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 :ينالتالي ينالمشروع يتتألف ھذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتھا بشأن مقترح

  اإلزالة

، ىاألولخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   •
  )الثالثة واألخيرةالشريحة 

 يوئنديبي/يونيب

، يةالثانخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   
  )األولىالشريحة 

 يونيب/يوئنديبي
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ليشتي -تيمور

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(
خطة إدارة إزالة المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  (المرحلة األولى)

  2015% بحلول عام 10  الثالث والستون   رئيسية)ال(يونيب  ،يوئنديبي

 

 (المجموعة األولى 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  من المرفق جيم)

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.09  2016السنة: 

 

 2016 السنة: )وزوناستنفاد األ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدراتثالثا(
والساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 
االستھالك 

ط ل    الخدمةالتصني
0.090.09الھيدروكلوروفلوروكربو

 

  )استنفاد األوزون) بيانات االستھالك (طن من قدرات رابعا(
0.50  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:0.50  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )استنفاد األوزوناالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 
0.45  المتبقي:0.05  موافق عليه بالفعل:ال

 

  المجموع 2017  ) خطة األعمالخامسا(
 0.0 0.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 18,532 18,532  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.0 0.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 11,641 11,641  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2017 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروعسادسا(
حدود االستھالك في بروتوكول 

  مونتريال
غير متاحة0.50.50.450.45غير متاحةغير متاحة

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

غير متاح0.50.50.450.45غير متاحغير متاح

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

يوئندي
 بي 

تكاليف 
 المشروع

96,12000010,6800106,800

8,65100096109,612  تكاليف الدعم

تكاليف يونيب
 المشروع

93,500055,000016,4000164,900

12,1557,15002,132021,437  تكاليف الدعم

 ذيةاللجنة التنفي األموال التي وافقت عليھا
 (دوالر أمريكي)

189,620055,000000244,620

20,80607,15000027,956

 إجمالي األموال المطلوبة للموافقة عليھا
 (دوالر أمريكي) في ھذا االجتماع

0000027,080*27,080*

000003,0933,093

 .2015تقديم الشريحة الثالثة واألخيرة في عام * كان ينبغي 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

 ة،يسيالة المنفذة الرئكالو بوصفه ،)يونيببرنامج األمم المتحدة للبيئة (قدم  ،ليشتي-تيمورومة كح بالنيابة عن -1
 ة،يربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىمن المرحلة  رةيالثالثة واألخ حةيالشر ليطلبا لتمو

 الوكالة البالغة زائد تكاليف دعم ،دوالر أمريكي 16 400 دوالرا أمريكيا، تتألف من 30 173قدرھا  إجمالية تكاليفب
أمريكيا دوالرا  961الوكالة البالغة  زائد تكاليف دعمدوالرا أمريكيا،  10 680و ،ليونيبدوالرا أمريكيا  2 132
للفترة  حةيالشر ذيوخطة تنف ةيالثان حةيالشر ذيتنفعن  ايمرحل رايتقر الطلب تضمنيو 1، كما قدمت أصال.ليوئنديبي

2018-2019. 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعن استھالك  تقرير

 يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد و المواد الكلوروفلوروكربونية استھالك

أنشطة  ضايأ ليشتي- تيمورل ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىشملت المرحلة  -2
. وكما أبلغت ةيربونكلوروفلوروكبرنامجا إلزالة المواد ال نفذيألن البلد لم  ة،يربونكإلزالة المواد الكلوروفلورو
 .2010منذ عام  ليشتي-تيمورإلى  مواد كلوروفلوروكربونيةالحكومة، لم يتم استيراد أي 

ويقل . ليشتي-تيمورستورد في التي تُ الوحيدة و المادة المستنفدة لألوزون ھ 22- الھيدروكلوروفلوروكربونو -3
 المواد ن خط أساسعفي المائة  83 بنسبة طن من قدرات استنفاد األوزون 0.09 البالغ 2016الك عام ھاست
المحدد في االتفاق.  كالھالستمن ا هالمسموح ب األقصىحد ن العفي المائة  80بنسبة و يةربونكلوروفلوروكدرويھال
 .1الجدول في  2016- 2010للفترة  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد الك ھاست يردو

  )2016- 2010للفترة  7المادة  اناتي(ب ليشتي-تيمورفي  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست :1 الجدول
 خط األساس *2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 9.08 6.00 1.56 7.48 5.58 5.24 3.90 2.81 8.8 9.3 طن متري
 0.50 0.33 0.09 0.41 0.31 0.29 0.21 0.15 0.5 0.5 ن من قدرات استنفاد األوزونط

 السبعة األولى. الشھورطن متري مستوردة في  3.5 قدرھا ، استنادا إلى كميةات* تقدير

 عدمإلى  2012و 2011في عامي  ةيربونكلوروفلوروكدرويھلمواد المن االك المنخفض جدا ھاالست ويرجع -4
ارتفاع الواردات  وربما يرجع. 2013إال في عام  نظام إصدار التراخيص لم يبدأ تطبيق ثياإلبالغ عن الواردات ح

 .2016في عام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھانخفاض واردات المواد ال إلىالذي أدى بدوره  نيالتخز إلى 2015في عام 
ل عام كبشا متناقصا ھاتجا رھظي هان متقلبا، فإنك ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالرغم من أن است علىو

منذ عام و. لةيالبد اتينولوجكللت جييالتدر قيوالتطب ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيبسبب تنف
وحدة من  1 000و R-410Aالھواء القائمة على  أجھزة تكييفوحدة من  9 000، تم استيراد ما يقرب من 2013

 .32-الھيدروفلوروكربونالھواء القائمة على  أجھزة تكييف

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذيتنف ريتقر بموجب ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك قطاع المواد الھاست اناتيب ليشتي-تيمورومة كأبلغت ح -5
 .اليول مونتركمن بروتو 7المادة  البيانات المبلغ عنھا بموجبمع  يتسقو ھ، و2016البرنامج القطري لعام 

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىالمرحلة  ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

دخل حيز التنفيذ اعتبارا و، )36/2012قانون (المرسوم بقانون رقم بمرسوما  ليشتي-تيمورأصدرت حكومة  -6

                                                 
  ليشتي إلى يونيب.-من وزارة التجارة والصناعة والبيئة في تيمور 2017أغسطس/آب  22وفقا للرسالة المؤرخة  1
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لتراخيص والحصص لمراقبة استيراد وتصدير صدار افي جملة أمور، نظاما إلأنشأ، و، 2012 أغسطس/آب 14من 
 توفرض ؛المواد الكلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون، بما في ذلك 

أو  الكلوروفلوروكربونيةالمواد والمعدات التي تحتوي على  المواد الكلوروفلوروكربونيةعلى واردات  احظر
نظام إصدار والحصص ويجري تنفيذه. وقد بدأ العمل ب نظام إصدار التراخيصضع إجراء إداري لتنفيذ و. وتستخدمھا
 .2013 عاممنذ  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد والحصص الخاص ب التراخيص

من النظام ) 2012( نسخةاعتماد أحدث وثيق مع المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية، تم وبالتنسيق ال -7
المواد ن موظفي الجمارك من تمييز مما يمكّ المنسق لوصف السلع األساسية وترميزھا (رموز النظام المنسق)، 

وحدة األوزون الوطنية ودائرة الجمارك ووزارة  بين. وتم التوقيع على مذكرة تعاون الھيدروكلوروفلوروكربونية
 والحصص. نظام إصدار التراخيصالمالية لتعزيز التعاون في تنفيذ 

 خدمة التبريد قطاع

ومراقبة  يةربونكلوروفلوروكدرويھال رصد المواد على نيخمسة مدرب بيتم تدر ة،يالثان حةيالشر ذيتنف خالل -8
من  83ظمت خمس حلقات عمل، وتم تدريب . ونُ ايزيومال ايسيبلدان الجنوب في إندون نيالواردات من خالل التعاون ب

المواد المستنفدة  والتعرف علىرصد  ىموظفي الجمارك واإلنفاذ والوسطاء وغيرھم من أصحاب المصلحة عل
المنسق من موظفي الجمارك على تطبيق رموز النظام  24تم تدريب ولألوزون في الموانئ وعلى طول الحدود؛ 

مخاليط المواد  التعرف علىإلتاحة إمكانية  ديغازات التبرمن أجھزة التعرف على  ثالثوقدمت المعتمدة حديثا. 
 .يةربونكلوروفلوروكدرويھال

وتم تدريب ثمانية مدربين على خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء في إندونيسيا وماليزيا من خالل التعاون  -9
بغازات ا على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة تقني 71تم تنظيم خمس حلقات عمل، وتدريب وبين بلدان الجنوب؛ 

مھنية توفر التدريب على تركيب  كلياتالدراسي لثالث  ھججيدة في المنالخدمة الالبديلة. وأدخلت ممارسات  التبريد
ة الدولة للعمل والتطوير المھني لتعزيز معدات التبريد وتكييف الھواء. وتم التوقيع على مذكرة تفاھم مع أمان وخدمة

 ين.تقنيالتعاون في مجال تدريب ال

، ومضخات لخدمةلأدوات  مجموعاتتم شراء أدوات ومعدات، بما في ذلك آالت استرداد وإعادة تدوير، وو -10
التدريب وورش الخدمة في  كلياتغازات التبريد، ومن المتوقع تسليمھا إلى  لتعرف علىأجھزة لتفريغ، و

 ين.تقني. وستضمن ھذه المعدات استدامة تدريب ال2017 تمبر/أيلولسب

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةو المواد الكلوروفلوروكربونيةإلزالة وجرى إعداد مواد للتوعية  -11
قدت خمسة ين وغيرھم من أصحاب المصلحة. وعُ تقنيوتوزيعھا على الجمارك والمستوردين وورش العمل وال

المواد من لواردات الخاص با والحصصالتراخيص  إصداربنظام  زيادة الوعيية لاجتماعات تنسيق
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 هورصد تنفيذ المشروع وحدة

 ة،يربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال ذيتنف قيبرصد وتنس ةيتقوم وحدة األوزون الوطن -12
عن اإلدارات  نيالمواد المستنفدة لألوزون تضم ممثلمعنية بوطني. وأنشئت فرقة عمل  ر استشاريبيخ من بمساعدة

برنامج إزالة المواد المستنفدة  ذيبتنفالمتعلقة  اساتيالس ايوالمنظمات الخاصة، إلسداء المشورة بشأن قضا ةيومكالح
 لألوزون.

 الصرف حالة

تم صرف ، حتى اآلنموافق عليه دوالرا أمريكيا  244 620 مبلغ ، من أصل2017 أغسطس/آبحتى  -13
) على النحو المبين ليوئنديبيدوالرا أمريكيا  61 120و ليونيبدوالرا أمريكيا  96 797( دوالرا أمريكيا 157 917

 .2017في عام  ةأمريكي تدوالرا 86 703 البالغ يد. وسيتم صرف الرص2في الجدول 
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 ليشتي-تيمورل ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىالمالي للمرحلة  ري: التقر2 الجدول
  )يكي(دوالر أمر

 الوكالة
 المجموع الشريحة الثانية الشريحة األولى

 المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه المنصرف الموافق عليه

 96,797 148,500 13,064 55,000 83,733  93,500 يونيب
 61,120 96,120 0  0 61,120 96,120 يوئنديبي
 157,917 244,620 13,064 55,000 144,853 189,620 المجموع

 65 24 76 معدل الصرف (%)

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىمن المرحلة  رةيالثالثة واألخ حةيالشر ذيخطة تنف

 :2018 ديسمبر/كانون األولنفذ األنشطة التالية حتى ستُ  -14

استعراض اإلجراءات القائمة لرصد استيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون وتحديد المجاالت   (أ)
ھذا النشاط األعمال التحضيرية لإلجراءات التنظيمية يمثل التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. و

 التعزيز المؤسسي)؛ زانيةي، تمويل من ميونيباتخاذھا في المرحلة الثانية ( المقرر

 2012من موظفي الجمارك مع التركيز على استخدام رموز النظام المنسق لعام  30تدريب   (ب)
 )؛أمريكيدوالر  5 000) (يونيب(

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھدائل المواد البخدمة بالو دةيممارسات الخدمة الج على اتقني 30 بيتدر  (ج)
 )؛يكيدوالر أمر 5 000((يونيب) 

مجموعة أدوات واسطوانات االسترداد، و د،يأدوات ومعدات (آالت استرداد غازات التبرتسليم   (د)
غازات  لتعرف علىلوأجھزة تفريغ، مضخات و د،يمجموعات استرداد غازات التبرولخدمة، ل

مدربا من كليات التأھيل المھني وورش العمل الكبيرة  15وتدريب  )ريآلة إعادة التدوو د،يالتبر
 10 680را أمريكيا) (الدو 45 680للخدمة على استخدام ھذه األدوات والمعدات (يوئنديبي) (

 ؛)األولىحة يمن الشر يكيدوالر أمر 35 000و الثالثة حةيمن الشر ايكيأمر ادوالر

مع أصحاب  اتمناقشإجراء من خالل  المشروعاتوتنسيق ورصد تنفيذ  ،زيادة الوعي العام  )ھ(
المصلحة بشأن اإلنجازات والدروس المستفادة من المرحلة األولى وتحديد المجاالت التي يتعين 

 ).أمريكي دوالر 6 400( (يونيب) معالجتھا في المرحلة الثانية

 اھتياألمانة وتوص قاتيتعل

 تعليقاتال

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالثان حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

 إلىبالنظر وطن فقط من قدرات استنفاد األوزون،  0.09ان ك 2016الك في عام ھالرغم من أن االست على -15
ومة كفي البلد، أصدرت ح ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال علىلواردات والطلب الفعلي في ا خييالتقلب التار

طن من قدرات  0.44 قدرھا 2017لعام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھلمواد الل راديبالفعل حصص است ليشتي-تيمور
طن من قدرات  0.45 وقدره اليول مونتركبروتو الرقابة المنصوص عليه فيدف ھ ھي كمية دونواستنفاذ األوزون، 
 استنفاد األوزون.
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 خدمة التبريد قطاع

الحظت األمانة أن شراء األدوات والمعدات قد تأخر بسبب التحديات في العثور على مورد محلي على النحو  -16
المطلوب في إجراءات المشتريات الحكومية. وقد تم حل ھذه المشكلة، ومن المتوقع أن يتم تسليم األدوات والمعدات 

 .2017 أيلول/في سبتمبر

 ترصد ةيأن وحدة األوزون الوطن يونيبأوضح  ة،يربونكلوروفلوروكإزالة المواد الباستدامة  تعلقي مايوف -17
أو  راديأي استيُخلص إلى وجود ثب، بالتعاون مع الجمارك، ولم كعن  ةيربونكلوروفلوروكالمواد المن مدادات اإل

 .يةربونكوروفلورولكالمن المواد واردات الرصد  ةياستخدام. وستواصل وحدة األوزون الوطن

 استخدامھما ليحال محلتم  لتينال تينليالبد تينينولوجكأن الت إلىوأشارت األمانة  -18
 اتينولوجكتال زيتعزمدى واستفسرت عن  32-الھيدروفلوروكربونو R-410A ماھ 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

االحترار  ةيانكإم منخفضةالبدائل  زيتعز مسألة تناول تميس هأن يونيباالحترار العالمي. وأبلغ  ةيانكإممنخفضة 
أجھزة  ليمن خالل تحو ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالعالمي في المرحلة الثان

 .لرفع الوعيوبرنامج  نييائھالن نيالمستخدم

 المرحلة األولى إنجاز موعد

من خطة إدارة إزالة المواد  األولىإنجاز المرحلة موعد  ديتمد ،يونيبمن خالل  ،ليشتي-تيمورومة كطلبت ح -19
 ذيللسماح بتنف 2018انون األول ك/سمبريد 31 إلى 2017انون األول ك/سمبريد 31من  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

من خطة  ةي. وقدمت المرحلة الثان2019الثاني لعام  جتماعاال إلىإنجاز المشروع  ريتقر قدميالثالثة. وسوف  حةيالشر
 .للنظر فيھا نياالجتماع الثمان إلى ةيربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال

 الخالصة

استيراد وتصدير  بشأنخيص والحصص االترإصدار نظامھا الخاص ببإنفاذ  ليشتي-تيمورحكومة  تقوم -20
داف الرقابة ھأقل من أ ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست عدي. والھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

لموظفي  ديغازات التبر أجھزة التعرف علىو بيالتدر ري. وقد تم توفريالول مونتكبروتو المنصوص عليھا في
 المضطلع بھا. وستؤدي األنشطة ورقابتھا على نحو فعال ةيربونكلوروفلوروكدرويھلرصد واردات المواد ال اركالجم

معدالت تسرب المواد  الحد من إلىاألدوات والمعدات،  ريوتوف نييالتقن بيفي قطاع الخدمة، بما في ذلك تدر
نظام بين اإلدارات الحكومية في إنفاذ  عاونوالت رفع الوعيأنشطة  ومن شأن. ھاالكھواست ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

دمة الجيدة في ين وموظفي الجمارك، وإدخال ممارسات الختقنيوالحصص، وتوفير التدريب لل إصدار التراخيص
 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةاالستدامة طويلة األجل إلزالة المواد أن تكفل ، المھنيالتأھيل  كلياتلالمنھج الدراسي 

 توصيةال

 :لييبما  ةيذيتوصي أمانة الصندوق اللجنة التنف -21

من خطة إدارة إزالة  األولىمن المرحلة  ةيالثان حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف رياإلحاطة علما بالتقر  (أ)
 ؛ليشتي-تيمورل ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

من خطة إدارة إزالة  األولىالمرحلة  إنجاز ويوئنديبي ويونيب ليشتي- تيمورومة كح إلىأن تطلب   (ب)
إنجاز  ريم تقري، وتقد2018انون األول ك/سمبريد 31بحلول  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

 .2019في عام  ةيذيالتنف ةاالجتماع الثاني للجن إلىالمشروع 

من خطة  األولىمن المرحلة  رةيالثالثة واألخ حةيالشر على شموليةبموافقة  كذلكوتوصي أمانة الصندوق  -22
 ذات الصلة 2019- 2018للفترة  حةيالشر ذيوخطة تنف ليشتي-تيمورل ةيربونكلوروفلوروكدرويھإدارة إزالة المواد ال

  في الجدول أدناه: المبينة ليالتمو اتيمستو على
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تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

ية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون (أ)
  )الثالثة واألخيرة، الشريحة األولى(المرحلة 

 يونيب 2,132 16,400

ية خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون (ب)
  )الثالثة واألخيرة، الشريحة األولى(المرحلة 

 يوئنديبي 961 10,680
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  ليشتي -تيمور

  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  رئيسية)ال(يونيب يوئنديبي،   (المرحلة الثانية) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

رفق (المجموعة األولى من الم 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  جيم)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.09  2016السنة: 

 

  2016 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالالمادة 

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.09    0.09     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 0.50  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 0.50  :2010-2009 خط األساس لفترة

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 0.45  المتبقي: 0.05  موافق عليه بالفعل:ال
 

  المجموع  2020بعد   2018 2017  *) خطة األعمالخامسا(

 0.15 0.05 0.05 0.05  قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من  يونيب

 233,773 23,377 89,091 121,305  التمويل (دوالر أمريكي)

 0 0 0 0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يوئنديبي

 0 0 0 0  التمويل (دوالر أمريكي)

 .فقط عكس مكون يونيب* ت

  المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 0.16 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.45 0.45 0.45  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 غير متاح 0.11 0.17 0.28 0.28 0.30 0.30 0.39 0.39 0.45

تكاليف 
المشروع 

المطلوبة من 
 حيث المبدأ

(دوالر 
  أمريكي)

 206,880 20,880 0 41,000 0 0 62,000 0 0 83,000 تكاليف المشروع يونيب

 26,894 2,714 0 5,330 0 0 8,060 0 0 10,790  تكاليف الدعم

يوئنديب
 ي

 137,920 13,920 0 27,500 0 0 41,500 0 0 55,000 تكاليف المشروع

 12,413 1,253 0 2,475 0 0 3,735 0 0 4,950  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 
  (دوالر أمريكي) المبدأ

138,00
0 

0 0 103,50
0 

0 0 68,500 0 34,800 344,800 

 إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ
  (دوالر أمريكي)

15,740 0 0 11,795 0 0 7,805 0 3,967 39,307 

 (دوالر إجمالي التكاليف المطلوبة من حيث المبدأ
  أمريكي)

153,74
0 

0 0 115,29
5 

0 0 76,305 0 38,767 384,107 

  

  

  ) على النحو المشار إليه أعاله2017الموافقة على تمويل الشريحة األولى (  طلب التمويل:

  ينظر فيه بشكل إفرادي  األمانة: ةتوصي

 )2017) طلب تمويل الشريحة األولى (سابعا(

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

 10,790 83,000 رئيسية)اليونيب (

 4,950 55,000 يوئنديبي
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  وصف المشروع

  

من خطة إدارة  ةيالمرحلة الثان ة،يسيالة المنفذة الرئكالو بوصفه ،يونيبقدم  ،ليشتي-تيمورومة كح بالنيابة عن -23
 206 880 تتألف من ،ةيكيأمر اتدوالر 384 107 قدرھا ةيإجمال تكاليفب ،ةيربونكلوروفلوروكدرويھإزالة المواد ال

زائد دوالرا أمريكيا،  137 920و ،ليونيب اأمريكي ادوالر 26 894 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة ،ايكيأمر ادوالر
 ةيالمرحلة الثان ذيتنف ؤدييوسوف  2، كما قدمت أصال.ليوئنديبيدوالرا أمريكيا  413 12 الوكالة البالغة تكاليف دعم

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد  0.29إزالة  إلى ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال
الك خط أساس المواد ھفي المائة في است 67.5خفض بنسبة  قيلتحق ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
 ما قدمت أصال.ك، 2025بحلول عام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيمن المرحلة الثان األولى حةيالشرقيمة وتصل  -24
زائد تكاليف  ،ايكيأمر ادوالر 107 350 وتتألف من ،ةيكيأمر اتدوالر 197 606 إلىذا االجتماع ھالمطلوبة في 

 الة البالغةكدعم الو فيالكت زائد ،يكيدوالر أمر 70 000و ،ليونيب ايكيأمر ادوالر 13 956 الة البالغةكالو دعم
 ، كما قدمت أصال.ليوئنديبي يكيدوالر أمر 6 300

 ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ األولىالمرحلة  ذيتنف حالة

أعاله التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  13إلى  6يرد في الفقرات  -25
، ة، بما في ذلك تقرير عن اإلطار القانوني، واألنشطة في قطاع الخدمليشتي-تيمورل الھيدروكلوروفلوروكربونية

 موال.ووحدة تنفيذ المشروع ورصده، وحالة صرف األ

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن  ةيالثان المرحلة

 ليشتي-تيمورالمؤھل المتبقي في  االستھالك

 هإزالت تالذي تم 22- الھيدروكلوروفلوروكربونطن من قدرات استنفاد األوزون من  0.05 كمية بعد خصم -26
طن من قدرات استنفاد  0.5البالغ  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك خط أساس المواد الھمن است ،األولىفي المرحلة 

 استنفاد األوزون. اتطن من قدر 0.45 إلى ليشتي-تيمورل المتبقي لھالك المؤھاالست صلي ،األوزون

 ةيدروكلوروفلوروكربونياستھالك المواد الھ

 أعاله. 4 إلى 2في الفقرات  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاستالمتعلق ب ريالتقر عرضيُ  -27

من خطة إدارة إزالة  ةيواألنشطة المقترحة في المرحلة الثان ةيدروكلوروفلوروكربونيإزالة المواد الھ استراتيجية
 ةيدروكلوروفلوروكربونيالمواد الھ

 ديومنع الطلب الجد ة،يربونكلوروفلوروكدرويھلحد من إمداد المواد الل ةيالقدرة الوطن ةيستعزز المرحلة الثان -28
لطاقة والتي تحقق الكفاءة في استخدام ا منخفضة إمكانية االحترار العالمي لةيالبد اتينولوجكاعتماد الت زيوتعز ،يھاعل

 ةيومساعدة تقن ة،يميتنظإجراءات  تتوخى ھذه المرحلةما ك. ةيربونكلوروفلوروكدرويھال موادإزالة ال علىللحفاظ 
 ةيالتحت ةيستخدم الدروس المستفادة والبن. وستُ هالمشروع وإدارت قيوتنسعامة، ال ةيتوعللوبرنامج  د،يلقطاع خدمة التبر
في المرحلة  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال الموادمن خطة إدارة إزالة  األولىالمرحلة  ذيتنف خاللا ھالتي تم إنشاؤ

 .ةيالثان

                                                 
  ليشتي إلى يونيب.-من وزارة التجارة والصناعة والبيئة في تيمور 2017أغسطس/آب  2وفقا للرسالة المؤرخة  2
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 التنظيمية التدابير

 سيتم تنفيذ التدابير التنظيمية التالية: -29

 عيحظر استيراد جمومن رموز النظام المنسق؛  2017تعديل المرسوم بقانون إلدخال نسخة عام   (أ)
؛ 22-ربونكلوروفلوروكدرويھ، باستثناء الالمخاليطبما في ذلك  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

أجھزة  ادحظر استيرو؛ المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقييد استيراد معدات جديدة قائمة على و
 بيوترك رادي؛ وحظر استالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقائمة على المستعملة تكييف الھواء 
 نتزيد ع ديقدرة تبرذات  22- ربونكلوروفلوروكدرويھال على القائمةواء ھال فييكوت ديمعدات التبر

 لساعة؛في ا 3ةيوحدة حرارية بريطان 000 60

الحكومية  المشروعاتفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةحظر استخدام المعدات القائمة على   (ب)
 ن خالل سياسة المشتريات العامة؛م

 البلد. إلىالمستوردة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونحاويات على العالمات اإللزامية  تطبيق  (ج)

 مدربا 40 بيتدركذلك ب ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالمرحلة الثان وستقوم -30
 علىوالمعدات القائمة  والمخاليط ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال ديرصد وتحدعلى جمارك ي الموظفمن  280و

نقاط  عندالقابلة لالشتعال  ديواستخدام رموز النظام المنسق وفحص غازات التبر يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد 
مع إدارة الجمارك  قيل وثكبش ةيمعالجة مسألة تناوب موظفي الجمارك، ستعمل وحدة األوزون الوطنلالجمارك. و

 .الجدد نينيالمع للموظفين صيخاالترإصدار ونظام  اليول مونتركبروتو على ةسنفي ال نيمحدد مرت بيتدر ميلتقد

 ديفي قطاع خدمة التبر األنشطة

قطاع في قدرات البناء  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيستواصل المرحلة الثان -31
المواد  على ديوالحد من نمو الطلب الجد دةيممارسات الخدمة الج على نييالتقن بيتدر عن طريقالخدمة 

 دةيمدونة للممارسات الج إعداد تمياحترار عالمي. وس ةيانكإم منخفضةلبدائل تعزيز او ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
ج ھا في المنھالبدائل القابلة لالشتعال، وإدراج مناولةواء، بما في ذلك ھال فييكوت ديوخدمة معدات التبر بيلترك

 .نييالتقن بيلتدر يالدراس

، بما في المواد البديلةب ةالخدم مجالعلى الممارسات الجيدة وفي  اتقني 270و مدربا 30ومن المقرر تدريب  -32
إدخال ھذه التكنولوجيات في المرحلة الثانية. وسيركز  الحتمالذلك غازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة، تحسبا 

أو  إدخالعلى المعدات الجديدة وسيحظر بوضوح أي عمليات  شتعالالبدائل القابلة لال الخاص بمناولةين تقنيتدريب ال
 .ديالتبر يتقنيل إصدار شھاداتبرنامج  ذيتنف تميما سكلة لالشتعال أو سامة. تكنولوجيات بديلة قابتھيئة لإعادة 

جھاز تكييف ھواء منزليا  270 لالستعاضة عن المواد المستخدمة في بييبرنامج استبدال تجر ذيتنف تميوس -33
 مثل، منخفضة إمكانية االحترار العالمي اتينولوجكتبواء ھال فييكتحجما للتبريد وبر كأ قاتيوأربعة تطب

ربون. كال ديسكثاني أ على القائمة اتينولوجكالتو ا،يون، واألم290-ربونكدرويھالو، 32-ربونكدروفلورويھال
تركيب وتشغيل  علىين تقنيتدريب ال يتضمنمعلومات عن أداء وسالمة التكنولوجيات البديلة، وسالبرنامج  وفريوس

 .المثبتةالتكنولوجيات بوصيانة المعدات وخدمة 

لتعزيز سياسة الحكومة والتكنولوجيات منخفضة  والترويجوسيجري أيضا االضطالع بأنشطة للتوعية  -34
  االحترار العالمي. إمكانية

   

                                                 
  واط في الساعة.  0.293oالوحدة الحرارية البريطانية تعادل  3
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 ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيالمرحلة الثان تكاليفإجمالي 

في  67.5من أجل تحقيق تخفيض بنسبة  ليشتي-تيمورمستوى التمويل المؤھل ل سيكون، 74/50وفقا للمقرر  -35
دوالر أمريكي.  396 500 قدره 2025بحلول عام  الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد االمائة في استھالك خط أساس 

والمواد  ةيربونكلوروفلوروكي إلزالة المواد الكيدوالر أمر 271 700 مبلغ علىتمت الموافقة  ،األولىوفي المرحلة 
 التحتية الالزمة ةيإنشاء البن علىلمساعدة البلد منه  يكيدوالر أمر 220 000 وخصص ،ةبونيروروفلوروكلروكيدالھ

من خطة إدارة إزالة المواد  األولىللمرحلة  يكيدوالر أمر 51 700و ؛يةربونكلوروفلوروكالالمواد إزالة  علىللحفاظ 
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيل للمرحلة الثانھالمتبقي المؤ ليالتمو سيكون بالتالي،. وةيربونكلوروفلوروكدرويھال
واألنشطة المقررة  فيالكالت عيتوز 1الجدول  يرد في. ويكيدوالر أمر 344 800 قدره ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 .ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةيفي المرحلة الثان

  ليشتي-تيمورل ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان ةياإلجمال التكاليف :1 الجدول

مجموع  2025 2023 2020 2017 الوكالة المنفذة األنشطة
التمويل (دوالر 

 أمريكي)
 السياسة واللوائح واإلنفاذ

استعراض السياسة وتعديالت اللوائح 
 القائمة

 13,000 0 0 1,500 11,500 يونيب

من موظفي  280مدربا و 40تدريب 
 الجمارك واإلنفاذ

 81,880 8,000 22,080 26,300 25,500 يونيب

 بناء القدرات في قطاع التبريد وتكييف الھواء
من تقنني  270مدربا و 30تدريب 

التبريد وتكييف الھواء على الممارسات 
الجيدة ومناولة غازات التبريد القابلة 

 لالشتعال/السامة

 70,000 6,000 15,000 29,000 20,000 يونيب

وضع مدونة وطنية للممارسات الجيدة 
 ومنھج وطني للتدريب

 9,500 0 0 1,500 8,000 يونيب

إصدار شھادات لتقنيي التبريد وتكييف 
 الھواء

 10,000 0 0 0 10,000 يونيب

 برنامج االستعاضة التجريبي
برنامج استعاضة تجريبي بشأن معدات 

وتكييف الھواء القائمة على التبريد 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

 وتوفير األدوات

 137,920 13,920 27,500 41,500 55,000 يوئنديبي

 التثقيف والتوعية العامة
 22,500 6,880 3,920 3,700 8,000 يونيب التثقيف والتوعية العامة
 إدارة المشروع ورصده
 0 0  0 0 يونيب إدارة المشروع ورصده

إجمالي تكاليف المرحة الثانية من 
المواد خطة إدارة إزالة 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

 138,000 103,500 68,500 34,800 344,800 

  

 امشترك ومة تمويالكإدارة المشروع ورصده من الصندوق المتعدد األطراف. وستوفر الح تكاليفطلب ولم تُ  -36
 ي.كدوالر أمري 70 000 قدرهلھذا الغرض 

 ةيمن المرحلة الثان األولى حةياألنشطة المقررة للشر

مل ت. وتش1في الجدول  نيالنحو المب على ي،كيدوالر أمر 138 000 األولى حةيتبلغ األموال المطلوبة للشر -37
من  15و من موظفي الجمارك 120و مدربا 20اللوائح القائمة؛ وتدريب  ليوتعد ةاسي: استعراض السعلى األنشطة

التبريد وتكييف الھواء؛ ووضع مدونة وطنية  يتقنيمن  115و مدربا 15والمستوردين؛ وتدريب الجمركيين الوسطاء 
بشأن ؛ وإدخال برنامج تجريبي ينتقنيات للشھادإلصدار تنفيذ برنامج و؛ وطني للممارسات الجيدة ومنھج تدريبي

وتنسيقه  المشروعرصد  ةلمواصوعية العامة؛ و؛ وتنفيذ برنامج للتالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية االستعاضة عن
 تمويل مشترك من الحكومة).ب(
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 اھتياألمانة وتوص قاتيتعل

 تعليقاتال

في  ليشتي-تيمورل ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال ةياستعرضت األمانة المرحلة الثان -38
 ليتمو ريي، بما في ذلك معاةيھيتوجه الومبادئ األطرافلصندوق المتعدد ا اساتيسو ،خطةالمن  األولىضوء المرحلة 
من خطط إدارة إزالة المواد  ةيالك للمرحلة الثانھفي قطاع االست ةيربونكلوروفلوروكدرويھال دإزالة الموا

 .2019- 2017) وخطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 74/50( المقرر  ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 2025و 2020الحكومة بالوفاء بتدابير الرقابة في عامي  التزام

رسالة تشير إلى التزامھا بتحقيق تخفيض  ليشتي-تيمور، قدمت حكومة أ)11((ج)74/50تمشيا مع المقرر  -39
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي المائة في استھالك خط أساس  67.5بنسبة 

 ةيدروكلوروفلوروكربونياستھالك المواد الھ

 2017والمقدر لعام  2016عام لالمبلغ عنه  ةيدروكلوروفلوروكربونيالحظت األمانة أن استھالك المواد الھ - 40
إذا كانت  تساءلت ماو لھاتين السنتين اليلالستھالك المسموح به بموجب بروتوكول مونتر األقصىأقل من الحد 

. وبعد تشاور مع ةيدروكلوروفلوروكربونيالھض أسرع في استھالك المواد يخفتحقيق تنظر في أن ت مكنيالحكومة 
لنمو االقتصادي المتعلقة با ةيالوطن األوضاعومع مراعاة  ،يونيبمن خالل  ةيوحدة األوزون الوطن يسرتهالصناعة 

أھداف رقابة  إنفاذو ةيدروكلوروفلوروكربونيإزالة المواد الھ عيتسر علىوافقت الحكومة  ة،يالتحت ةيالبن ريوتطو
لمرحلة الثانية كما ھو مبين في ل اليبروتوكول مونترالمنصوص عليه في  زالةالجدول الزمني لإلأكثر صرامة من 

 .2الجدول 

- تيمورل ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثان المنقحة: أھداف اإلزالة 2 الجدول
  (طن متري) ليشتي
 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 السنوات

 2.95 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 8.17 8.17 أھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال

 2.00 3.00 5.00 5.00 5.50 5.50 7.00 7.00 أھداف الرقابة التي التزمت بھا الحكومة

  

 تقنيةال القضايا

في المائة  35- 25( االستبدال المعدات، تتمثل الخطة في توفير حافز التجريبيفيما يتعلق باستدامة البرنامج  -41
تمويال مشتركا للجزء  ون النھائيونخدمالمستيقدم و يوئنديبيالنھائيين من جانب  للمستخدميناإلجمالية)  التكاليفمن 

المعدات، وستقوم وحدة ذه ھصيانة عن  نيمسؤول ونونكيو اينولوجكالت ونيائھلنالمستخدمون ا ختاري. وسوف المتبقي
ين في البرنامج التجريبي لضمان االستدامة طويلة األجل تقنيج تدريب الدرِ أُ قد برصد البرنامج. و ةياألوزون الوطن

 للتكنولوجيات المحولة.

 األثر على المناخ

 بيمن خالل التدر ديسوف تقلل األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل احتواء أفضل لغازات التبر -42
من  رامغلويكل ك. وديالمستخدم في خدمة التبر 22- ربونكلوروفلوروكدرويھال كميةالمعدات،  ريوتوف
طن من  1.8وفورات تبلغ حوالي  إلى ؤديي ضلاألف ديممارسات التبر نتيجة ال ينبعث 22- ربونكلوروفلوروكدرويھال
المناخ في خطة إدارة إزالة المواد  علىألثر لحساب  إدراج معدالرغم من  علىوربون. كال ديسكافئ ثاني أكم
 زيتعز الرامية إلىا ھودھج مايوال س ،تنفيذھا ليشتي-تيمورفإن األنشطة التي تعتزم  ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال

خطة إدارة إزالة  ذيأن تنف إلى ريتش بي،يمن خالل برنامج االستبدال التجر منخفضة إمكانية االحترار العالميالبدائل 
 يؤدي إلى فوائد للمناخ.سانبعاثات غازات التبريد في الغالف الجوي، مما  قلليس ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال
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 المشترك التمويل

 ي إلدارة المشروع ورصده.كدوالر أمري 70 000ومة كستوفر الح -43

 2019-2017للفترة  الصندوق المتعدد األطراف أعمالخطة 

من  ةيالمرحلة الثان ذيالة، لتنفكالو زائد تكاليف دعم ي،كيدوالر أمر 344 800 مبلغ يوئنديبيو يونيب طلبي -44
البالغ و 2019-2017التمويل المطلوب للفترة  ويزيد إجمالي. ةيربونكلوروفلوروكدرويھخطة إدارة إزالة المواد ال

دوالر أمريكي عن المبلغ اإلجمالي  76 301 بمقدار بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة ةأمريكي اتدوالر 197 606
 في خطة األعمال لھذه الفترة.الوارد 

 االتفاق مشروع

واللجنة التنفيذية إلزالة المواد  ليشتي-تيموريرد في المرفق األول بھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة  -45
 .الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد إدارة  في المرحلة الثانية من خطة الھيدروكلوروفلوروكربونية

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي: -46

المواد  إزالةالمرحلة الثانية من خطة إدارة على الموافقة، من حيث المبدأ،   (أ)
المواد استھالك  لتخفيض 2025- 2017ليشتي للفترة -لتيمور الھيدروكلوروفلوروكربونية
دوالرات  384 107 مبلغبفي المائة من خط األساس،  78بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا  26 894 البالغة ةالوكال زائد تكاليف دعمدوالرا أمريكيا،  206 880 تألف مني، أمريكية
دوالرا  12 413 الوكالة البالغة زائد تكاليف دعمدوالرا أمريكيا،  137 920و ،ليونيبأمريكيا 

 ؛ليوئنديبيمريكيا أ

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةبخفض استھالك  ليشتي-تيموراإلحاطة علما بالتزام حكومة   (ب)
 ؛2025في المائة بحلول عام  78و 2020في المائة بحلول عام  40بنسبة 

الك ھمن االست ةيربونكلوروفلوروكدرويھطن من قدرات استنفاد األوزون من المواد ال 0.34خصم   (ج)
 ل؛يل للتموھالمؤ يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد المتبقي من 

الك المواد ھاست ضيلتخف ةيذيواللجنة التنف ليشتي-تيمورومة كح نيمشروع االتفاق ب علىالموافقة   (د)
من خطة إدارة إزالة المواد  ةيوفقا للمرحلة الثان ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال
 قة؛يذه الوثھفي المرفق األول ب دالوارو ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال

خطة إدارة إزالة المواد لى الشريحة األولى من المرحلة الثانية من عالموافقة   )ھ(
 153 740 مبلغب، الشرائح ذات الصلةخطط تنفيذ وليشتي، -لتيمور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

 15 740البالغة دعم الوكالة تكاليف  دوالر أمريكي، زائد 83 000تألف من ي، دوالرا أمريكيا
 ادوالر 4 950 الة البالغةكالو زائد تكاليف دعم ،دوالر أمريكي 55 000دوالرا أمريكيا ليونيب، و

  .ليوئنديبي ايكيأمر
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 المرفق األول
 

  للصندوق المتعدد األطراف  ةيذيواللجنة التنفليشتي  حکومة تيمور نيمشروع اتفاق ب
   ةيوفقا للمرحلة الثان ةيکلوروفلوروکربوندروياستھالك المواد الھ ضيبشأن تخف

 ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھمن خطة إدارة إزالة 
 
 غرضال
 
ستخدام بتخفيض اال تعلقي مايف ةيذيليشتي ("البلد") واللجنة التنف تيمورحکومة بين  تفاھمھذا االتفاق  مثلي -1

طن من  0,11قدره  ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام -1 لييالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذ
  نتريال.بروتوكول موالزمني للجدول لامتثاال  2025 كانون الثاني /يناير 1استنفاد األوزون بحلول قدرات 

  
من  2-1فقي في الصف األ نيالنحو المب یااللتزام بحدود االستھالك السنوي للمواد عل یالبلد عل وافقي  -2
 عيجمل لتخفيضلالزمني  اليبروتوکول مونترجدول ") في ھذا االتفاق وکذلك في ليألف ("األھداف والتمو -2لييالتذ

 ةيليالتمو االلتزاماتھ ةيذيلتنفاھذا االتفاق وأداء اللجنة  بقبوله على أنهالبلد  ويوافقألف.  -1في التذييل  المذكورةالمواد 
ف أو إضافي من الصندوق المتعدد األطرا ليتمو یطلب للحصول عل ميمن تقد منعي، 3الموصوفة في الفقرة 

 ،ألف -2ذييل من الت 2- 1 األفقي تجاوز المستوى المحدد في الصفيبأي استھالك للمواد  تعلقيما في هيالحصول عل
فيما يتعلق بأي ألف، و -1خطوة التخفيض النھائية بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييلباعتباره 

  تمويل).(االستھالك المتبقي المؤھل لل 3-1- 4ادة يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي استھالك لكل م
 
 ريوفت یبدأ، علالم ثيمن ح ة،يذيالمحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنف هرھنا بامتثال البلد اللتزامات -3

 ثيمن ح ل،يذا التموھ ةيذيوستوفر اللجنة التنفلبلد. ھذا األف ل -2 لييمن التذ 1-3المحدد في الصف األفقي  ليالتمو
  ").ليالتمو یلعألف ("الجدول الزمني للموافقة  -3 لييالتذ يالمحددة ف ةيذيالمبدأ، في اجتماعات اللجنة التنف

 
 ةيوکربونکلوروفلوردرويلھمن خطة إدارة إزالة المواد ا ةيھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثان ذيتنف یالبلد عل وافقي -4

حدود  قيحقتالبلد إجراء تحقق مستقل من  قبلي(ب) من ھذا االتفاق، سوف  5 ةيووفقا للفقرة الفرع المعتمدة.
 وستكلفتفاق. ألف من ھذا اال -2 لييمن التذ 2-1في الصف األفقي  نيالنحو المب یاالستھالك السنوي للمواد عل

 ر أعاله.التحقق المذکوبإجراء  المعنيةأو المنفذة  ةيالوکالة الثنائ
 

 شروط اإلفراج عن التمويل
 

 ةيلتالالشروط ا البلد يستوفيعندما  ليالتمو یوفقا للجدول الزمني للموافقة عل ليالتمو ةيذيستقدم اللجنة التنف -5
 قط:ف األقل  یعل عيأساب ةيثمانبمدة  ليالتمو یالمحدد في الجدول الزمني للموافقة عل ةيذياجتماع اللجنة التنف قبل

 
وات السن عيألف لجم -2 لييمن التذ 2-1البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف األفقي  کونيأن   )أ(

عفى . وتالتفاقا اة التي تمت فيھا الموافقة على ھذھي جميع السنوات منذ السن المعنية. والسنوات المعنية
نفيذية للجنة التجتماع افي تاريخ ا لمستحقةالسنوات التي ال توجد فيھا تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية ا

 الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
 
ن أ ةيذيالتنف ، ما لم تقرر اللجنةالمعنيةالسنوات  عيھذه األھداف لجم تحقيقمن  المستقل التحقق تميأن و  )ب(

 مطلوب؛ ريھذا التحقق غ
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 ذينفتوخطط  ريتقار شكلألف (" -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيتنف ريالبلد قد قدم تقر کونيأن و  )ج(
بدأت مع  األنشطة التي ذيمن تنف رايمستوى کب حقق هسابقة؛ وأن ةيميکل سنة تقو يشملالذي ") حةيالشر

بقا کان اس ھايعل الموافق حةيالمتاح من الشر ليسابقا؛ وأن معدل صرف التمو ھايالشرائح الموافق عل
 في المائة؛ 20أکثر من 

 یحت ةيميکل سنة تقو تشملالتي ألف  -4 لييالتذ نموذج في حةيالشر ذيالبلد قد قدم خطة تنف کونيأن و  )د(
حالة الشر ةيالتال حةيالشر ميتقد ليالجدول الزمني للتمو ھايف توقعيالتي السنة  و في   ة،يالنھائ حةيأ

 .ويشمل تلك السنة أيضا استكمال جميع األنشطة المتوقعة
 

 الرصد
 
 لييي التذف المذكورةبموجب ھذا االتفاق. وستقوم المؤسسات  هألنشطت قيالبلد إجراء رصد دق ضمنيسوف  -6
ا وفقعنھا  قاريروتقديم تالسابقة  حةيالشر ذياألنشطة في خطط تنف ذيألف ("مؤسسات الرصد واألدوار") برصد تنف -5

  .هنفس لييالمحددة في التذ اتھايألدوارھا ومسؤول
 

 في إعادة تخصيص األموال المرونة
 

 وفقا ،تمدةالمعموال جزء من أو کل األ صيمرونة في إعادة تخصبالالبلد  يتمتعأن  یعل ةيذيالتنفتوافق اللجنة  -7
  ف:أل -1 لييلمواد المحددة في التذاإزالة أسلس خفض في االستھالك و قيتحقمن أجل للظروف المتطورة 

 
إل جبي  )أ( تعادة التوثيق المسبق  خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنھا المصنفة  التخصيصا ما في   ذيإ

 حةيالشر ذيلخطة تنف كتعديلأعاله، أو المذكورة (د)  5 ةيفي الفقرة الفرع المتوقعالنحو  یعل حةيالشر
ل لتنفيذية ةيالحا ا ع للجنة  جتما ي ا قبل أ م  ة  التي ستقد نبمد ب ةيثما عليھاعيأسا فقة  و، للموا  ستتعلق. 

 التغييرات الرئيسية بما يلي:
 

  بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ تعلقھاالمسائل التي يحتمل  )1(

 ؛االتفاق ال أي بند من بنود ھذتعدسالتغييرات التي و )2(

منفذة لمختلف أو  وكالة ثنائيةالمخصصة لکل  ةيالسنو ليلتموا اتيمستوفي  التغيراتو )3(
  الشرائح؛

نشاط  حذفأو  ،المعتمدة ةيالحال حةيالشر ذيالمدرجة في خطة تنف ريلألنشطة غ ليتمو وتوفير )4(
 حةيآخر شر فيفي المائة من مجموع تکال 30تکلفة تتجاوز ب حة،يالشر ذيخطة تنف من

  ؛معتمدة

 حةيشرال ذيفي خطة تنف ةيسيرئ التيتعدعلى أنھا المصنفة  ريغ التخصيصاتإدراج إعادة  مکنيو  )ب(
 حةيرالش ذيتنف ريتقرفي عنھا  ةيذياللجنة التنفوتم إبالغ في ذلك الوقت،  الجاري تنفيذھا ،المعتمدة
 الالحق؛ 

 
 یلخطة إلوجب اأو المنفذة أو البلد بم ةيتحتفظ بھا الوکاالت الثنائ ةيستتم إعادة أي أموال متبقو  )ج(

 تفاق.المتوقعة بموجب ھذا اال رةياألخ حةياالنتھاء من الشر بعدالصندوق المتعدد األطراف 
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 دياعتبارات لقطاع خدمة التبر
 
  ة:، وبصفة خاصديفي قطاع خدمة التبر المدرجة في الخطةاألنشطة  ذيلتنفخاص اھتمام  یوليسوف  -8
 

صة التي الخا اجاتيمعالجة االحتمن أجل بموجب ھذا االتفاق له البلد المرونة المتاحة  ستعمليسوف   )أ(
 المشروع؛ ذيقد تنشأ أثناء تنف

 
 دية التبرقطاع خدمبالقرارات ذات الصلة  المعنيةأو المنفذة  /و ةيالبلد والوکاالت الثنائ ويراعي   )ب(

 الخطة. ذيخالل تنف
  

الثنائية والمنفذة الوكاالت  
 
 نفذتأو  نفذھاية التي ھذا االتفاق وعن کافة األنشط ذيعن إدارة وتنف الكاملة ةيتحمل المسؤول یالبلد عل وافقي -9
 ة المنفذةالوکال ونکيأن  یعل اليونيببموجب ھذا االتفاق. ووافق المحددة لوفاء بااللتزامات من أجل ا هعن ابةينبال
بأنشطة  لقتعي مايف ةيسيلرئالوکالة المنفذة ا بقيادةالوکالة المنفذة المتعاونة  کونيأن  یعل بييوئنديووافق ال ةيسيالرئ

د عمل الرص ار برامجإجراؤھا في إط مکنيالتي  مييالتق اتيعمل یالبلد عل وافقيبموجب ھذا االتفاق. والمحددة البلد 
الوکالة  أو /و ةيسيالرئ المنفذة بالوكالةالتقييم الخاص األطراف أو في إطار برنامج  ددالتابعة للصندوق المتع مييوالتق

  المنفذة المتعاونة المشارکة في ھذا االتفاق.
 

 عيمعن ج يروتقديم تقار ينالمنسق ذيوالتنف طيمسؤولة عن ضمان التخط ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ -10
 (ب). 5 ةيالفرع المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة ليسب یعل التي تشملاألنشطة بموجب ھذا االتفاق، 

لوکالة ا منالعام  قيتنسالخطة في إطار ال ذيمن خالل تنف ةيسيوستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئ
باء  -6 لييألف والتذ -6 لييوالوکالة المنفذة المتعاونة في التذ ةيسي. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئةيسيرئالمنفذة ال

ذة المتعاونة المنف الةالوکو ةيسيالوکالة المنفذة الرئ ديتزو یالمبدأ، عل ثيمن ح ة،يذيالتوالي. وتوافق اللجنة التنف یعل
 ألف. -2 لييمن التذ 4-2و  2-2 نيياألفق الصفينفي  نةيبالرسوم المب

  
 عدم االمتثال لالتفاق

 
 ألي سببألف  2- لييمن التذ 2-1البلد أھداف إزالة المواد المحددة في الصف األفقي  تحقيقفي حالة عدم   -11

فقة للموامني للجدول الز التمويل وفقايستحق لن  هأن یعلالبلد  وافقي عندئذ،لھذا االتفاق،  همن األسباب أو عدم امتثال
الذي  المعدل ليالتمو یزمني للموافقة علالجدول لوفقا ل ليالتمو سيعاد ة،يذياللجنة التنف ريعلى التمويل. ووفقا لتقد

 حةيالشر بل استالمق يفاؤھااستالتي کان من المقرر ه التزامات عياستوفى جم هالبلد أن ثبتيبعد أن  ةيذياللجنة التنفحددته 
 مبلغفض أن تخ ةيذيالتنف للجنة جوزي هبأنالبلد  قريومن التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل.  ةيالتال
 لوغراميبکل ک علقتي مايعدم االمتثال") فبسبب  ليفي التمو ضاتيتخفألف (" -7 لييبالمبلغ المحدد في التذ ليالتمو

 ةيذيتنفللجنة ال. وسوف تناقش اسنةفي أي  التي لم تتحققستھالك في اال ضاتيمن قدرات استنفاد األوزون من التخف
لة عدم حان تکون لارات، اتخاذ القر وبعدالبلد لھذا االتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة.  ھايف متثليلم  نةيمع ةکل حال

 عاله.أالمذكورة  5وفقا للفقرة  المستقبليةللشرائح  ليالتمو مياالمتثال لھذا االتفاق عائقا أمام تقد
 

 یثر علل قد تؤفي المستقب ةيذيلجنة التنفتصدرھا اأساس أي قرارات  یھذا االتفاق عل ليتمو ليتعد تميلن  -12
  مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد. أي ليتمو
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عاونة نفذة المتلة الموالوکا ةيسيوالوکالة المنفذة الرئ ةيذيالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنف بيستجيسوف  -13
إمكانية متعاونة بفذة الوالوکالة المن ةيسيزود الوکالة المنفذة الرئيھذا االتفاق. وبصفة خاصة، س ذيتنف ريسيتمن أجل 

 االتفاق. ذاللتحقق من االمتثال لھ الالزمةالمعلومات  یلعصول حال
  

 اإلنجاز موعد
 

 هموح بمس یقصأحد  ھايف حدديآلخر سنة  ةيالسنة التال ةيإنجاز الخطة واالتفاق المقترن بھا في نھا تميس -14
في  تي كانت متوقعةال، ذلك الوقتفي  معلقةالتزال أنشطة  وإذا وجدتألف.  -2 لييفي التذالوارد إلجمالي االستھالك 

 ةينجاز الخطة حتى نھاإ تأخري، س7(د) والفقرة  5 ةيالفرع الالحقة وفقا للفقرة األخيرة وتعديالتھا حةيلشرا ذيخطة تنف
 1(د) و  1(ب) و  1 (أ) و 1اإلبالغ وفقا للفقرات الفرعية  شروطتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر  التي تليالسنة 
 .خالف ذلكالتنفيذية  اللجنة تحددألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم  -4) من التذييل ـ(ھ
 
  صالحيةال
 

 یوعل اليبروتوکول مونتر اقيضمن س على حدةفي ھذا االتفاق  ھايالشروط المنصوص عل عيجم ذيتنف تمي   15
كول ا في بروتولھا المعنى المنسوب إليھ فاقاالت اجميع المصطلحات المستخدمة في ھذوالنحو المحدد في ھذا االتفاق. 

 مونتريال ما لم يحدد خالف ذلك ھنا.
 

ھذا االتفاق أو إنھائه إال باالتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد ال يجوز تعديل   16
 األطراف.

 
   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51 
Annex I 
 

5 
 

  التذييالت
 

  ألف: المواد -1 التذييل
 

اذ نقطة البداية إلجمالي تخفيضات االستھالك (طن من قدرات استنف الفئة المرفق المادة
  األوزون)

0,5 األولى جيم 22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 
 

  ألف: األھداف و التمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 التفاصيل  الصف

 اليجدول بروتوکول مونتر  1-1
لمواد االزمني لخفض 

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 0.16 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.45 0.45 0.45

 هالمسموح ب یالحد األقص 1-2
استھالك المواد جمالي إل

 م،يالمدرجة في المرفق ج
 طن من( یاألول الفئة

  قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 0.11 0.17 0.28 0.28 0.30 0.30 0.39 0.39 0.45

الوكالة المنفذة اتفقت  2-1
(اليونيب) على الرئيسية 

  التمويل (دوالر أمريكي)

83,000 0 0 62,000 0 0 41,000 0 20,880 206,880 

تكاليف الدعم للوكالة  2-2
الرئيسية (دوالر المنفذة 

  أمريكي)

10,790 0 0 8,060 0 0 5,330 0 2,714 26,894 

الوكالة المنفذة  اتفقت 2-3
على المتعاونة (اليوئنديبي) 

  التمويل (دوالر أمريكي)

55,000 0 0 41,500 0 0 27,500 0 13,920 137,920 

تكاليف الدعم للوكالة  2-4
المنفذة المتعاونة (دوالر 

  أمريكي) 

4,950 0 0 3,735 0 0 2,475 0 1,253 12,413 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
  (دوالر أمريكي) 

138,000 0 0 103,500 0 0 68,500 0 34,800 344,800 

إجمالي تكاليف الدعم  3-2
  (دوالر أمريكي) 

15,740 0 0 11,795 0 0 7,805 0 3,967 39,307 

إجمالي التكاليف المتفق  3-3
  عليه (دوالر أمريكي) 

153,740 0 0 115,295 0 0 76,305 0 38,767 384,107 

 0.34  ذ األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفا 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0.05  تحقيقھا في المرحلة السابقة المتفق على 22 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 0.11  المتبقي المؤھل للتمويل 22 -لھيدروكلوروفلوروكربونااستھالك  4-1-3

  .2018* موعد إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/ كانون األول 
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  التمويلألف: الجدول الزمني للموافقة على  -3التذييل 
  
 -2 لييدة في التذمن السنة المحد ريفي االجتماع األخ يهالشرائح المقبلة للموافقة عل ليالنظر في تمو تميس        -1

 ألف.
 

 الشرائح ذيوخطط تنف ريألف: شکل تقار -4 لييالتذ
 
  من خمسة أجزاء: حةيلکل طلب شر حةيالشر ذيوخطة تنف ريتقر سيتألف          -1
 

حالة  ويبينالسابق،  ريصف التقدم المحرز منذ التقري حة،يمقدمة من الشر اناتيسردي، مع ب ريتقر  )أ(
لبعض. ا ابعضھبتتعلق  فيتساھم مختلف األنشطة في ذلك، وک فيوک بإزالة المواد تعلقي مايالبلد ف

ن  من ت يشملوينبغي أ مباشرة  كنتيجة  زيلت  د المستنفدة لألوزون التي أ كمية الموا نفيذ التقرير 
، بدائلجي للاإلدخال التدريمن  يتعلق بھاوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما  حسب المادةاألنشطة، 

عن باللجنة التنفيذية  تزويد منألمانة ا من أجل تمكين النبعا الناتج تغيرالمعلومات  ت ثات ذافي ا
و خ.  ن  نبغييالصلة بالمنا والخبر يوضحأ ت  حا تالنجا ألنشطة المختل ا ت المتعلقة با فة والتحديا

رى ذات خاألمعلومات ال قدميوفي الظروف السائدة في البلد،  راتييتغ ويبين أيالمدرجة في الخطة، 
 حةيرالش ذيبخطة (خطط) تنف تتعلق راتييمعلومات عن أي تغ ريالتقر ملشيأن  وينبغي أيضاصلة. ال

 ذيل تنفاألموال خال صيواستخدامات المرونة إلعادة تخص راتيتأخمثل ال ،المقدمة سابقا ومبرراتھا
 ، أو تغييرات أخرى؛االتفاق امن ھذ 7في الفقرة  هيالنحو المنصوص عل یعل حة،يالشر

 
فاق. وإذا (ب) من االت 5 ةيالمواد، وفقا للفقرة الفرع واستھالكنتائج الخطة عن تحقق مستقل  ريتقر  )ب(

 قاتحق قدمويجب أن ي حةيھذا التحقق مع کل طلب شر ميتقد نبغييخالف ذلك،  ةيذيلم تقرر اللجنة التنف
النحو  یعل ،بعدبشأنھا تحقق تقرير استالم اللجنة التي لم تعلن  المعنيةالسنوات  عيمن االستھالك لجم

 (أ)؛ 5 ةيالفرع لفقرةالمحدد في ا
 

 ذيلتنفمعالم ا يوضحالمطلوبة،  حةيالشر المشمولة فيخالل الفترة  ستنفذلألنشطة التي  كتابيوصف   )ج(
 شرائحال ذيوالتقدم المحرز في تنف المكتسبةالخبرات ويراعي األنشطة،  نيوالترابط ب اإلنجاز وموعد
ف أيضا ص. وينبغي أن يتضمن الولتقويميةستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة او ،السابقة

. شاملةفي الخطة الومتوقعة تغييرات محتملة أي  وكذلكإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، 
كن تقديم يشرحھا بالتفصيل. ويموھذه التغييرات في الخطة الشاملة ل ا مفضالوصفكما ينبغي أن يحدد 

 ة (ب)الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعي فسوصف األنشطة المقبلة كجزء من ن
 أعاله؛ المذكورة

 
 اناتيالمقدمة من خالل قاعدة ب حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار عيلجم ةيمجموعة من المعلومات الکم  )د(

 اإلنترنت؛ یعل
 

(أ) إلى  1 تينالفرعي ينتيلخص المعلومات الواردة في الفقر، تقريبا خمس فقراتمن تنفيذي  ملخص   (ھـ) 
  أعاله.المذكورتين (د)  1

 
 جبي نة،يمع في سنةمعا  ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ مرحلتين ذيفي حالة تنف        -2

  :حةيالشر ذيوخطط تنف ريعند إعداد تقار ةياالعتبارات التال مراعاة
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ألموال األنشطة وا یحصرا إل کجزء من ھذا االتفاق مھيالمشار إل حةيالشر ذيوخطط تنف ريتقار ريستش  )أ(
 ھذا االتفاق؛  المشمولة في

 
وکربونية التنفيذ تحتوي علی أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروکلوروفلور قيدوإذا کانت المراحل   )ب(

معينة،  ألف -2التذييل بموجب  ق في سنة  الستھالك المولكل اتفا ألدنى  ف ا م الھد  ادسيتم استخدا
  .المستقل لالمتثال لھذه االتفاقات وسيکون أساس التحقق كمرجعالھيدروکلوروفلوروکربونية 

 
  ألف: مؤسسات الرصد واألدوار -5التذييل 

مسؤولة عن الرصد العام للمشروع  والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب ةيريستکون المد         1-
. وستکون وحدة األوزون ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيأنشطة المرحلة الثان عيلجم
ساعد الحكومة والمنظمات غير تالمشروع. وس ذيلتنف ومييالالعمل  ذيوتنف وتنسيق تخطيطمسؤولة عن  ةيالوطن

 مرحلية ريتقار ةي. ستقدم وحدة األوزون الوطنبسالسة لمشروعاتاأنشطتھا من أجل تنفيذ  تنظيم فيأيضا الحكومية 
المرحلة  ذيوالوکالة المنفذة المتعاونة لرصد التقدم المحرز في تنف ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ذيعن حالة التنف ةيسنو
 .ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيالثان

من المواد المستنفدة لألوزون من  رھايوغ ةيدروکلوروفلوروکربونيلمواد الھلرصد االستھالك السنوي  تميس         2-
 ةيريالمدوالعامة للجمارك.  ةيريبالتعاون مع المد والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب ةيريالمدخالل 

أن  نيفي ح ،والتصدير إلصدار أذون االستيراد صيخترھي سلطة  والبيئةوزارة التجارة والصناعة في  ئةيالعامة للب
والمواد المستنفدة  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ وتصدير رادياست وتضبط سترصدالعامة للجمارك  ةيريالمد

 ةيدروکلوروفلوروکربونيبمستوردي المواد الھ ةيوحدة األوزون الوطن وستتصللألوزون األخرى عند نقطة الدخول. 
 .أساس دوري یاإلحصاءات عللتسوية  الالزمة اناتيالب یوالمواد المستنفدة لألوزون األخرى للحصول عل

 ألسطوانات العنونة شروط ذيتنف من أجل رصد امنتظم تفتيشا ةيوحدة األوزون الوطن ستجري-        
 ريالبدائل غ توغل أجل قياسمن للسوق  امسح ضايأ ةيوحدة األوزون الوطن وستجري. دروکلوروفلوروکربونيالھ
وحدة األوزون  وسوف ترصد. ھواءال فييوتک ديفي قطاع التبر لةيالبد والتکنولوجيات ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

الھواء  فييوتک ديالمثال. تدريب فنيي التبر ليسب ی، علالمعنيةأنشطة بناء القدرات مع الوکاالت  ذيتنف ةيالوطن
 .نفاذواإلموظفي الجمارك  بيوتدر

  ةيسيألف: دور الوکالة المنفذة الرئ -6 لييالتذ
 
  :األقل یعل لييما  تشملمسؤولة عن مجموعة من األنشطة،  ةيسيستکون الوکالة المنفذة الرئ          -1
 

في  نيمبالنحو ال یمحددة عل داخلية وشروطإجراءات وبالتفاق لوالتحقق المالي وفقا   التنفيذضمان   )أ(
 للبلد؛ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 
 ألف؛ -4 لييوفقا للتذ حةيالشر ذيوخطط تنف ريمساعدة البلد في إعداد تقارو  )ب(

 
 رتبطة بھاأنشطة الشرائح الم وإنجازاألھداف  من تحقيقالتحقق المستقل  ةيذيلجنة التنفإلى ا وتقدم  )ج(

 ألف؛ -4 لييمع التذ يتوافقبما  حةيالشر ذيفي خطة تنف نيالنحو المب یعل
 

والتقدم المحرز و  )د( من أن التجارب  ئح الشرا ذيتنفالخطة الشاملة وخطط  ثيفي تحد ينعکساالتأکد 
 ألف؛ -4 ليي(د) من التذ 1(ج) و  1 نيتيالفرع نيمع الفقرت يتوافقالمقبلة بما 
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 لييالنحو المحدد في التذ یوالخطة الشاملة عل حةيالشر ذيوخطط تنف لتقاريراإلبالغ  واستيفاء شروط  (ھـ)
لة المنفذة األنشطة التي تنفذھا الوکا تشملأن  جبيو ة،يذياللجنة التنف یإل تقديمھممن أجل ألف  -4

  المتعاونة؛
  

بسنة أو  كھدف استھال لھا دحديم لالتي  رةيقبل السنة األخ رةياألخ ليالتمو حةيشرفي حالة طلب و  (و)
ن المرحلة ع التحقق تقاريرذلك،  نطبقي ثماي، حو ةيالسنو حةيالشر ذيتنف ريأن تقدم تقار نبغيي، أكثر
ل لحا لى ةيا إ  ، لخطة ا قعة من  لمتو ا نشطة  أل ا جميع  تكتمل  ن  استھالك  تحققتو أ ف  ا ھد أ

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  المستقلين المناسبين االستعراضات التقنية؛ الفنيينالخبراء  إجراء وضمان  (ز)
 

 ؛الالزمةاإلشراف  مھام وتنفيذ  )ح(
 

عن  الدقيقواإلبالغ  حةيالشر ذيالفعال والشفاف لخطة تنف ذيتسمح بالتنف ليتشغ ةيضمان وجود آلو  (ط)
  انات؛يالب

 
  ؛ألنشطةل تسلسل المناسبالنة، وضمان أنشطة الوکالة المنفذة المتعاو قيتنسو  (ي) 

 
بالتشاور مع  حدد،تمن االتفاق، أن  11عدم االمتثال وفقا للفقرة بسبب  ليتموال ضاتيتخففي حالة و  (ك)

ة کالة المنفذالو ليتمولو الميزانيةلمختلف بنود  ضاتيالتخف صيالبلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخص
  وکل وکالة منفذة متعاونة؛ ةيسيالرئ

 
  المؤشرات؛ التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدامو  (ل) 

 
  ؛اللزومعند  الفنيتقديم المساعدة في مجال السياسات واإلدارة والدعم و     (م) 

 
 قيوالتنس طيللتخط باتيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترت یالتوصل إلو    (ن) 

  الخطة؛ ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 
 

نشطة استكمال األمن أجل المشاركة المؤسسات /  للبلداإلفراج عن األموال في الوقت المناسب و   (س) 
  المتعلقة بالمشروع.

  
 ةمستقل ھيئة ةيسيالوکالة المنفذة الرئوتفوض ، ستختار صدرتبعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء  2-         

 -1 لييفي التذ رةالمذكوالمواد  واستھالك ةيدروکلوروفلوروکربونيالتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھ ذيلتنف
 .ألف -4 ليي(ب) من التذ 1 ةيع(ب) من االتفاق والفقرة الفر 5لفقرة وفقا لألف، 

 
 باء: دور الوکاالت المنفذة المتعاونة -6 لييالتذ

 
عن مجموعة من األنشطة.           -1 ي الخطة، فمحددة ھذه األنشطة وستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة 

 :ما يلي على األقل وتشمل
 

 ؛اللزومتقديم المساعدة لوضع السياسات عند    )أ(
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51 
Annex I 
 

9 
 

الة الوک ع إلىوالرجواألنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة،  مييوتق ذيمساعدة البلد في تنفو  )ب(
 ألنشطة؛للضمان تسلسل منسق  ةيسيالمنفذة الرئ

 
وحدة وفقا الم ريفي التقار إلدراجھاھذه األنشطة  عن ةيسيالوکالة المنفذة الرئ یإل ريتقار ميتقدو  )ج(

 ألف؛  -4 لييللتذ
 

 قيلتنسوا طيللتخط باتيبشأن أي ترت ةيسيتوافق في اآلراء مع الوکالة المنفذة الرئ یالوصول إلو  )ح(
 .الخطة ذيتنف ريسيلت الزمةواإلبالغ 

 
 

 بسبب عدم االمتثال ليفي التمو ضاتيألف: تخف -7 لييالتذ
 
ل كيلوغرام من لك دوالر أمريكي 180 بقيمةمن االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم  11وفقا للفقرة         -1

ألف لكل  -2من التذييل  2-1 األفقي المحدد في الصفيتجاوز المستوى الذي قدرات استنفاد األوزون من االستھالك 
 یحد األقصال مع العلم بأنه لن يزيدألف،  -2 لييمن التذ 2-1 األفقي في الصف لم يتحقق فيھا الھدف المحددسنة 

االت التي . ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالجاري طلبھا حةيالشر ليمستوى تموعن  ليلتمولتخفيض ا
 .ينمتتالي عامينيمتد فيھا عدم االمتثال لمدة 

 
زالة المواد إاتفاقان ساريان (مرحلتان من خطة إدارة  ھايف وجديالتي سنة للعقوبة حالة ضرورة تطبيق وفي       -2
كل حالة لبة العقو قيتطبتحديد  تميمختلفة، س عقوبة اتيمستوببالتوازي)  امذھيتنف تمي ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 لجتعاع ما، أو تحديد قطا يتمكن منلم يكن  وإنالتي تؤدي إلى عدم االمتثال.  المعينةعلى حدة، مع مراعاة القطاعات 
  .األكبرھو مستوى العقوبة الواجب تطبيقه سيكون كال المرحلتين نفس القطاع، 

 
 
 


