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 اإلزالة 

 

 اليوئنديبي  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثانية، الشريحة األولى(  •

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 .(19-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 1

 

 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إن وثائق ما قبل دورات اللجنة  

 .قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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 مشروعات متعددة السنوات  -ورقة تقييم المشروع 

 جامايكا 

 
 الوكالة  )أوالً( عنوان المشروع 

 اليوئنديبي  )المرحلة الثانية( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 
 )طن من قدرات استنفاد األوزون(2.86 2019السنة:  المجموعة األولى(  ج)المرفق   7)ثانيا( أحدث بيانات المادة 

 
 2019السنة:  )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(

مكافحة  الرغاوي أيروسول  المادة الكيميائية 

 الحرائق 

عامل  المذيبات  التبريد 

 التصنيع 

االستخدامات  

 المعملية 

إجمالي االستهالك 

 القطاعي 

  الخدمة  التصنيع  

 2.86    2.86     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

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

 10.58 للتخفيضات المجمعة المستدامة:  البدءنقطة  16.3 : 2010- 2009خط األساس لفترة  

 االستهالك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

 2.48 المتبقي: 8.10 الُموافق عليه بالفعل: 

 
 المجموع  2022 2021 2020 )خامساً( خطة األعمال 

 5.16 0.00 5.16 0.00 األوزون( إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات استنفاد  اليوئنديبي 

 726,700 0 726,700 0 التمويل )دوالر أمريكي( 

 
 المجموع 2030 2029- 2028 2027 2026- 2025 2024 2023- 2021 2020 )سادساً( بيانات المشروع 

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 10.60 10.60 10.60 حدود االستهالك بموجب بروتوكول مونتريال

األقصى لالستهالك المسموح به )طن من قدرات  الحد  

 استنفاد األوزون(

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 8.20 8.20 10.60

المشروع   تكاليف 

المطلوبة من حيث المبدأ  

 )دوالر أمريكي( 

 390,000 39,000 0 78,000 0 156,000 0 117,000 تكاليف المشروع  اليوئنديبي 

 27,300 2,730 0 5,460 0 10,920 0 8,190 تكاليف الدعم

المبدأ )دوالر    مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث 

 أمريكي( 

117,000 0 156,000 0 78,000 0 39,000 390,000 

)دوالر   المبدأ  حيث  من  المطلوبة  الدعم  تكاليف  مجموع 

 أمريكي( 

8,190 0 10,920 0 5,460 0 2,730 27,300 

 417,300 41,730 0 83,460 0 166,920 0 125,190 المطلوب من حيث المبدأ )دوالر أمريكي( إجمالي التمويل 

 
 ( 2020)سابعاً( التمويل المطلوب للموافقة عليه للشريحة األولى )

 

 تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(  التمويل المطلوب دوالر أمريكي(  الوكالة 

 8,190 117,000 اليوئنديبي 

 

 النظر في الطلب بشكل فردي  األمانة: توصيات 
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 وصف المشروع 

 خلفية 

 
بالنيابة عن حكومة جامايكا، قدمت اليوئنديبي بصفتها الوكالة المنفذة المعيَّنة طلباً لتمويل المرحلة الثانية من   .1

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم    390,000خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 

. سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  2النحو المقدم أصوالً دوالر أمريكي، على    27,300الوكالة البالغة  

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التخلص التدريجي من االستهالك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 . 2030بحلول عام 

ة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة  تبلغ قيمة الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزال  .2

دوالر أمريكي، على    10,920دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    156,000في هذا االجتماع  

 النحو المقدم أصوالً. 

 حالة تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الموافق  .3 في تمت  لجامايكا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  على  ة 

،  2020في المائة من خط أساس االمتثال بحلول عام    35لتحقيق متطلبات التخفيض بنسبة    3االجتماع الرابع والستين 

طن من   8.1لوكالة، للتخلص التدريجي من  دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم ا   655,450بتكلفة إجمالية قدرها  

قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاعي تصنيع رغوة البوليوريتان وقطاع  

خدمة التبريد وتكييف الهواء. تمت الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

؛  2020الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار عملية الموافقة بين الدورات لالجتماع الخامس والثمانين في مايو  المواد 

 .2021ديسمبر  31وسيتم االنتهاء من المرحلة األولى بحلول 

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

قدره    .4 استهالك  عن  جامايكا  حكومة  المواد    2.86أبلغت  من  األوزون  استنفاد  قدرات  من  طن 

عام   في  بنسبة  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية  أقَل  أي  للمواد    82.4،  االمتثال  أساس  خط  من  المائة  في 

الفترة   في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  كان  النحو    2019-2015الهيدروكلوروفلوروكربونية.  على 

 . 1الموضح في الجدول

 ( 7بيانات المادة  2019-2015) جامايكا : استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1الجدول

 خط األساس  2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون  

       طن متري

 230.60 51.97 181.29 149.83 145.53 138.38 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 263.69 51.97 181.29 149.83 146.24 138.66 المجموع )طن متري( 

       طن من قدرات استنفاد األوزون 

 12.68 2.86 9.97 8.24 8.00 7.61 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 من الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط في جامايكا إلى اليوئنديبي.  2019 آب /أغسطس 21وفقاً للرسالة المؤرخة  2
 . /ExCom/64/35UNEP/OzL.Proالوثيقة:  3
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 خط األساس  2019 2018 2017 2016 2015 الهيدروكلوروفلوروكربون  

       طن متري

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 16.32 2.86 9.97 8.24 8.02 7.62 المجموع )طن من قدرات استنفاد األوزون(

 

بين    .5 الممتدة  الفترة  خالل  التصاعدي  االتجاه  من  الرغم  المواد  2018و  2015على  استهالك  ظل   ،

في المائة( دون خط أساس االمتثال بسبب تنفيذ    53و  39الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مستويات )تتراوح ما بين  

فرض ذلك  في  بما  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  المواد    أنشطة  واردات  على  ضوابط 

الهيدروكلوروفلوروكربون  تقنيات  الجيدة، ومواصلة اعتماد  الخدمة  واعتماد ممارسات  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

يُعزى أساساً إلى الظروف    2019البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وقد حصل انخفاض حاد في االستهالك في عام  

 ، والوضع االقتصادي، والعوامل التجارية في البالد. الجوية المحلية السائدة 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

أبلغت حكومة جامايكا عن بيانات استهالك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج    .6

 ال. من بروتوكول مونتري 7بما يتسق مع البيانات الُمبلغ عنها بموجب المادة  2019القُطري لعام 

 مراجعة نقطة البدء للتخفيضات اإلجمالية في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأهلية التمويل 

إلى    .7 األصل  في  لجامايكا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  قُدمت 

االجتماع الخامس والثمانين. ولدى عملية المراجعة، الحظت األمانة وجود اختالفات كبيرة في مستويات استهالك المواد  

من بروتوكول مونتريال، وبيانات تنفيذ البرنامج القُطري،    7الهيدروكلوروفلوروكربونية الُمبلغ عنها بموجب المادة  

أجراه محقق   الذي  التحقق  وبناًء على  األولى.  المرحلة  من  الرابعة واألخيرة  الشريحة  المرفق بطلب  التحقق  وتقرير 

الهيدروكلوروفلوروكربو المواد  استهالك  اتجاهات  اليوئنديبي حول:  مع  مناقشات مفصلة  األمانة  نية؛  مستقل، أجرت 

الُمبلغ عنها للفترة الممتدة بين   المحتملة لمراجعة مستويات االستهالك  ؛ والحاجة إلى تعديل  2019و   2015والحاجة 

الفعلي   االستخدام  يعكس  بما  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  الستهالك  اإلجمالي  التخفيض  بداية  نقطة 

عليه، سحبت اليوئنديبي طلَب التقديم للمرحلة الثانية    . وبناء2010و  2009في عامي    22-للهيدروكلوروفلوروكربون

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقدمت فقط طلب تمويل الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة 

 .4األولى

لى أنه ال يمكن عند الموافقة على طلب الشريحة الرابعة، نوهت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور أخرى، إ   .8

النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد معالجة قضايا اإلبالغ عن  

البيانات المحددة في تقرير التحقق وتنفيذ توصيات المحقق؛ وإعادة النظر في نقطة البدء ومستويات التمويل ذات الصلة  

 .5ة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعند تقديم المرحلة الثاني

تماشياً مع القرار الُمتخذ في االجتماع الخامس والثمانين، تضمنت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد    .9

عا في  المستخدمة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  الفعلية  للكمية  تحليالً   2009مي  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

في جامايكا. وبناًء على المشاورات مع طاقم العمال الوطنيين من ذوي الخبرة في القطاع، مع مراعاة المؤشرات    2010و

االجتماعية واالقتصادية )مثل توزيع السكان الحضريين/الريفيين، والفعاليات االقتصادية للسكان، ومعدل الكهرباء(، 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/31، الوثيقة: 8-2الفقرات  4
موافقة الشاملة  تمت الموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب قائمة ال 5

 ، نظرة عامة على القضايا التي تم تحديدها أثناء مراجعة المشروع. UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13:  الواردة في المرفق األول من الوثيقة
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أفضل التقديرات لعدد    2ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يعرض الجدولواستعراض البيانات المتاحة عن استهال

بلغ متوسط    المرتبط بها. 22-تجهيزات التبريد وتكييف الهواء التي تمت صيانتها، واستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون

 الفترة. ب في تلك 141-طن من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 3.60االستهالك 

 في جامايكا  2010و 2009للعامين   22-: مراجعة استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون 2الجدول

 التفاصيل 

2009 2010 

 المتوسط
خدمة وحدات 

التكييف وتبريد 

 الهواء

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 )طن متري( 

خدمة وحدات 

التكييف وتبريد 

 الهواء

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 )طن متري( 

 57.65 38.00 23,958 77.20 37,660 مكيفات الهواء الخاصة بالمساكن 

 44.90 45.40 4,364 44.50 4,278 وحدات تكييف الهواء التجارية 

تجهيزات تكييف وتبريد الهواء األخرى القائمة  

على استخدام المواد  

 تجهيزاتالهيدوكلوروفلوروكربونية بما فيها 

 التبريد الصناعية، ومبردات المياه والحاويات. 

1,979 25.40 1,194 23.40 24.40 

 126.95 106.80  147.10  االستهالك )طن متري( 

 6.98 5.87  8.09  استنفاد األوزون(االستهالك )طن من قدرات 

 

المواد   .10 استهالك  في  التخفيضات  إلجمالي  البدء  نقطة  تعديُل  تم  أعاله،  المذكورة  التقديرات  أفضل  على  بناًء 

طن من قدرات استنفاد    10.58طن من قدرات استنفاد األوزون إلى    16.30الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا من  

 . 3النحو المبين في الجدولاألوزون، على 

 تعديل نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا : 3الجدول

 المواد 
 نقطة البدء )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

 التعديل  الموافق عليها 

 6.98 12.70  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.60 3.60 ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 10.58 16.30  المجموع

 

للمقرر   .11 وفقاً  االعتبار  عين  في  المعدلة  البدء  نقطة  أخذ  لمستوى  12)ج()74/50مع  األقصى  الحد  ( سيكون 

أمريكي؛  دوالر    950,000التمويل ذي الصلة المؤهل لإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا  

دوالر أمريكي، يكون الحد األقصى للتمويل المؤهل   560,000وبعد اقتطاعِ التمويل الموافق عليه للمرحلة األولى البالغ  

الثانية   المقدرة    390,000للمرحلة  المعدلة  البدء  نقطة  إلى  واستناداً  أمريكي.  استنفاد    10.58دوالر  قدرات  من  طن 

طن من قدرات استنفاد األوزون التي   8.10د الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدر  األوزون والتخلص التدريجي من الموا

طن من قدرات استنفاد األوزون.    2.48تمت معالجتها في المرحلة األولى، فإن االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل هو  

 يستند الطلب الحالي للمرحلة الثانية إلى نقطة البدء المعدلة وأهلية التمويل. 

 دم الُمحرز والصرف ذي الصلة بالمرحلة األولى التق

 اإلطار القانوني 

 

. وقد تم تنقيح  1998استُحدث نظام تراخيص لرصد ومراقبة التجارة في المواد المستنفدة لألوزون منذ عام   .12

عام   الصادر  التجاري  األمر  خالل  من  المواد    2014النظام  وتصدير  استيراد  على  الرقابة  ليشمل 

روكربونية. يتعين على مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحصول على تصريح استيراد  الهيدروكلوروفلو

تنفيذ   وأثناء  والتجارة.  واالستثمار  الصناعة  التجارة/وزارة  مجلس  من  استيراد  والعافية ورخصة  الصحة  وزارة  من 

من موظفي الجمارك واإلنفاذ    68م تدريب  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ت 

 على اللوائح المتعلقة بواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذ نظام الترخيص. 
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الهيدروكلوروفلوروكربون .13 مواد  استيراد  يحظر  أمراً  الحكومة  في  141-أصدرت  الموجودة  السائبة  ب، 

. تخطط الحكومة إلنفاذ اللوائح الخاصة بحظر استيراد  2016ر/كانون الثاني  يناي  1البوليوالت مسبقة الخلط، اعتباراً من  

بحلول   الالزمة  الموافقات  وتأمين  المشاورات  بعد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  القائمة  يناير    1المعدات 

مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  . ونظراً لمحدودية الموارد المتاحة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ال2026

وفي ضوء بنية قطاعِ خدمة تجهيزات التبريد وتكييف الهواء، سيتم النظر في األنشطة المتعلقة بإصدار شهادات فنيي  

المواد   من  التدريجي  التخلص  أنشطة  تنفيذ  عند  المستقبل  في  استخدامها  وإعادة  التبريد  غازات  واسترداد  الخدمة 

كما ستشجع الحكومة االستهالك المسؤول واالستخدام اآلمن لغازات التبريد، وخيارات تعزيز    الهيدروفلوروكربونية.

التبريد   قطاعِ  في  مختلفة  تطبيقات  في  العالمي  االحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  وذات  للطاقة  الموفرة  البدائل 

أنشطة ح القادمة من خالل  العشر سنوات  إلى  الثماني  الهواء خالل  الدقيق  وتكييف  والرصد  والتثقيف  التوعية  مالت 

 لتوافر تجهيزات التبريد وتكييف الهواء القائمة على البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي. 

 رغاوي البوليوريتان

 

)الشركة الوحيدة    " Seal Sprayed Solutions Limited"  اكتمل التحويل إلى فورمات الميثيل في شركة .14

طن من قدرات استنفاد األوزون من   3.60، مما أدى إلى إزالة  2015المصنعة للرغويات( في ديسمبر/كانون األول  

 ب. 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع خدمة التبريد 

الجيدة في إطار خدمة تجهيزات    177تم تدريب سبعة مدربين و  .15 الخدمة  الصيانة على ممارسات  فنيي  من 

للمواد  ال بديلة  تكنولوجيات  اعتماد  وعلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  القائمة  الهواء  وتكييف  تبريد 

المهنية   التدريب  لمراكز  الدعم  قُِدم  كما  العالمي.  االحترار  إحداث  على  القدرة  منخفضة  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

والم الفنية  المساعدة  توفير  خالل  من  الفنية  التدوير،  والمعاهد  االسترداد/إعادة  وحدة  )مثل  الصيانة  وأدوات  عدات 

وأسطوانة االسترداد، ومقياس الشحن اإللكتروني، وكاشف التسرب اإللكتروني، ومضخة التفريغ( للتدريب المستمر 

 لفنيي الخدمة. 

 مستوى صرف األموال 

 

يوليو  .16 شهر  مبلغ  2020  تموز/حتى  صرف  تم   ،505,374  ( أمريكي  أمريكي   458,632دوالر  دوالر 

دوالر    655,450دوالر أمريكي لليونيب( من إجمالي المبلغ الموافق عليه للمرحلة األولى البالغ    46,742لليوئنديبي و

( و  578,450أمريكي  لليوئنديبي  أمريكي  الرصيد   77,000دوالر  صرف  وسيتم  لليونيب(.  أمريكي  البالغ    دوالر 

دوالر أمريكي موافق عليها للشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة    66,000دوالر أمريكي، بما في ذلك    150,076

 .2021و 2020األولى، في عامي 

 التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ورشة عمل تقدم    350مي في  من فنيي التبريد وتكييف الهواء العاملين في القطاع الرس  700هناك ما مجمله   .17

األنظمة   صيانة  ومضخات    األحاديةخدمات  الهواء  وتكييف  والمبردات؛  التجاري؛  التبريد  وتجهيزات  والمنفصلة؛ 

. كما يوجد أيضاً تقنيون يعملون في القطاع غير الرسمي لخدمة معدات التبريد  4الحرارة على النحو الموضح في الجدول

 كغاز تبريد في قطاع الخدمة.   22- تتوفر نسبة مئوية الستخدام الهيدروكلوروفلوروكربونوتكييف الهواء في البالد. وال
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 على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في جامايكا  2019حجم الطلب في عام : 4الجدول

 عدد الوحدات  القطاع/التطبيقات 
متوسط التعبئة  

 للوحدة )كغ( 
 معدل التسرب )%( 

االستهالك )طن  

 متري( 

استهالك القطاع  

)%( 

 21 11.16 20 1.94 28,734 مكيفات الهواء الخاصة بالمساكن 

 13 6.86 20 10.40 3,300 وحدات تكييف الهواء التجارية 

 44 23.38 10 78.73 2,969 المبردات ووحدات التبريد الصناعي 

 22 11.40 20-10 11.67 4,884 تجهيزات التبريد األخرى 

 100 52.80 ال ينطبق  ال ينطبق  39,887  المجموع

عام   في  المختلفة  النهائيين  المستخدمين  تطبيقات  في  االستهالك  تقديرات  أفضل  واردات  2019*  عن  هامشي  بشكل  االستهالك  يختلف  ؛ 

 . 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اإلزالةاستراتيجية 

تم تصميم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استناداً إلى الخبرة المكتسبة    .18

والحصص   التراخيص  نظام  تنفيذ  تعزيز  على  التركيز  وسيتم  األولى؛  المرحلة  تنفيذ  للمواد  أثناء 

إجراء   والثمانين؛ ومواصلة  الخامس  إلى االجتماع  المقدمة  التحقق  مراعاة توصيات  الهيدروكلوروفلوروكربونية مع 

تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ؛ وبناء القدرات وتنفيذ األنشطة التدريبية في قطاع الخدمة؛ ونشر التوعية والتثقيف  

الهيدروكل المواد  من  التدريجي  التخلص  المواد  بشأن  من  خالية  تكنولوجيات  واعتماد  وروفلوروكربونية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأنشطة إدارة ومراقبة المشروع.

 األنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 يشمل االقتراح للمرحلة الثانية األنشطة التالية:   .19

السياس  ( أ) استهالك  تعزيز  لمراقبة  القانونية  واألطر  الهيدروكلوروفلوروكربونيةات  تحديث  المواد   :

المواد   وحصص  التراخيص  نظام  بشأن  اإلنفاذ  بوكاالت  الخاصة  التدريب  برامج 

عنها،  واإلبالغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  ورصد  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

واالستعانة بمستشار وطني لتنسيق وإجراء تدريب موظفي اإلنفاذ؛  ومنع التجارة غير المشروعة؛  

من موظفي الجمارك بشأن الرصد واإلبالغ عن واردات    40ورش عمل يضم كل منها    10وتنظيم  

 دوالر أمريكي(؛    110,000المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنع االتجار غير المشروع )

ة التبريد وتكييف الهواء: الدعم الفني لتطوير وتحديث برنامج  تعزيز الممارسات الجيدة في قطاع خدم  (ب)

واالستخدام اآلمن للبدائل منخفضة القدرة    التدريب ودليل تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة 

وصيانتها؛ وخدمتها  الهواء  وتكييف  التبريد  تجهيزات  تركيب  أثناء  العالمي  االحترار  إحداث    على 

  10وطني لتنسيق وتنفيذ برنامج التدريب، واإلبالغ عن أنشطة التدريب؛ وتنظيم    واالستعانة بمستشار

لتدريب   عمل  الهواء؛    320ورش  وتكييف  التبريد  تجهيزات  لصيانة  الجيدة  الممارسات  على  فني 

 دوالر أمريكي(؛ و 120,000وتصميم وطباعة دليل بشأن ممارسات الخدمة الجيدة ) 

ستشار وطني لتخطيط وتحديد أولويات أنشطة التوعية والتثقيف بشأن  برنامج التوعية: االستعانة بم   (ج)

حمالت توعية بشأن التقنيات    10  تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتنظيم 

البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنيي التبريد وتكييف الهواء، ومستخدمي تجهيزات التبريد  

واء، ومستوردي وتجار معدات التبريد وتكييف الهواء، وصناع القرار الحكوميين وعامة  وتكييف اله

المواد    الناس؛ إزالة  إدارة  خطة  تنفيذ  بشأن  توعوية  مواد  وتوزيع  وطباعة  وتصميم 

الهواء   وتكييف  التبريد  قطاع  في  التقنية  والخيارات  الوطنية  واللوائح  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 أمريكي(.  دوالر  95,000)
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 رصد وتنفيذ المشروع 

 

ستستمر آلية الرصد المتبعة بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    .20

إلى المرحلة الثانية، حيث ستقوم وحدة األوزون الوطنية برصد األنشطة، وتقديم تقرير عن التقدم الُمحرز، والعمل مع 

دوالر   65,000وروفلوروكربونية. وتبلغ تكلفة هذه األنشطة  أصحاب المصلحة للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكل

  15,000دوالر أمريكي( واالجتماعات وورش العمل )  50,000أمريكي تشمل المستشارين الوطنيين/الخبراء الفنيين ) 

 دوالر أمريكي(.

 تنفيذ السياسات الجنسانية

 

الهيدروكل .21 المواد  إزالة  إدارة  الثانية من خطة  المرحلة  النساء بموجب  تم تطوير  وروفلوروكربونية بمشاركة 

المثال،  6)د( 84/92المقرر   سبيل  )على  الثانية  المرحلة  تنفيذ  أثناء  المرأة  مشاركة  لتعزيز  الحكومة جهوداً  وستبذل   .

ذلك،   المستويات. وعالوة على  المختلفة على جميع  األنشطة  في  والمصممات(  والمدربات  والمشرفات  المستشارات 

واستعمال   وزون الوطنية برصد البيانات المصنفة حسب الجنس واإلبالغ عنها بشأن أنشطة المشروع،ستقوم وحدة األ

لغة تراعي االعتبارات الجنسانية في عملية االتصال والتوظيف، ومقارنة مشاركة المرأة في األنشطة المختلفة قياساً  

 باألهداف المنشودة. 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية من 

لجامايكا  .22 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  اإلجمالية  التكلفة  تبلغ 

  100دوالر أمريكي )باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة(، على النحو المقدم أصوالً لتحقيق تخفيٍض بنسبة    390,000

، بما ما يتوافق مع المقرر  2030مائة من االستهالك وفق خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  في ال

 أدناه.  5(. يَِرد تلخيص األنشطة المقترحة وتوزيع التكاليف في الجدول 12)ج()74/50

 الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا كما تم تقديمها : إجمالي تكاليف المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 5الجدول
 التكلفة )دوالر أمريكي(  النشاط 

 110,000 تعزيز السياسات واألطر القانونية لضبط استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 120,000 تعزيز ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

 95,000 برامج التوعية 

 65,000 الرصد والتقارير

 390,000  المجموع

 

 

 األنشطة المخطط لها للشريحة األولى من المرحلة الثانية 

الهيدروكلوروفلوروكربونية،   .23 المواد  إزالة  الثانية من خطة إدارة  للمرحلة  التمويل األولى  تنفيذ شريحة  سيتم 

حيث ستشمل   2024وديسمبر/كانون األول    2021يناير/كانون الثاني  دوالر أمريكي بين    156,000بمبلغ إجمالي قدره  

 األنشطة التالية: 

تعزيز السياسات واألطر القانونية لضبط استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تحديث برامج   ( أ)

المواد   وحصص  التراخيص  نظام  بشأن  اإلنفاذ  بوكاالت  الخاصة  التدريب 

ور عنها، الهيدروكلوروفلوروكربونية،  واإلبالغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  صد 

ومنع التجارة غير المشروعة؛ واالستعانة بمستشار وطني لتنسيق وإجراء برامج تدريبية لموظفي 

من موظفي الجمارك بشأن الرصد واإلبالغ عن   30وتنظيم أربع ورش عمل يضم كل منها  اإلنفاذ؛  
 

 المنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.و)د( من الوكاالت الثنائية 84/92طلب المقرر  6
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 دوالر أمريكي(؛  44,000وروكربونية ومنع االتجار غير المشروع )واردات المواد الهيدروكلوروفل 

تعزيز ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء: الدعم التقني من المستشار الدولي   (ب)

لتطوير وتحديث معلومات التدريب للفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة واالستخدام اآلمن للبدائل  

تجهيزات التبريد وتكييف الهواء وخدمتها    ى إحداث االحترار العالمي أثناء تركيبمنخفضة القدرة عل

واالستعانة بمستشار وطني لتنسيق وتنفيذ برنامج التدريب، واإلبالغ عن أنشطة التدريب؛    وصيانتها؛

من فنيي التبريد وتكييف    100وتنظيم أربعة ورش عمل حول ممارسات الخدمة الجيدة لما مجمله  

 دوالر أمريكي(؛    48,000الهواء؛ وتصميم وطباعة دليل بشأِن ممارسات الخدمة الجيدة )

الت  (ج) وحدة  برنامج  مع  بالتشاور  التوعية  أنشطة  وتنسيق  لتخطيط  وطني  بمستشار  االستعانة  وعية: 

  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألوزون الوطنية؛ وتنفيذ أربع حمالت توعية بشأن التقنيات البديلة  

التجهيزات   تركيب  وفني  الهواء،  وتكييف  التبريد  وتجهيزات  التبريد  غازات  لمستوردي  سيما  وال 

مواد  ال وتوزيع  وطباعة  وتصميم  والصيانة؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  على  القائمة  كبيرة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في  التقنية الخالية من المواد  الوطنية والخيارات  اللوائح  توعوية بشأن 

الهيدروكلوروفلوروك المواد  إزالة  إدارة  خطة  وتنفيذ  الهواء  وتكييف  التبريد  ربونية تجهيزات 

 دوالر أمريكي(؛ و   38,000)

رصد وتنفيذ المشروع: تنسيق المشروع ومشاركة أصحاب المصلحة وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة    ( د)

لها ) المخطط  الهيدروكلوروفلوروكربونية  ميزانيتي    26,000المواد  دوالر أمريكي(، والتي تشمل 

 دوالر أمريكي(.  6,000ورش العمل )دوالر أمريكي( واالجتماعات و  20,000تمويل المستشارين )

 

 تعليقات وتوصيات األمانة 

 التعليقات  

استعرضت األمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة   .24

تمويل معايير  ذلك  في  بما  متعدد األطراف،  بالصندوق  الخاصة  التوجيهية  والمبادئ  والسياسات  المواد    األولى  إزالة 

المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  االستهالك  قطاع  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المقرر   للفترة  74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية  العمل  وخطة  المتعدد    2020-2022(،  بالصندوق  الخاصة 

 األطراف. 

 االستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

عام    .25 بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  في  معدٍل صفري  تحقيق  بشأن  توضيح  على  بناء 

، على أساس  2030% بحلول عام    100، أكدت اليوئنديبي أن حكومة جامايكا تقترح تحقيق التخفيض التام بنسبة  2030

( قد يتجاوز حاجز الصفر في أي عام طالما  )أي خدمات الصيانة الالحقة 2040و 2030تفهم أن االستهالك بين عامي  

من   سنوات  العشر  فترة  مدى  على  المحسوبة  استهالكه  مستويات  مجموع  الثاني/يناير  1أن    1إلى    2030  كانون 

في المائة من امتثال جامايكا بخط األساس، وشريطة أن    2.5، ال تتجاوز  10بعد قسمتها على    2040يناير/كانون الثاني  

،  2030يناير/كانون الثاني    1هالك على خدمة صيانة تجهيزات التبريد وتكييف الهواء الموجودة في  يقتصر هذا االست
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مونتريال بروتوكول  في  عليه  المنصوص  النحو  لحظر  7على  لوائح  ستنفذ  الحكومة  أن  أيضاً  اليوئنديبي  أكدت  وقد   .

باستثناء االستهالك المسموح به المرتبط    2030  يناير/كانون الثاني  1استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  

 .2026يناير/كانون الثاني  1بخدمات الصيانة الالحقة بموجب بروتوكول مونتريال، بحلول 

 اإلطار القانوني 

  8.2بما ال يتجاوز    2020حددت حكومة جامايكا حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام    .26

زن بما يتوافق مع إطارها التنظيمي الوطني الذي يتطلب تحديد حصص مساوية ألهداف  طن من قدرات استنفاد األو

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

باإلشارة إلى أن التخلص التدريجي المبكر من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يؤدي إلى الحدُ من االعتماد    .27

على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، فقد طلبت األمانة توضيحات بشأن إمكانية أن تنظر الحكومة في موعد  

سيكون    2026يناير/كانون الثاني    1عد مشاورات مفصلة مع الدولة أن  مبكر إلنفاذ هذه اللوائح؛ وقد أكدت اليوئنديبي ب

 تاريخاً عملياً وواقعياً، مع األخذ بعين االعتبار لبنية السوق والعمليات اإلدارية التي تتطلب االنتهاء من هذه اللوائح. 

قدم إلى االجتماع الخامس فيما يتعلق باإلجراءات التي تم اتخاذها عقب التوصيات الواردة في تقرير التحقق الم  .28

في تنفيذ اإلجراءات التالية باعتبارها أولوية    2020  حزيران/والثمانين، أفادت اليوئنديبي أن الحكومة بدأت منذ يونيو

بالمواد    قصوى: الخاصة  البيانات  وإدارة  البيانات  عن  اإلبالغ  بشأن  المستوردين  مع  مشاورات  إجراء 

؛  19-الهيدروكلوروفلوروكربون بمجرد رفعِ القيود المفروضة جراَء جائحة كوفيدالهيدروكلوروفلوروكربونية وخالئط  

شحن   ووكاالت/وهيئات  المستوردين  بين  للتنسيق  استشارية  مجموعات  إنشاء  على  الوطنية  األوزون  وحدة  وعمل 

ايا إدارة البيانات؛  الواردات من أجل التواصل الدوري بشأن اإلبالغ عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقض

واالنتهاء من نموذج اإلبالغ عن البيانات من أجل الموائمة ما بين بيانات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

وبيانات البرنامج القُطري    7؛ وإرسال تقارير المادة  2021- 2020والبيانات الجمركية بعد إجراء المشاورات الالزمة في  

إلى أمانة األوزون وأمانة الصندوق المتعدد األطراف، على التوالي. وقد اتفقت    2019إلى    2015المنقحة للفترة من  

 األمانة مع اليوئنديبي على تقديم تحديث للتوصيات في االجتماع السابع والثمانين. 

 أهداف تخفيض المرحلة الثانية

 

بلغ    2019عين االعتبار أن استهالك عام  ناقشت األمانة مع اليوئنديبي أهداف المرحلة الثانية مع األخذ في    .29

وقد أوضحت اليوئنديبي أن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    طن من قدرات استنفاد األوزون فقط.  2.86

  9.97طن من قدرات استنفاد األوزون و  7.62شهد انخفاضاً استثنائياً بالنظر إلى االستهالك الفعلي البالغ    2019في عام  

األوزون بين عامي  طن من   استنفاد  المناقشات على أهداف استهالك  2018و  2015قدرات  الحكومة عقب  . وافقت 

؛  2024و  2021طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة الممتدة ما بين    8.2المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغة  

؛ وصفر طن من قدرات استنفاد األوزون 2029إلى    2025طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة الممتدة من    5.3و

 . 2030في عام 

 المسائل الفنية وذات الصلة بالتكلفة

ناقشت األمانة مكونات المشروع مع اليوئنديبي لمعرفة ما إذا كان يمكن إعادة تخصيص األموال لتعزيز تأثير    .30

قيق التخلص التدريجي المستدام. وبالتالي، تم  تدريب فنيي الصيانة وتعزيز اإلنفاذ، والتي تعتبر مسائل بالغة األهمية لتح

التدريجي  التخلص  لضمان  األخرى  والتدابير  الترخيص  نظام  لتعزيز  اللوائح  وتحديث  مراجعة  إجراء  على  االتفاق 

 
ريال. وتشمل التطبيقات األخرى حيث يمكن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة ( من بروتوكول مونت1ثالثاً)ه()  8، الفقرة  5المادة   7

؛ وتطبيقات المذيبات الداخلة في تصنيع محركات الصواريخ؛  2030يناير/كانون الثاني    1تجهيزات إخماد الحرائق والوقاية من الحرائق المتضمنة في  

 التخصصي للحروق.وتطبيقات الرذاذ الطبي الموضعي للعالج 
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تدريبهم من   الذين سيتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وزيادة عدد موظفي اإلنفاذ  المواد    500إلى    400المستدام من 

التب من  وفنيي  الهواء  وتكييف  الهواء  600إلى    320ريد  وتكييف  التبريد  بفنيي  خاصة  بيانات  قاعدة  تطوير  ودعم  ؛ 

المدربين؛ وتنفيذ أنشطة التوعية لتعزيز مشاركة فنيي التبريد وتكييف الهواء في التدريب وتشجيع اعتماد بدائل صديقة 

 توزيع التكلفة المنقح لمختلف العناصر.  6لجدولللبيئة عوضاً عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويعرض ا

 ي(: التكلفة المنقحة الموزعة حسب النشاط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا )دوالر أمريك6الجدول

  التكلفة المنقحة  التكلفة األصلية النشاط 

 120,000 110,000 القانونية لضبط استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تعزيز السياسات واألطر 

 135,000 120,000 تعزيز ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

 70,000 95,000 برامج التوعية 

 65,000 65,000 الرصد والتقارير

 390,000 390,000  المجموع

 

تم تعديل توزيع شريحة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو    .31

 أدناه مع مراعاة التنقيحات الطارئة على األنشطة وجداول تنفيذها الزمنية المتوقعة. 7الموضح في الجدول 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا : توزيع شريحة المرحلة الثانية األصلية والمنقحة لخطة 7الجدول

 المجموع  2030 2029-2028 2027 2026-2025 2024 2023-2021 2020 التمويل )دوالر أمريكي( 

 390,000 39,000 0 0 0 195,000 0 156,000 كما تم تقديمها

 390,000 39,000 0 78,000 0 156,000 0 117,000 المنقحة 

 

 األنشطة المخطط لها للشريحة األولى

من موظفي الجمارك واإلنفاذ   100أعاله حيث سيشمل تدريب  7تم تعديل تمويل الشريحة األولى وفقاً للجدول .32

  80دوالر أمريكي(؛ وتدريب    37,000ومشاورات لتعزيز الرصد واإلبالغ عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )

التبريد   فنيي  )من  الجيدة  الخدمة  ممارسات  على  الهواء  األنشطة    40,000وتكييف  في  والشروع  أمريكي(؛  دوالر 

التوعوية بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتشجيع مشاركة فنيي خدمة التبريد والتكييف  

 ريكي(.دوالر أم 19,000دوالر أمريكي(؛ ورصد التنفيذ واإلبالغ عنه )  21,000)

 على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية19-تأثير جائحة كوفيد

تنفيذ األعمال واألنشطة االقتصادية بما في ذلك أنشطة  19-، أثرت جائحة كوفيد2020في عام   .33 على وتيرة 

روع في تنفيذ المرحلة الثانية بعد  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا. وتقترح الحكومة الش

بصورة تدريجية وبمراعاة القيود المفروضة على تنفيذ األنشطة   19- الموافقة عليها كجزٍء من تدابير التعافي بعد كوفيد

التي تنطوي على مستويات أعلى من االتصاالت الشخصية والتفاعل، مع التنويه إلى أنه من المتوقع أن يتحسن الحال  

. كما تقترح الحكومة الشروع في التخطيط الشامل للمشروع بالنسبة للمرحلة  2021ع الثاني/منتصف عام  بحلول الرب

، واالستعانة 2021الثانية، وإنهاء وضع اللمسات األخيرة على حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  

ا الخدمة، وتطوير مواد  اإلنفاذ وقطاع  لتدريب مسؤولي  لتوعية والتثقيف، وإجراء مشاورات رسمية مع بمستشارين 

السلطات الحكومية ذات الصلة بشأن تعزيز نظام الترخيص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع الحفاظ على الحد  

األدنى من التواصل الشخصي من خالل اتباعِ المبادئ التوجيهية للسلطات الصحية الوطنية. وبالفعل، فقد أخذت خطة 

 األولى من المرحلة الثانية القيود التي تعترض تنفيذ األنشطة في الوقت المناسب في عين االعتبار.الشريحة 

 التأثير على المناخ 

ستعمل األنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، والتي تشمل احتواًء أفضل لغازات التبريد من خالل التدريب    .34

وروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع صيانِة التبريد وتكييف  وتوفير المعدات، على الحِد من كمية المواد الهيدروكل
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حوالي   تجنب  يتم  أنه  وذلك  من   1.8الهواء.  كيلوغرام  كل  مقابل  الكربون  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  طن 

غير المنبعث بسبب ممارسات التبريد األفضل. ورغم عدِم إدراج حساب التأثير على    22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إال أن األنشطة التي خططت لها جامايكا، بما في ذلك  المناخ في خط

جهودها الرامية لتعزيز التقنيات البديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، تشير إلى أنه من شأِن تنفيذ هذه  

 الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. الخطة الحدُ من انبعاثات غازات التبريد في الغالف  

 التمويل المشترك  

فيما يتعلق بأنشطة قطاع الخدمة، أوضحت اليوئنديبي بأن حكومة جامايكا وأصحاب المصلحة سيدعمون تنفيذ   .35

  المشاريع وبعض الخدمات اللوجستية للمشاريع. وستقدم الحكومة تمويالً مشتركاً عينياً من خالل توفير الكوادر البشرية، 

 والمكاتب وأماكن التخزين، ووسائل االتصال واإلنترنت، والنقل، واإلدارة، من بين أمور أخرى. 

 2022-2020مشروع خطة عمل الصندوق متعدد األطراف 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية   390,000تطلب اليوئنديبي مبلغِ قدره   .36

دوالر   125,190لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا. ويُعد إجمالي المبلغ المطلوب البالغ  من خطة إدارة إزا

للفترة من   الوكالة  أقل بواقعِ  2022-2020أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم  المبلغ    601,510،  دوالر أمريكي من 

 الوارد في خطة العمل.

 مشروع االتفاقية  

ذه الوثيقة مشروع اتفاقية بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية للتخلص التدريجي من  يردُ في المرفق األول له .37

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصية  

 

 ترغب اللجنة التنفيذية في:   .38

ل   ( أ) المنقحة  البدء  نقطة  أن  إلى  المواد  اإلشارة  استهالك  في  المستدام  الكلي  لتخفيض 

طن من قدرات استنفاد األوزون استناداً إلى أفضل   10.58الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا كانت  

؛ وأن الحد األقصى للتمويل المتبقي الذي كان 2010و  2009تقديرات االستهالك في البلد في عامي  

التدر  للتخلص  عليه  للحصول  مؤهالً  كان البلد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  الكامل  يجي 

دوالر أمريكي، استناداً إلى الفرق بين الحد األقصى للتمويل المؤهل لإلزالة الكاملة البالغ   390,000

( والتمويل المعتمد بموجب المرحلة  12)ج()74/50دوالر أمريكي وبما يتوافق مع المقرر    950,000

 الر أمريكي؛ دو  560,000األولى البالغ 

المواد    (ب) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  المبدأ،  حيث  من  الموافقة، 

من أجل التخلص الكامل من   2030إلى    2020الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا للفترة بين  

ف  دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكالي  390,000استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ  

دوالر أمريكي لليوئنديبي، على أساس تفهم أنه لن يتم توفير المزيد من    27,300دعم الوكالة البالغة  

 التمويل من الصندوق المتعدد األطراف للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 األخذ في االعتبار أن التزام حكومة جامايكا يتمثل في: (ج)

، وعدم 2030اإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يناير/كانون الثاني    (1)
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استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء مخصصات خدمات  

عامي   بين  الالحقة  أحكام   2040و  2030الصيانة  مع  يتوافق  وبما  الحاجة،  اقتضاء  عند 

 ل؛ بروتوكول مونتريا

يناير/كانون الثاني   1حظر استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول    (2)

 ؛ 2026

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهالك    2.48اقتطاع    ( د)

 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛ 

الطلب إلى حكومة جامايكا واليوئنديبي بأن يقدما لالجتماع السابع والثمانين تحديثاً عن حالة تنفيذ    ( ه )

الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  ورصد  والحصص  التراخيص  نظام  تعزيز  تدابير 

 انين؛ واإلبالغ عنها على النحو الموصى به في تقرير التحقق المقدم إلى االجتماع الخامس والثم

المواد   (و) استهالك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  جامايكا  حكومة  بين  االتفاقية  مشروع  على  الموافقة 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق األول من الوثيقة؛ و 

األول  (ز) الشريحة  على  المواد  الموافقة  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  ى 

  117,000الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بجمايكا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره  

 دوالر أمريكي لليوئنديبي.  8,190دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 
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 األولالمرفق  

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  جامايكاحكومة بين   اتّفاقمشروع 

 لمرحلة الثانية  لخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

االتفاق   .1 هذا  حكومةيمثّل  بين  في  )"  جامايكا   التفاهم  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  البلد"( 

طن  صفر  ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرها    -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  

بحلول    من األوزون  استنفاد  الثاني  1قدرات  كانون   / لبر  2030  يناير  الزمنية  الجداول  مع  يتماشى  وتوكول  بما 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  وادّ على النحو المبيّن في  ـالك السنوي للم ـزام بحدود االستهـيوافق البلـد على االلت .2

والتمويل"(  -2 )"األهداف  االتفاق  ألف  هذا  لجميع  في  مونتريال  ببروتوكول  للتخفيض  الزمني  الجدول  عن  فضال 

التذييل   في  إليها  المشار  بالتمويل  -1المواد  بتعّهداتها  التنفيذية  اللجنة  االتفاق ووفاء  هذا  بقبوله  أنّه،  البلد  ويقبل  ألف. 

الفقرة   في  المتعدّد3المحدّدة  الصندوق  من  التمويل  من  مزيد  تلقّي  أو  طلب  في  الحق  يفقد  ألي    ،  بالنسبة  األطراف 

طوة النهائية في التخفيضات  ألف باعتباره الخ-2من التذييل    2-1الصف  استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في  

ألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز -1بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  

 (.للتمويل)االستهالك المتبقي المؤهل  3-2-4، و3-1-4 الصفوفي المستوى المحدد لكل مادة ف

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  االتفاق،  هذا  في  المحددة  اللتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

األفقي الصف  في  المحدّد  التذييل    1-3  التمويل  حيث    -2من  من  التمويل،  هذا  التنفيذية  اللجنة  وستوفر  للبلد.  ألف 

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

روكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيد .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  من  5وفقا  مستقّل  تحقّق  إجراء  البلد  يقبل  االتفاق، سوف  هذا  من  )ب( 

االستهالك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  االتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 تكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية. ب وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط اإلفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 ني للموافقة على التمويل: من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمعلى األقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعنيّة.  -2من التذييل    2-1الصف  في    أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة  ( أ)

. وتستثنى  هذا االتفاقوالسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على  

في تاريخ انعقاد اجتماع  يستحق تقديمها  القطرية  البرامج    تقارير عن تنفيذيوجد فيها  ال  السنوات التي  

 ؛ طلب التمويلاللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه 

األهداف (ب) هذه  تحقيق  من  مستقل  بشكل  التحقق  يتم  الصلة  أن  ذات  السنوات  قررت  لجميع  إذا  إال   ،

 اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشرأن  تنفيذ  عن  التذييل  يحة  تقريرا  هيئة  تقارير وخطط   -4على  )"شكل  ألف 

ويالتنفيذ"(   السابقة،  التقويمية  السنوات  من  من ي غطي كل سنة  متقدم  قد حقق مستوى  أنه  إلى  شير 
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وأن معدل صرف التمويل المتاح    ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا

 ؛ في المائة 20يزيد عن من الشريحة الموافق عليها سابقا 

تنفيذ   ( د) قدّم خطة  قد  البلد  يكون  التذييل    الشريحةأن  هيئة  تقويمية حتى   -4على  كل سنة  تغطي  ألف 

نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد 

 . اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 االتيالبلد  هذا  بموجب  ألنشطته  دقيق  رصد  ترصد  فاق.  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريرواألدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  األنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا ألدوارها ومسؤولياتها 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  كون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة التنفيذية على أن ت .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم االك وإزالة ـوفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االسته  ،ها من 

إعادة  ( أ) خطة    عمليات  في  إما  مسبقاً  تًُوثَّق  أن  يجب  رئيسيّة  كتعديالت  المصنّفة  تنفيذ  الالتخصيص 

قائمة   شريحة)د( أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية    السنوية

 تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 د األطراف؛ بقواعد أو سياسات الصندوق المتعد التي يمكن أن تتعلقالمسائل   (1)

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

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

 لمختلف الشرائح؛ 

ال  (4) تنفيذ  المدرجة في خطة  إلى األنشطة غير  إزالة   سنويةتقديم تمويل  أو  الحالية،  المعتمدة 

في المائة من مجموع تكاليف آخر    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةأي نشاط من خطة تنفيذ ال 

 شريحة موافق عليها؛ 

أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد   (5)

ة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات  التكاليف اإلضافية المتصلة بها، واآلثار المحتمل

استنفاد األوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضال عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن  

الشامل ت التمويل  إلى خفض مستوى  التكنولوجيا  بتغيير  أي وفورات محتملة متصلة  ؤدي 

 ؛ بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك

فة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية  التخصيص غير المصنّ   عمليات إعادة  (ب)

التنفيذ   تقرير  في  بشأنها  التنفيذية  اللجنة  إبالغ  ويتّم  التنفيذ،  قيد  عندئذ  تكون  والتي  عليها،  الموافق 

 السنوي الالحق؛ 

الثنائية أو  و (ج)  الوكاالت  إلى  خطة  ال أو البلد في إطار    المنفذة سيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها 

 في إطار هذا االتفاق.  األخيرة المنتظرة الشريحة  إنجاز بعدلصندوق المتعدد األطراف ا
 

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/56 
Annex I 

 

3 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ي .8

تطرأ   ( أ) قد  التي  الخاّصة  االحتياجات  لمعالجة  االتفاق  هذا  بموجب  المتاحة  المرونة  البلد  يستعمل  أن 

 خالل تنفيذ المشروع؛ 

المقررات ذات الصلة بشأن قطاع المنفذة المعنية بعين االعتبار  أو  /الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 .خالل تنفيذ الخطةالتبريد خدمات 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا االتفاق وجميع األنشطة التي  إليوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

)"الوكالة   الرئيسيةكون الوكالة المنفذة  يأن  على  يوئنديبي  الوافق  ولوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق.  من أجل ا

البلد    الرئيسية"(  المنفذة   بأنشطة  يتعلق  تتم في وهذا االتفاق.    بموجبفيما  قد  التي  التقييم،  البلد على عمليات  يوافق 

تقييم   برنامج  إطار  في  أو  األطراف  المتعدد  للصندوق  والتقييم  الرصد  برامج  المنفذة  برنامج  إطار    الرئيسية الوكالة 

 المشاركة في هذا االتفاق. 

فيذها واإلبالغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتن .10

و برد دور  )ب(.    5بموجب هذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  

التذييل  ا في  الرئيسية  المنفذة  المنفذة    . ألف  -6لوكالة  الوكالة  إمداد  على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  وتوافق 

 ألف.   -2ذييل للت   2-2 محددة في الصفبالرسوم الالرئيسية 

 عدم االمتثال لالتفاق 

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  األهداف  تحقيق  من  األسباب،  من  سبب  ألي  البلد،  تمّكن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه  -2من التذييل    2-1الصف األفقي  

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد  

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

ن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أ

ألف )"تخفيضات في    -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  

تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة  من    قدرات استنفاذ األوزون  التمويل بسبب عدم االمتثال"(، عن ّكل كيلوغرام من

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة،  

  تقديم   عائقا أمام   عدم االمتثال المعنية لهذا االتفاق  . وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالةبشأنهاوتتخذ قرارات  

 أعاله. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحلل   لالتموي

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق 

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

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق.  و  ول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معق .13

الرئيسية    ،وبنوع خاص المنفذة  للوكالة  يتيح  لهذا    االطالععليه أن  للتحقق من االمتثال  المعلومات الضرورية  على 

 االتفاق. 

 تاريخ اإلنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  آلخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  واالتفاق  خطة 

التذييل   في  االستهالك  في  -2إلجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  لتنفيذ  ألف. وفي حالة  الخطة آخر شريحة 
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الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة  5والتنقيحات  إ7)د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  تمام ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  اإلبالغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1األنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة االتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في   على حدة ذا االتفاق تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ه .15

، ما لم مونتريال  هذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

الم .16 بالموافقة  فقط  إلغائه  أو  االتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  تبادلة 

 . األطراف
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 ذييالت الت

 ألف: المـواد  -1التذييل 
 

 نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستهالك  المجموعة  المرفق  المادة 

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون( 

 6.98 األولى  جيم 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون  3.60 األولى  جيم 

 10.58   المجموع 

 

 ألف: األهداف والتمويل-2التذييل 

 
-2021 2020 التفاصيل  السطر 

2023 

2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

 المجموع  2030

جدول التخفيض الخاص بالمواد   1.1

المجموعة األولى من المرفق جيم  

مونتريال )طن من قدرات  لبروتوكول 

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 10.60 10.60 10.60
 

الحدّ األقصى لالستهالك المسموح به من  2.1

مواد المجموعة األولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد األوزون( 

 ال ينطبق 0.00 5.30 5.30 5.30 8.20 8.20 10.60
 

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية   1.2

 ( )دوالر أمريكي( يوئيديبي)ال

117,000 0 156,000 0 78,000 0 39,000 390,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية   2.2

 )دوالر أمريكي( 

8,190 0 10,920 0 5,460 0 2,730 27,300 

 390,000 39,000 0 78,000 0 156,000 0 117,000 إجمالي التمويل المقرر )دوالر أمريكي( 1.3

 27,300 2,730 0 5,460 0 10,920 0 8,190 إجمالي تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(  2.3

إجمالي التكاليف المقررة )دوالر   3.3

 أمريكي(

125,190 0 166,920 0 83,460 0 41,730 417,300 

المقرر إزالتها بموجب هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد  22-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 األوزون( 

2.48 

 4.50 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 0.00 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(  22-الهيدروكلوروفلوروكربون استهالك  3.1.4

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب  141-الكمية اإلجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 هذا االتفاق )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة   في البوليوالت سابقة الخلط المستوردةب 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 )طن من قدرات استنفاد األوزون( 

3.60 

ب في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل )طن من  141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  3.2.4

 قدرات استنفاد األوزون( 

0.00 

. 2021ديسمبر/ كانون األول  31تاريخ إتمام  المرحلة األولى وفقا التفاق المرحلة األولى: *   
 

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

للموافق .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  عليه  ـسيجري  السن  الثاني  اع  ـاالجتمقبل  ة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2 لـالتذيي
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 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، تصف،  سردي تقرير   ( أ)

يتعلق   فيما  البلد  فيها  المواد، وكيفبإزالة هذه  حالة  ب  ، وكيفتسهم مختلف األنشطة  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  و البعض.  

بدائل، للسماح لألمانة لواإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة  حسب المادةاألنشطة،  

كما ينبغي  االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنإلى اللجنة التنفيذية    بتقديم معلومات

مختلفة المدرجة  النشطة  األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بأن يسلط  

الخطة،   ف   وأن في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  البلد، ويعكس  يوفري  المعلومات األخرى    أن 

الصلة.   تغييرات  وذات  أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  بينبغي  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم السنوي  قبل    ةالتنفيذ  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخير وما  مثل  بند  ،  ات،  المرونة  واستخدام 

النحو الشريحة، على  تنفيذ  األموال خالل  الفقرة   إلعادة تخصيص  في  هذا    7 المنصوص عليه  من 

 ؛ تغييرات أخرى أي االتفاق، أو  

تحقق   (ب) ل تقرير  المواد،  مستقل  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج 

الفرعية  ل  وفقا هذا    في )ب(  5لفقرة  تقديم  يتعين  ذلك،  التنفيذية خالف  اللجنة  تقرر  لم  وما  االتفاق. 

كل   مع  لجميع  التحقق  االستهالك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب 

)أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى  5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 تسلم تقرير تحقق عنها؛ 

بها   (ج) سيُضطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،  وصف  بالشريحة  المشمولة  الفترة  إبراز  مخالل  ع 

اإلتمام و للتنفيذ، ووقت  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  األنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

االعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة  المحرز  الخطة حسب  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

والتقدم المحرز، فضال عن  . وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة  التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  تغييرات  أي 

أدخلت التي  التغييرات  لها  بالتفصيل  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  وصف  على  تقديم  ويمكن   .

السردي   التقرير  بوصفه  الوثيقة  نفس  من  كجزء  المستقبلية  )ب(  األنشطة  الفرعية  الفقرة  بموجب 

 ؛ أعاله

ط التنفيذ السنوية المقدمة  خطو  بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ( د)

 ؛ على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

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

رحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل  في حال وجود م .2

 متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

إلى    تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا االتفاق، ستشير بشكل حصري )أ( 

 األنشطة واألموال المشمولة بهذا االتفاق؛ 

في   )ب( الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  مختلفة  استهالك  أهداف  لها  التنفيذ  قيد  المراحل  كانت  وإذا 

التذييل   المواد  -2إطار  استهالك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في  ألف 

لالم كمرجع  سيستخدم  األقل  األساس  الهيدروكلوروفلوروكربونية  وسيشكل  االتفاقات  لهذه  تثال 

 للتحقيق المستقل. 
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 مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به ألف:  -5التذييل 

 

تكون وحدة األوزون الوطنية، التي تقع داخل الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط، مسؤولة عن التنفيذ اليومي   .1

وهياكل اإلشراف واإلبالغ    إجراءات  ،تنفيذ هذه الوظيفة في إطار    ،ستتبع وحدة األوزون الوطنيةو  ألنشطة المشروع.

والتخطيط. للبيئة  الوطنية  الوكالة  إلدارة  الحكومة  أنشأتها  مسؤولية  و  التي  تقع  الصدد،  هذا  على    العليا  سياسةال في 

والتخطيط للبيئة  الوطنية  الوكالة  المسؤول عن  الوزير  عاتق    ،عاتق  على  الفني  المستوى  على  المسؤولية  تقع  بينما 

 الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط )رئيس الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط(. 

المنفذة   .2 الوكالة  مع  وبالتعاون  دوري،  بشكل  الحكومة  مراقبة    بتنظيم ،  ية الرئيسستقوم  التحقق  ب  للقيام بعثات 

ً   مخرجات المشروع، وتحقيق األهداف واإلدارة المالية.لالمستقل   بإجراء تقييم شامل للمشروع    وستقوم البعثات أيضا

 تحقيق مستويات اإلزالة المستهدفة.بغيةَ وتقديم توصيات، إذا لزم األمر لمزيد من اإلجراءات 

 لة المنفذة الرئيسية ألف: دور الوكا -6التذييل 

 

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

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة   . أ

 وفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛ به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور

خطط   . ب  إعـداد  في  البلد  في  السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  المبيـن  النحو  على  الالحقة  والتقاريـر 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها قد    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة  مستقل  تقديم تحقّق   .ج

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل الشرائح  أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ  

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط  . د

 ألف؛ -4)د( من التذييل 1)ج( و1ذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  التنفي

بتقارير   . ه  الخاصة  اإلبالغ  بمتطلبات  النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء  على  الشاملة  والخطة  التنفيذ  وخطط 

 . ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية -4المحدد في التذييل 

األخ .و للشريحة  التمويل  طلب  حال  هدف  في  تحديد  تم  التي  األخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  يرة 

عن   التحقق  تقارير  االقتضاء،  وحسب  السنوية،  الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  لالستهالك 

استهالك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  األنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة؛  .ز

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  .ح

الدقيق   .ط واإلبالغ  بالشفافية  فعالة ومتسمة  التنفيذ بطريقة  تنفيذ خطة  من  تمّكن  تشغيلية  آليّة  ضمان وجود 

 عن البيانات؛ 

للف  .ي وفقا  االمتثال  عدم  نتيجة  التمويل  حالة خفض  البلد،    11قرة  في  مع  بالتشاور  تحديد،  االتفاق،  ،  من 

 منفذة ؛ الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  .ك
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 ب. تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطل  .ل

 اإلفراج اآلني لألموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة الستكمال األنشطة المتصلة بالمشروع. . م 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

إدارة   خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  المواد  مستقلة  واستهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة 

ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من االتف5ة  ـرة الفرعي ـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. -4

 

 ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال  -7التذييل 

 
دوالر األمريكي عن كل    180من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار    11وفقا للفقرة   .1

األوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  في  كيلوغرام  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  االستهالك  من   2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف  -2تذييل  من ال   2-1  ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف-2التذييل  

األقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في  

 الحاالت التي يمتد فيها عدم االمتثال لسنتين متعاقبتين. 

)مرحلتي .2 ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  الجزاء  تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  ن 

على   سيتقرر  الجزاء  تطبيق  فإن  مختلفة،  جزاء  مستويات  مع  بالتوازي(  تنفيذهما  يتم  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير 

 ا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.قطاع ما، أو إذا كانت كلت
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