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  :تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق المتعّدد األطراف وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي

  إزالة تدريجية

  )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية    )الشريحة الثانية (يةخطة إدارة اإلزالة النهائ •
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ندف التبغ

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

12,315. 12,315. 

164,200. 164,200. 
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

0. 22,935. 

0. 305,800. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 305,800. 

تكاليف الدعم 22,935. 

12,315. 35,250. 

164,200. 470,000. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 305,800. 

تكاليف الدعم 22,935. 

12,315. 35,250. 

164,200. 470,000. 
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNIDO              تكاليف المشروع

305,800. 

تكاليف الدعم 22,935. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) .0 .20 .25
CFC

35. 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال .0 37.3 37.3 CFC 37.3 

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

Others

Methyl Bromide 

0

0 0.

Halons

CTC

0

CFC

0

10.1

الخدمات الصناعة

10.1

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

10.1  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNIDO خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

ُعمان
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  المشروعوصف 

 ونيابة عن حكومة ، الوكالة المنفذة الرئيسيةابصفته) يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  تقّدم  .1
األولى لخطة إدارة اإلزالة الشريحة  بشأن التقرير المرحلييذية ، ، إلى االجتماع السابع والخمسين للجنة التنفُعمان
 بكلفة إجمالية قدرها قّدمت يونيدو أيضاً طلب تمويل لبرنامج العمل الثانيو. ية لمواد كلورو فلورو كربونالنهائ

  . أمريكي دوالر12.315 مساندة الوكالة وقدرها  دوالر أمريكي زائد كلفة164.200

  خلفيـــة

 ، منُعمان خطة إدارة اإلزالة النهائية لعلىفي اجتماعها الثاني والخمسين كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت   .2
من ليونيدو   دوالر أمريكي35.250 مساندة الوكالة وقدرها كلفة دوالر أمريكي زائد 470.000حيث المبدأ، بمبلغ 

 وافقت وفي االجتماع نفسه. 2009أجل اإلزالة الكاملة الستهالك كلورو فلورو كربون في البلد مع حلول عام 
من  دوالر أمريكي 22.935 مساندة الوكالة وقدرها ة دوالر أمريكي زائد كلف305.800  مبلغاللجنة التنفيذية على

  .برنامج العمل األولأجل تنفيذ 

  خطة إدارة اإلزالة النهائيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تقرير ال

كانون / منذ الموافقة على خطة إدارة اإلزالة النهائية وحتى نهاية ينايرتإن األنشطة الرئيسية التي نُفذّ  .3
 جهازين لتحديد مواصفات معّدات غازات التبريد لدائرة الجمارك، وشراء معّدات وفير، تتضّمن ت2009الثاني 

 مجموعة 50 وفيرتدريب، وإكمال مسّودة للقواعد المنّسقة للممارسة الجيدة لبلدان مجلس التعاون الخليجي، وت
استرداد وإعادة تدوير لكبار المتوسطة الحجم، وكذلك عشر وحدات /معّدات لخدمة ورشات العمل الصغيرة

وبمساعدة يونيدو نفّذت الحكومة أيضاً أنشطة توعية خاّصة بخطة إدارة اإلزالة النهائية لتلك . المستعملين النهائيين
، وكذلك مبادرة العمل من أجل إحالل الجهات المعنيةالفترة، بما في ذلك إقامة حوارات ومناقشات مع مختلف 

وأورد التقرير أيضاً شرحاً يتعلّق بتأخيرات تنفيذ األنشطة في نطاق الخطة السنوية . دمة لتقنّيي الختأهيلمخطط 
التي كان سببها الرئيسي التغييرات التي طرأت على المسؤولية المؤسسية لمسائل األوزون نتيجة إنشاء وزارة 

  .جديدة تسلّمت مهاّم مركز التنسيق السابق

 2009 دوالر أمريكي سوف ُينقل إلى عام 102.800ع رصيد قدره  كان قد بقي للمشرو2008في نهاية   .4
  .من أجل تنفيذ األنشطة الباقية من الشريحة األولى

  ة لخطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثاني

.  إدارة اإلزالة النهائية في نطاق برنامج العمل الثاني لخطةعدد من األنشطة  بتنفيذُعمانتلتزم حكومة   .5
، والتنفيذ الكامل لبرنامج إعادة تهيئة موظفي الجمارك و إكمال التدريب لتقنّيي التبريد وتشمل هذه األنشطة

تنفيذ ب  أيضاًوتلتزم الحكومة.  وكذلك التنفيذ الكامل لبرنامج التأهيل لتقنّيي التبريد،ومعّدات المستعملين النهائيين
وسوف يستّمر رصد وإدارة هذه األنشطة أيضاً . لى الجهات المعنيةالتوعية العامة وسوف تعمّّم كذلك معلومات ع

  .في نطاق خطة إدارة اإلزالة النهائية

بموجب هذه الخطة السنوية استمر إجراء األنشطة التي لم تًُكمل في نطاق الشريحة األولى، وتّم تعريفها   .6
وبالتالي فإن األهداف السنوية للخطة السنوية تدمج النواتج الباقية من الشريحة األولى مع األنشطة . بوضوح

  .الجديدة في نطاق التمويل المطلوب للشريحة الثانية
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  وتوصيتهاأمانة الصندوق  تعليقات

  التعليقات

ة بأكثر من  ًعمان حققت هدفها لتخفيض مواد كلورو فلورو كربون لهذه الفترةلحظت األمانة أن حكوم  .7
 طناً من 35حين أن استهالكها األقصى المسموح به للفترة التي هي قيد االستعراض كان ففي . الكمية المطلوبة

 10 بموجب بروتوكول مونتريال أن االستهالك كان 2007ن بياناتها المقّدمة لعام قدرات استنفاد األوزون، تبّين م
إضافة إلى ذلك، ورغم أن تأخيرات في . أطنان من قدرات استنفاد األوزون، ما يشكّل سبعين بالمئة أقّل من هدفها

. يرة من األنشطة المخططةتنفيذ المشروع طرأت نتيجة للتغيير في الوزارة، تمكّن البلد من تنفيذ نسبة مئوية كب
  .  قد تحقّقأساسياًوعلى الرغم من أن األنشطة لم تُكمل كلّياً لتلك الفترة، تبّين أن تقّدماً 

خطوات ال و تنقيج تنظيمات المواد المستنفدة لألوزونب أن تنظر يونيدو في المقترح أيضاً اقترحت األمانة  .8
ن والمعّدات المعتمدة على هيدرو كلورو فلورو كربون وفقاً تؤدي إلى رقابة مواد هيدرو كلورو فلورو كربو يتال

   .للجدول الزمني لإلزالة التدريجية في االجتماع التاسع عشر لألطراف، وفي توافر التكنولوجيات البديلة

من الوكاالت المنفذة توضيجاً عّما إذا كانت حكومة ُعمان قادرة على تحقيق اإلزالة أيضاً طلبت األمانة   .9
 وعلى تأمين استدامة ذاك المستوى من االستهالك من خالل 2009 ملة لمواّد كلورو فلورو كربون مع نهايةالكا

وأفادت يونيدو أن الحكومة تقترح من . األنشطة المقترحة في الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائية
أن تعمد بصورة كاملة على إعادة تهيئة أو خالل شريحة التمويل األخيرة تكثيف التوعية وتطبيق التنظيمات و

  .استبدال معدات التبريد المعتمدة على كلورو فلورو كربون التي هي قيد العمل

، وسوف تتضّمن تنظيم دورات 2010نيسان /ية أنشطة سوف تُنفّذ حتى أبريلستشمل الشريحة الثان  .10
لتنفيذ الكامل لبرنامج المستعملين النهائيين، وكذلك التدريب، وشراء المعّدات الباقية المزمعة لهذه الشريحة، وا

وعمالً بمشورة األمانة أدخلت يونيدو في خطة التنفيذ السنوية هذه أنشطة منقولة من . برنامج التأهيل لتقنّيي الخدمة
وفي الخطة المقّدمة تعريف واضح لهذه األنشطة، وكذلك لرصيد . الشريحة السابقة وأوضحت طريقة تنفيذها

  .مويل المتبقي المطلوب للتنفيذالت

  التوصيــة

  :توصي األمانة  .11

 خطة إدارة اإلزالة النهائية في ُعمان تنفيذ بالتقرير المرحلي بشأن ذية علماًبأن تأخذ اللجنة التنفي  ) أ(
  و ؛2008 و2007خالل عاَمي 

 .2010-2009  لـبرنامج التنفيذ وافق اللجنة التنفيذية علىبأن ت  ) ب(

 خطة إدارةل )2009( واألخيرة الشريحة الثانية بموافقة شمولية على ، فضالً عن ذلك،األمانةتوصي و  .12
  : بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناهالمرتبطة بهامساندة اليف  مع تكال،ُعماناإلزالة النهائية ل

ع تمويل المشرو  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة المساندة
  )دوالر أمريكي(

  لمنفذةالوكالة ا

  يونيدو  12,315 164,200   خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
_____  
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