تنفيذ ا
 

في  ب الوارد141-الھيدروكلوروفلوروكربونالحظر على استيراد  ه لم يتم فرضاألمانة مع القلق أنذكرت   .24
 ومازالتخالل إعداد المرحلة األولى، عليه تم االتفاق  حسب ما، 2015 / كانون الثانييناير المخلوطة سابقا فيالبوليوالت 

المخلوطة سابقا القائمة على البوليوالت قطاع رغوة البولي يوريثان تستورد في الشركتان الغير مؤھلتين 
 ةبدائل فوري عدم توافرأوضحت اليونيدو و .أثناء تنفيذ المرحلة األولى استخدامھاوزادت  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

في القطاع، نظرا  الستخدامھا من الناحية االقتصاديةمجدية الو ليذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض في الوقت الحا
قابل للتطبيق من الناحية ال الوحيد خيارالن وأ. المرتفعة درجات الحرارة المحيطة ذاتلظروف التصنيع والتشغيل في البلدان 

تقلق ف نسبيا. وباإلضافة إلى ذلك، مكلإمكانية االحترار العالمي المرتفع و ي لديهذ، الأ245-ھو الھيدروفلوروكربونالفنية 
من دول مجلس التعاون  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمخلوطة سابقا القائمة على الشركات بشأن استيراد البوليوالت 

الحظر على  مبدئيا فرضاقترحت الحكومة  لذلك،لشركات. ل قدرة التنافسية االقتصاديةالالخليجي المجاورة، التي يمكن أن تھدد 
  .2020بحلول عام  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالمخلوطة سابقا القائمة على ستيراد البوليوالت ا

 
المخلوطة الوارد في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربوناألمانة أن استمرار استخدام  وأكدت  .25
ويمكن أن   ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون قائمة على الغيرالوطنية التي تحولت إلى التكنولوجيا  الشركات يضرقد  سابقا
عدد من دول  اتخذأعاله. وباإلضافة إلى ذلك،  تينالمذكور تينستخدام تلك البوليوالت من قبل الشركال المطلقنمو ال يساند

الوارد في البوليوالت  ب141-للھيدروكلوروفلوروكربونمجلس التعاون الخليجي بالفعل خطوات لمعالجة استخدامھم 
- الھيدروكلوروفلوروكربوناستيراد  بفرض الحظر علىحكومة المملكة العربية السعودية بخاصة ، والمخلوطة سابقاالمستوردة 

أعاله،  المذكورةلمناقشة ل ونظرا. 2018كانون الثاني يناير/  1بحلول  المخلوطة سابقاأو الوارد في البوليوالت السائب   ب141
الوارد في البوليوالت المستوردة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالحظر على استيراد  على فرضكومة عمان وافقت ح

ذات إمكانية االحترار تكنولوجيا إلى اللشركات بتحويل ا مما سيسمح. قبل ذلكأو  2017بحلول نھاية عام  المخلوطة سابقا
  تحديد وتعزيز عوامل النفخ البديلة.من ونيدو الحكومة واليتمكين بطريقة مستدامة، والعالمي المنخفض 

  
  الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد تقرير عن استھالك

  
 20,38 وقدره 2014في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية عمان للمواداألمانة االنتباه إلى حقيقة أن استھالك لفتت   .26

 28,32 وقدرهحكومة عمان الذي اقترحته استنفاد األوزون كان أقل من الحد األقصى المسموح به لالستھالك  من قدراتطن 
. 2020-2019 للفترة استنفاد األوزون طن من قدرات 20,46و، 2018 -2015استنفاد األوزون للسنوات  من قدراتطن 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية الموادكبيرة من الكميات البسبب كان  2014في عام  المنخفضستھالك االأوضحت اليونيدو أن و

استنفد، من المتوقع قد المخزون  اھذ وبما أنالحقة. السنوات الالستخدامه في  كمخزون 2012و  2011 عامي المستوردة في
  مستويات المسموح بھا بموجب بروتوكول مونتريال.الإلى  الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك المواد نمو

 
السائب  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونواستجابة لطلب األمانة بشأن تدابير معالجة استھالك   .27
مؤھل للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف)، أوضحت اليونيدو أن الغير ( ب123-الھيدروكلوروفلوروكربونو

 سيفرض وأنهنيين على ممارسات التنظيف البديلة من خالل تدريب الف ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون إلزالةخطط يالبلد 
 يخص. وفيما 2016 / كانون األولديسمبر 31 بحلول السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونحظر على استيراد ال

 جدوللمنھا وفقا ل إزالتهتم تلمعدات وسا يتم انسحابحتى الصيانة لتلبية طلب  يستخدم، ب123- الھيدروكلوروفلوروكربون
  بروتوكول مونتريال دون مساعدة من الصندوق المتعدد األطراف. الزمني الوارد في

 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/61 
 
 

8 

  
  األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية

 
  اإلطار القانوني

 
غالبية التدابير التنظيمية والسياسية التي ستنفذ في المرحلة  ه من المتوقع أن تنفذ في المرحلة األولىاألمانة أن ذكرت  .28

اليونيدو أنه خالل  وذكرتاألنشطة المختلفة.  أحذت في االعتبارتوضيح ما إذا كانت حكومة عمان بلبت اليونيدو اوط ،الثانية
 واردات المواد المستنفدة لألوزون واعتماد مدونات لضبطالمرحلة األولى أعطيت األولوية إلنشاء اإلطار التنظيمي والمؤسسي 

المرحلة الثانية على إنفاذ اللوائح القائمة وتنفيذ ستركز . والتبريد وتكييف الھواء لفنيالشھادات ل ونظام منحالممارسات  قواعد
  .األولى التدابير المعلقة من المرحلة

 
، ةالنھائي اإلزالةمعرفات باإلضافة إلى تلك التي تم شراؤھا خالل تنفيذ خطة إدارة الأسباب طلب وفيما يخص   .29

 لتحديد ةالنھائي اإلزالةتم شراؤھا في إطار تنفيذ خطة إدارة التي معرفات الأوضحت اليونيدو أنه تم استخدام 
غير قادرة على الكشف عن  أنھاو أ134-والھيدروفلوروكربون 22-والھيدروكلوروفلوروكربون 12-الكلوروفلوروكربون

  المستخدمة حاليا في عمان. غازات التبريد
 

  األنشطة في قطاع الخدمات
 

التدريب األساسي ألولئك الذين لم يتلقوا تدريبا في المرحلة  أنه سيتم تقديماليونيدو  ذكرتالفنيين،  تدريب فيما يخص  .30
  الشھادات.نظام منح إجراء تقييم من المعتمدة حديثا وتمكين الفنيين  اتالممارس مدونات قواعدركز على يسواألولى، 

 
في  96أكثر من  يمثلون الذيندريب الفنيين غير العمانيين، تنفيذ ت التي واجھت ةسابقالاألمانة الصعوبات وذكرت   .31

تدريب الإجراء  ھمإشراك المدربين الذين يمكن ه من المقرراليونيدو أن تاللغة. وأوضح عائقالمائة من الفنيين في البلد بسبب 
  لغة الفنيين.ب
 

جمعھا خالل أنشطة االستصالح، أوضحت  سيتمي قابلة إلعادة التدوير المحتملة التالغير بغازات التبريد وفيما يتعلق   .32
غازات التبريد غير القابلة للتدوير في  وأنه سيتم جمعتدمير المواد المستنفدة لألوزون في البلد، لاليونيدو أنه ال توجد مرافق 

  صالح وتصديرھا إلى مرفق مناسب في الخارج.اإلمركز 
  

التعديل تم تأجيل برنامج حوافز ومصائد األسماك. لللقطاع الفرعي  الفنيةالمساعدة أيضا األمانة واليونيدو  تناقشو  .33
بدال وفي القطاع. البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض في البداية لمصائد األسماك بسبب عدم وجود المقرر  يلتحديثا

مثل  ،مواقعالعالمي المنخفض للتركيبات في ال البدائل ذات إمكانية االحترارعلى  وستركزعمل ال حلقاتسيتم تنظيم  ،من ذلك
في قطاع  R-404Aإلى المادة  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونفي حين اكتشاف التحول في االستھالك من وغرف التبريد. 

ال ، ماكاألس سفن صيدبألمونيا كبديل محتمل لبعض التطبيقات. وفيما يتعلق ل، ينظر األولىمصايد األسماك خالل تنفيذ المرحلة 
لسفن الكبيرة. وبالتالي سيتم ل ألن األمونيا ھي الوحيدة المناسبةحاليا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض بدائل تتوافر ال

  التسرب. للحد منضاغط ال إصالحاتتحسين احتواء وصيانة ھذه التطبيقات، بما في ذلك لمعالجة  الفنيةالمساعدة  تقديم
 

 (ب).74/50 حسب ما قدمت وفقا للقرار اإلزالة التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من خطة ىعلاألمانة وافقت   .34
  
  تأثير على المناخال
 

غازات خدمة وتحسين إدارة الاألنشطة المقترحة في المرحلة الثانية، التي تشمل إدخال أفضل ممارسات ستخفض   .35
 المواد وإنفاذ ضوابط استيراد للتبريد وتكييف الھواء لمختلف القطاعات الفرعية الفنيةوالمساعدة  التبريد

كل كيلوغرام من سوف يؤدي في خدمة التبريد.  ةالمستخدم 22-الھيدروكلوروفلوروكربونكمية و، الھيدروكلوروفلوروكربونية
ثاني أكسيد  طن من مكافئ 1,8توفير حوالي  إلىبسبب أفضل ممارسات التبريد الغير منبعث  22- الھيدروكلوروفلوروكربون

األنشطة التي خططت لھا عمان، بما تبين ، اإلزالة على المناخ في خطة التأثيرحساب  عدم إدراجعلى الرغم من و. الكربون
 اإلزالة وإعادة استخدامھا، أن تنفيذ خطة استرداد غازات التبريدالجھود المبذولة لتحسين ممارسات الخدمة وتعزيز  ھافي

المزيد لمناخ. ومع ذلك، في ھذا الوقت، ال يمكن إجراء ليؤدي إلى فوائد  ممافي الغالف الجوي يد غازات التبرانبعاث  سيخفض
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، مقارنة جملة أمورفي عن طريق، التأثير خالل تقييم تقارير التنفيذ يجرى تقييم  وقدلتأثير على المناخ. ل الدقيقالتقييم الكمي من 
استردادھا وإعادة  وكميات غازات التبريد الجاري اإلزالة بداية تنفيذ خطةمستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا من 

 اتحديثھ الجاري 22-الھيدروكلوروفلوروكربونعلى  القائمةوالمعدات  الذين تم تدريبھموعدد الفنيين  المبلغ عنھا تدويرھا
  .اوتعديلھ

  التمويل المشترك
 

آلية التنمية النظيفة. ومع  ھا، بما فييتغير المناخالخالل مبادرات الجھود لتحديد سبل توليد تمويل إضافي من بذلت   .36
المواد الھيدروفلوروكربونية ذات إمكانية االحترار في عمان على استخدام  فرضھاأو مزمع  مفروضةأي قيود  ال توجدذلك، 

  منھجيات آلية التنمية النظيفة القائمة غير قابلة للتطبيق.أن والعالمي المرتفع، 
 

  2017 - 2015للفترة  متعدد األطرافالأعمال الصندوق خطة 
 

في  اإلزالة زائد تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الثانية من خطةدوالر أمريكي  485,000واليونيب اليونيدو تطلب   .37
في المشمولة م تكاليف الدع ذلك بما في دوالر أمريكي 324,405 ،2017-2015عمان. وتبلغ القيمة اإلجمالية المطلوبة للفترة 

  في خطة العمل. الوارد المبلغ اإلجمالي
 

  تفاقاالمشروع 
 

في المرحلة الثانية  إلزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةبين حكومة عمان واللجنة التنفيذية  المبرم تفاقااليرد مشروع   .38
  ھذه الوثيقة.بفي المرفق األول  اإلزالة من خطة

  
  التوصية

 
  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية   .39

 
  :مالحظة  (أ)

 
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة التقرير ال  )1(

  لعمان؛
 
 السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونواردات على حظر بفرض الحكومة عمان  تعھد  )2(

 2017 / كانون الثانييناير 1في موعد أقصاه  لمخلوطة سابقااوالوارد في البوليوالت المستوردة 
  ، على التوالي؛2018 / كانون الثانييناير 1و

 
 2020إلى  2015 من في عمان للفترة اإلزالة المرحلة الثانية من خطةعلى الموافقة من حيث المبدأ و  (ب)

 المحدد لھا بقيمةفي المائة من خط األساس  35بنسبة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  لخفض
 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 285,000تتألف من  دوالر أمريكي 530,950
 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 200,000ولليونيدو  دوالر أمريكي 19,950
  .بدوالر أمريكي لليوني 26,000

 
المتبقي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  قدرات استنفاذ األوزون من طن من 5,32خصم و  (ج)

  مؤھل للحصول على التمويل؛ال
 

المواد تفاق بين حكومة عمان واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك االالموافقة على مشروع و  (د)
 ،ھذه الوثيقةبفي المرفق األول  ةالوارد اإلزالة الثانية من خطة، وفقا للمرحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
الخطط الموازية لتنفيذ الشريحة لعمان، و اإلزالةالموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة و  )ـ(ھ

، باإلضافة دوالر أمريكي 215,000، تتألف من دوالر أمريكي 324,405 بقيمة، 2017 - 2015للفترة 
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، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 83,500ولليونيدو،  دوالر أمريكي 15,050 بقيمةوكالة الدعم تكاليف إلى 
 ه لن تتم الموافقة على، على أن يكون مفھوما أنلليونيب دوالر أمريكي 10,855 بقيمةوكالة الدعم تكاليف 

الحظر على استيراد  لحين فرضمان لع اإلزالة لشرائح الالحقة من المرحلة الثانية من خطةل أي تمويل آخر
الوارد في البوليوالت  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربونالسائب و ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

  .المخلوطة سابقا
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  المرفق األول
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف عمانحكومة 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 (" عمان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 20.46ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

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- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذ -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 5لفقرة الفرعية وفقا لالموافق 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 

 صرف األموالشروط 

ً 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 االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

، 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 (
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

تاح من وأن معدل صرف التمويل الم ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  - 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 

  ؛لواردة فيه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة ا

أنه بالنسبة للشرائح المستحقة في السنة (السنوات) بعد تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة   )ه (
من االتفاق الخاص  14إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (على النحو المعرف في الفقرة 

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

  السابقة) وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية.

  الرصد

ى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتض .6
السابقة وفقاً  الشرائحألف ("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 ية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص توافق اللجنة التنفيذ .7
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب كل

 ألف:-1

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

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

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

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

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

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة  )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

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

 الالحق؛ الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة تنفيذ الشريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. 

يم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على ويحدد أي تقد
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 
على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 

 ھذا االتفاق وفقا لذلك؛ بموجب
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أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

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

  تنفيذ الشريحة؛

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

 من الناحيتين التقنية واالقتصادية ومقبوال من جانب الشركة؛

إلى الصندوق في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و (
 وجب ھذا االتفاق.المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بم

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

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

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

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

 ؛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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد المعدات القائمة على 
خال إدو 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  غازات التبريداستخدام 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

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

على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة  ، واتفق يونيبالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

طراف أو في إطار عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األ
 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة المنفذة  ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

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

الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء على التوالي. -6ألف و-6في التذييلين الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم 
 ألف.-2من التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 
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 عدم االمتثال لالتفاق

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

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھ ا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

لة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حا
الخاصة بعدم االمتثال االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة 

  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام لھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  اتى أساس أي قرارلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل عل .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا 

  المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

ه خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح باليتم 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 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1لمنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ ا

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. 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 مصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة ال

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  التذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

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

29.57 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

1.11 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.79 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.47   المجموع الفرعي

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت سابقة الخلط

 1.1 األولى جيم

32.57 األولى جيم  المجموع

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

28.32 28.32 28.32 28.32 28.32 20.46 
 غير متاح

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

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

28.32 28.32 28.32 28.32 20.46 20.46 
 غير متاح

2-1 
) يونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)
215,000 - - 50,000 - 20,000 285,000 

 19,950 1,400 - 3,500 - - 15,050 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-3 
 المتعاونة (يونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 (دوالر أمريكي)
83,500 - - 59,500 - 57,000 200,000 

 26,000 7,410 - 7,735 - - 10,855 أمريكي)دوالر المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

 485,000 77,000 - 109,500 - - 298,500 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 45,950 8,810 - 11,235 - - 25,905 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 530,950 85,810 - 120,735 - - 324,405 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 5.32  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 3.79  من قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 20.46  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 1.11  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 0.00  بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على إزالته 142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 0.79  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 0.00  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1
 1.1  من قدرات استنفاد األوزون)ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141-الھيدروفلوروكربون 4-4-2
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

 .2016ديسمبر/كانون األول  31* تاريخ إنجاز المرحلة األول وفقا لالتفاق الخاص بھا: 
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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

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -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 تتصل ب ، 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 االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنة التنفيذية إلى اللجن 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 بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات واألخرى 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 أخرى أيمن ھذا االتفاق، أو 

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

التحقق من االستھالك لجميع  ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  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 بينجاز والمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلن

؛ 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

المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من 
. 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 بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل الكمية الخاصة مجموعة من المعلومات   )د (
  ؛على اإلنترنت بيانات

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

احدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة و  .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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لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  إذا كانت المراحل قيد التنفيذ  (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.

  واألدوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد  -5التذييل 
 

تتولى وزارة البيئة وشؤون المناخ حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية، والموارد الطبيعية  .1
والخدمات البيئية من أجل النھوض بالتنمية المستدامة. وھي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسات الوطنية بخصوص 

دة األوزون الوطنية تحت رعاية وزارة البيئة وشؤون المناخ برصد تغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وتقوم وح
استھالك جميع المواد المستنفذة لألوزون من خالل أفرقة إقليمية. ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الشركات 

لمستنفدة لألوزون المحولة إلى التكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون للتأكد من عدم استخدام المواد ا
 بعد إنجاز المشروع.

عرضت حكومة عمان وتنوي أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة  .2
على النحو المحدد في عنصر الدعم المؤسسي وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح 

 أي نشاط موافق عليه لعمان.

الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد  يعتبر الرصد .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة 

لحكوميين، ومختلف االتحادات في الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة ا
الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير 
االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع التصنيع، سيتم رصد عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من 

 على مستوى المنشأة. خالل زيارات للموقع

سيتم الرصد السنوي من خالل نظام لتراخيص وحصص المواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء دوليين  .4
 .مستقلين زيارات للتحقق من المواقع

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

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

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

 بالبلد؛

- 4  حو المبيـن في التذييلعلى الن تقارير وخطط تنفيذ الشريحةمساعدة البلد في إعـداد   )ب (
 ألف؛

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 

عتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين اال  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشريحةتنفيذ  وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  (ھ)
، وينبغي أن تتضمن األنشطة التي نفذتھا الوكالة يذيةألف لتقديمھا إلى اللجنة التنف-4في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة

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

  حتى إنجاز جميع األنشطة المتوخاة وتحقيق أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

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

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

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

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

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

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

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

  ؛الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند   (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات تخطيط وتنسيق وإبالغ   (ن)
 مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
ء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجرا
ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4

باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةالمنفذة المتعاونة مسؤولة عن  ستكون الوكالة .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

كالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الو  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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تخطيط وتنسيق وإبالغ التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات   (د)
 مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة.

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 134من 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 

مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن على أساس كل حالة على حدة مع 
 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.

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