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  مشروعات متعددة السنوات –تقييم المشروع ورقة 
   جامايكا

  الوآالة  عنوان المشروع) أوال(

  ، اليونيب)رئيسية( ئنديبياليو  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 18.2  2009: السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(
 

 2010  :السنة  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(نات القطاعية للبرنامج القطري أحدث البيا) ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  آيميائي

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
           123الهيدروآلوروفلوروآربون 

           124وروفلوروآربون الهيدروآل
 3.5       3.5   ب141الهيدروآلوروفلوروآربون 
           ب142الهيدروآلوروفلوروآربون 
  5.2     5.2      22الهيدروآلوروفلوروآربون 

 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(بيانات االستهالك ) رابعا(
  13.5  :بداية للتخفيضات المجمعة المستدامةنقطة ال  13.5  ):تقدير( 2010-2009خط األساس لفترة 

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(االستهالك المؤهل للتمويل 
  6.4  :المتبقي 0.0  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(
إزالة المواد المستنفذة لألوزون   ئنديبياليو

  )طن من قدرات استنفاذ األوزون(
1.8 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.4 0.0 4.8 

 645 807 0 60 200 0 0 180 600 0 0 180 600 0 224 407  )دوالر أمريكي(التمويل 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  بيانات المشروع) سادسا(

وآول حدود االستهالك في بروت
  )تقديرية(مونتريال 

  ال ينطبق 8.8 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2  13.5  13.5  13.5  ال ينطبق

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

  ال ينطبق 6.4 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 12.2  13.5  13.5  ال ينطبق

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
دوالر (

  )يكيأمر

تكاليف   ئنديبياليو
  المشروع

450 229  500 44  500 45  000 42   000 43 450 404 

تكاليف 
  الدعم

209 17  338 3  413 3  150 3   225 3 335 30 

تكاليف   اليونيب
  المشروع

000 6  000 20  000 5  000 5   000 5 000 41 

تكاليف 
  الدعم

780  600 2  650  650   650 330 5 

إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

450 235  500 64  500 50  000 47   000 48 450 445 

إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث 
  )دوالر أمريكي(المبدأ 

989 17  938 5  063 4  800 3   875 3 665 35 

إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 
  )أمريكي دوالر(

439 253  438 70  563 54  800 50   875 51 115 481 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(
  )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم   )دوالر أمريكي(المبالغ المطلوبة   الوآالة

 17 209  229 450  ئنديبياليو
 780 6 000  اليونيب

 

  آما هو ُمبين أعاله) 2011(حة األولى الموافقة على تمويل الشري  :طلب التمويل
  ينظر فيه بشكل إفرادي  :توصيات األمانة
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 وصف المشروع
 
، بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية، إلى )يوئنديبي( بالنيابة عن حكومة جامايكا، تقدم برنامج االمم المتحدة اإلنمائي .1

تكلفة إجمالية لمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بن خطة إدارة إزالة ااالجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية بالمرحلة األولى م
دوالرا أمريكيا  578 450أي، (دوالرا أمريكيا  53 394البالغة  م الوآالةـدا تكاليف دعـئدوالرا أمريكيا زا 655 450قدرها 

 010ريكي وتكاليف دعم للوآالة قدرها دوالر أم 77 000، وا  لليوئنديبيدوالرا أمريكي 43 384 وتكاليف دعم للوآالة قدرها
خطة إدارة وسوف يؤدي تنفيذ األنشطة المقترحة في المرحلة األولى من . دوالرات أمريكية لليونيب، آما هي مقدمة أصال 10

أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد  8.3إزالة  إلى إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
في المائة  35آربونية، ويمكن البلد من االمتثال لتخفيض استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بنسبة الهيدروآلوروفلورو

  .2020وفقا لبروتوآول مونتريال بحلول عام 

زائدا تكاليف دعم دوالرا أمريكيا  346 450تبلغ الشريحة األولى من المرحلة األولى الجاري طلبها في هذا االجتماع  .2
دوالرا  1 820دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوآالة البالغة  14 000دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 25 984 بالغةالوآالة ال

 .أمريكيا لليونيب آما هي مقدمة أصال

 خلفية
 
في المائة من السكان في  53ويعيش نحو  .2010نسمة في عام  2 847 232قدر العدد اإلجمالي للسكان في جامايكا بـ .3

  .في المائة من األسر 92طق الحضرية؛ وتصل شبكة الكهرباء إلى المنا

 تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون
 
عدة أوامر وزارية  وصدرت. قبة المواد المستنفدة لألوزونللتراخيص لرصد ومرا مطبق يوجد في جامايكا نظام .4

وحظرا  ؛لقائمة على المواد المستنفدة لألوزونشرطا لوضع بطاقات على المعدات والمنتجات ا ارة، تتضمنبموجب قانون التج
وأعدت . 1993ات المنتجة قبل عام وآربون؛ وحظرا على استيراد السيارعلى استيراد المعدات القائمة على الكلوروفلور

شمل حكومة جامايكا من خالل الوآالة الوطنية للبيئة والتخطيط مشروعا لتنقيح تنظيمات المواد المستنفدة لألوزون بحيث ت
وسوف تصدر حصص المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية بمجرد تحديد خط أساس . المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

ووحدة األوزون الوطنية هي المسئولة عن تنفيذ، ورصد، وتقييم األنشطة المدرجة . االمتثال للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
ب المصلحة المشترآين في تنفيذ برامج األوزون، بما فيها خطة إدارة إزالة المواد في بروتوآول مونتريال، والتنسيق مع اصحا

  .الهيدروآلوروفلوروآربونية

 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وتوزيعها القطاعي
 
ة خدمة المستخدم في أنظم 22-المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية المستهلكة في البلد هي الهيدروآلوروفلوروآربون .5

وآان السبب . ب المستخدم آعامل نفخ في صناعة منتجات الرغاوي141-التبريد وتكييف الهواء، و الهيدروآلوروفلوروآربون
هو االستثمارات الكبيرة التي تمت في جامايكا  2007في الزيادة الكبيرة في استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون في عام 

وباإلضافة ). 22-أي ترآيب معدات تبريد قائمة على الهيدروآلوروفلوروآربون(ك العام الستضافة آأس العالم للكريكت في ذل
 .)1الجدول ( 2009في عام  7ول مرة بموجب المادة ألب أبلغ عنه 141- إلى ذلك، فإن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون

ن طنا م 13.5للهيدروآلوروفلوروآربون بـ، قدر خط أساس االمتثال 7وبناء على بيانات االستهالك المبلغة بموجب المادة 
بناء على بيانات االستهالك التي تم جمعها أثناء إعداد خطة إدارة إزالة المواد قدرات استنفاد األوزون؛ غير أنه و

طنا من قدرات استنفاد  15.4، سيبلغ خط أساس الهيدروآلوروفلوروآربون 2010و 2009الهيدروآلوروفلوروآربونية لعامي 
إلى  7وطلبت حكومة جامايكا فعال تغيير مستوى استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون المبلغ منها بموجب المادة  .ناألوزو

 .المستوى الذي تم تحقيقه من خالل الدراسة االستقصائية التي أجريت العداد خطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونية
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  ربونية في جامايكااستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآ: 1الجدول
خطة إدارة إزالة المواد الدراسة االستقصائية لالبيانات المستمدة من السنة

  الهيدروآلوروفلوروآربونية 
 7بيانات المادة 

 المجموع ب141-هيدروآلوروفلوروآربون 22-هيدروآلوروفلوروآربون
    طن متري

2006   12.7 
2007250.0 27.0277.0 25.4 
2008192.2 30.0222.2 125.8 
2009214.2 32.0246.2 297.6 
2010217.8 32.0294.8 126.6 

طن من قدرات 
 استنفاد األوزون

    

2006   0.7 
200713.8 3.016.8 1.4 
200810.6 3.313.9 6.9 
200911.8 3.515.3 18.2 
201012.0 3.515.5 8.7 

  
في خدمة أنظمة تكييف  22- هالك اإلجمالي للهيدروآلوروفلوروآربونفي المائة من االست 67يستخدم نحو  .6

وتستخدم النسبة . في المائة في خدمة معدات التبريد التجارية والصناعية 27الهواء المنزلية والمنفصلة ويستخدم 
ا فيها المبردات بم(لهيدروآلوروفلوروآربون في المائة في خدمة معدات التبريد األخرى القائمة على ا 6المتبقية وهي 
 ).والحاويات

 

- لهيدروآلوروفلوروآربونامن ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون 3.6(طنا متريا  33إجماال، تستخدم  .7
المستخدمة في  سيل سبرايد سوليوشنز، إلنتاج رش رغاوي البولي يوريثانب في شرآة واحدة، هي شرآة 141

وتتباين آمية المواد الكيميائية التي تستخدمها الشرآة . اء والخاتمة لهيف، والعزل، والمواد المقاومة للمأنظمة التسق
وتقوم الشرآة . وتستورد هذه المواد الكيميائية من بيوت لألنظمة تقع في المكسيك. تباينا آبيرا وفقا لطلب الزبائن

أخرى للرغاوي القائمة  د أي شرآاتيتحديتم ولم ). دقيقة/آجم 11تنتج آال منها ( تشغيل أربع آالت لرش الرغاويب
  .ب141-هيدروآلوروفلوروآربونعلى 

- 2011في جامايكا في الفترة  22- لهيدروآلوروفلوروآربوناالتنبؤ باستهالك  2ويرد في الجدول  .8
2020.  

  2020-2011في جامايكا في الفترة  22-لهيدروآلوروفلوروآربوناالتنبؤ باستهالك  :2جدول 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 *2010 السنة

  أطنان مترية
 431.1 406.7 383.7 362 341.5 322.1 303.9 286.7 270.5 255.2 217.8 غير مقيدة

 161.2 223.2 223.2 223.2 223.2 223.2 248 248 270.5 255.2 217.8 مقيدة
أطنان من قدرات 
                       استنفاد األوزون

 23.7 22.4 21.1 19.9 18.8 17.7 16.7 15.8 14.9 14 12 غير مقيدة
 8.9 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 13.6 13.6 14.9 14 12 مقيدة

  بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  عنه المبلغ 22- استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون *

: وغازات التبريد البديلة لكل آيلو جرام في البلد هيالهيدروآلوروفلوروآربونية األسعار الحالية للمواد  .9
 –دوالرات أمريكية للهيدروآلوروفلوروآربوِن  8.14، و22 -دوالرات أمريكية للهيدروآلوروفلوروآربون 4.06

404A406-لهيدروآلوروفلوروآربوندوالرات أمريكية ل 9.73، وA ،10.47  دوالرات أمريكية
دوالرات  9.84، و408A-لهيدروآلوروفلوروآربوندوالرات أمريكية ل 407C ،5.5-لهيدروآلوروفلوروآربونل
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دوالرات  9.78، و134a-لهيدروفلوروآربوندوالرات أمريكية ل 409A ،9.04-لهيدروآلوروفلوروآربونأمريكية ل
ز بالمقارنة إلى أي غا 22-لهيدروآلوروفلوروآربونونظرا إلى انخفاض سعر ا. 410a- لهيدروفلوروآربونأمريكية ل

   .تبريد آخر متوفر بالبلد، فإنه يستخدم على نطاق واسع لتلبية احتياجات الخدمة

 

 استراتيجية إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
 

الهيدروآلوروفلوروآربونية هو تحقيق أهداف مراقبة المواد هدف خطة إدارة إزالة المواد  .10
وتعتمد االستراتيجية الشاملة للمواد . نتريال في الوقت المحددالهيدروآلوروفلوروآربونية الواردة في بروتوآول مو

  :الهيدروآلوروفلوروآربونية التي أعدتها الحكومة على األنشطة الرئيسية التالية

فنيي التبريد لتشجيع ممارسات خدمة التبريد الجيدة؛ واسترداد غازات التبريد وإعادة بناء قدرة   )أ (
التبريد الطبيعية ومعدات إعادة التهيئة لتالئم التكنولوجيات غير استخدامها؛ وتداول واستخدام غازات 
 القائمة على المواد المستنفدة لألوزون؛

  
وبخاصة (إعادة التدوير، وأطقم إعادة التهيئة / توزبع أداوات الخدمة األساسية، ومعدات االسترداد  )ب (

على فنيي ) الهيدروآربون لتحويل المعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى تكنولوجيا
 التبريد؛

  
ب إلى تكنولوجيا ال 141-تحويل الشرآات المنتجة للرغاوي القائمة على هيدروآلوروفلوروآربون  )ج (

 تعتمد على هيدروآلوروفلوروآربون؛
  

توسيع نطاق اإلطار التنظيمي لرصد ومراقبة اإلتجار في المواد المستنفدة لألوزون والتكنولوجيات   )د (
لقواعد التنظيمية الموسعة؛ وإدخال الحوافز ريب ضباط اإلنفاذ على آفالة االمتثال لتدالمتصلة بها؛ و

والعقوبات القائمة على السوق لتشجيع التوسع في تطبيقات المواد غير المستنفدة لألوزون، وغازات 
يقة غازات التبريد، ونقلها، وتخزينها بطر تداوللبيئة؛ وإعداد سياسات تهدف إلى التبريد الصديقة ل

 ؛آمنة
 

  ، واإلبالغالرصد، والتقييم  )ه(
  

  تحويل شرآة الرغاوي
 

بناء على االعتبارات التقنية واالقتصادية المتعلقة بالتكنولوجيات المتوفرة غير القائمة على المواد  .11
ب المستخدم آعامل نفخ في 141-الهيدروآلوروفلوروآربونية، قررت الشرآة استبدال الهيدروآلوروفلوروآربون

ة مقدمت حكو(ة الميثيل في أنظمة البوليوالت المخلوطة مسبقا التي سيتم شراؤها من بيوت األنظمة في المكسيك صيغ
المكسيك إلى االجتماع الرابع والستين المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/39( إلعادة تهيئة جميع بيوت األنظمة بحيث ، التي تشمل مشروعا للرغاوي
رش والمطلوب التكاليف الرأسمالية إلعادة تهيئة آالت إنتاج ) تسمح بإنتاج البوليوالت القائمة على صيغة الميثيل

؛ )دوالر أمريكي 12 000(؛ والتجارب، واالختبار، والتدريب )دوالر أمريكي 20 000(األربع الموجودة  رغاوي
وتقدر تكاليف التشغيل اإلضافية ). دوالر أمريكي 5 200(والطوارئ ) دوالر أمريكي 20 000(ونقل التكنولوجيا 

  .مآغ/ دوالر أمريكي 2.89وى التكلفة وجد. دوالر أمريكي 38 250بمبلغ 
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 تكلفة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هي ارة إزالة المواد تقدر التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إد .12
لتحقيق تخفيض استهالك  53 394للوآالة قدرها  والرا أمريكيا زائدا تكلفة دعمد 655 450مقدمة أصال بمبلغ 

وتبلغ المبالغ . ب141-لهيدروآلوروفلوروآربونفي المائة واإلزالة الكاملة ل 35بنسبة  22-الهيدروآلوروفلوروآربون
أطنان من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون في قطاع خدمة التبريد  4.63صصة إلزالة المخ

أطنان من قدرات استنفاد االوزون من  3.63وتكييف الهواء، ولعنصر االستثمار في إزالة 
أمريكي  دوالر 95 450دوالر أمريكي و 560 000ب المستخدم في قطاع التصنيع، 141-الهيدروآلوروفلوروآربون

األموال المخصصة لألنشطة المخطط لها بموجب خطة إدارة  2وترد في الجدول . على التوالي) باستثناء تكلفة الدعم(
 .إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

 
بالدوالرات (التكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في جامايكا : 3جدول 

  )األمريكية
  

 المجموع 2020 2017 2015 2013 2011 الوصف
             خدمة التبريد
40,50019,00020,00019,00019,000117,500 تدريب الفنيين

98,00012,50013,00012,00012,500148,000 إعادة التدوير/ رداد االست
101,50015,00015,50015,00015,500162,500 )إعادة التهيئة(المساعدة التقنية 

14,00033,00015,00010,0005,00077,000 اإلطار المؤسسي للسياسات
11,00011,00011,00011,00011,00055,000 الرصد، والتقييم، واإلبالغ

265,00090,50074,50067,00063,000560,000 المجموع الفرعي
95,450    95,450 تحويل شرآة الرغاوي

360,45090,50074,50067,00063,000655,450 المجموع
  
 

 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

  التعليقـات
 

الهيدروآلوروفلوروآربونية لجامايكا في سياق المبادئ التوجيهية  استعرضت األمانة خطة إدارة إزالة المواد .13
ومعايير تمويل إزالة هذه المواد ) 54/39المقرر (المتعلقة بإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 

أن هذه الخطط والمقررات الالحقة بش) 60/44المقرر (في قطاع االستهالك المتفق عليها في االجتماع الستين 
  .والصادرة في االجتماعين الثاني والستين والثالث والستين

  المسائل المتعلقة باستهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية
  

المبلغ عنها من حكومة جامايكا بموجب  22 –، أظهرت بيانات الهيدروآلوروفلوروآربون 2001منذ عام  .14
وأوضح اليوئنديبي أن اإلطار التنظيمي للمواد المستنفدة لألوزون . بيرةمن بروتوآول مونتريال تذبذبات آ 7المادة 

طبق فقط على المواد الكلوروفلوروآربونية؛ ونظرا إلى أنه لم تكن تطبق أي قيود على استيراد   1999المنشأ في عام 
وباإلضافة . لى التقديراتالمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن المستوي المبلغ الستهالك هذه المواد آان يعتمد ع

الذي تحتوي عليه  ب141 –، تم اإلبالغ عن استهالك الهيدروآلوروفلوروآربون 2009إلى ذلك، واعتبارا من عام 
وهي الشرآة الوحيدة للرغاوي التي تم  سيل سبرايد سوليوشنز، البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة بواسطة شرآة

ائية المستخدمة في إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية والبالغ تحديدها أثناء الدراسة االستقص
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من بروتوآول  7بوصفه استهالآا بموجب المادة ) أطنان من قدرات استنفاد األوزون 3.5(طنا متريا  32.0
 .مونتريال

 7بلغة بموجب المادة الم 22 –ظهرت أيضا تناقضات في البيانات بين بيانات الهيدروآلوروفلوروآربون  .15
، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وجود خطين لألساس، 2010و  2009وتلك المستمدة من الدراسة االستقصائية لعامي 

بناء  طنا من قدرات استنفاد األوزون 15.4و  7طنا من قدرات استنفاد األوزون بناء على بيانات المادة .13.5وهما 
إلى لجنة  2010ذآر اليوئنديبي أن حكومة جامايكا سوف تعيد تقديم بيانات عام و. على بيانات الدراسة االستقصائية

المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية التي تم جمعها أثناء إعداد خطة إدارة إزالة  األوزون بناء على بيانات استهالك
 2010أو /و 2009مبلغة عن ات الوأبلغت األمانة اليوئنديبي أن أي تنقيح  للبيان. المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

تبع منهجية تنقيح بيانات خط األساس التي وافق عليها األطراف في بروتوآول مونتريال في اجتماعهم يجب أن ي
 ).اي ضرورة تقديم الطلب إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيه) (15/19المقرر (الخامس عشر 

 قطاع خدمة التبريد
 

ي ونظرت في مدى إمكانية تخفيض المبالغ المخصصة لشراء آالت استعرضت األمانة المقترح الفن .16
وذآر اليوئنديبي أنه على الرغم مما ذهب إليه . دوات إضافية لمعدات الخدمةسترداد للمساعدة في الحصول على أاال

رداد لجهودهم الفنيون، اثناء إعداد  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية، من أهمية توفير آالت االست
لخفض استهالك هذه المواد، فإنه سينظر في برنامج مساعدة  تقنية أآثر مرونة يمكن تعديله ليالئم الظروف السائدة 

وأشار اليوئنديبي أيضا إلى أن البلد سيواصل التشاور مع صناعة الخدمة لتقييم الحاجة إلى مزيد . أثناء تنفيذ اإلطار
ناء على التغيرات المحتملة في قطاع الخدمة واألولويات التي تظهر بين وقت في تخصيص األموال ب من المرونة

  .المشاورات المبدئية وشراء المعدات
 

 بناء على البيانات التي تم جمعها أثناء الدراسة االستقصائية المستخدمة في إعداد خطة إدارة إزالة المواد .17
طنا متريا وهو ما يسمح بتمويل  216.0اع خدمة التبريد خط األساس المقدر لقطالهيدروآلوروفلوروآربونية، يبلغ 

، غير أن خط األساس لقطاع خدمة التبريد). 12)(و( 60/44المقرر (ي دوالر أمريك 560 000إجمالي يصل إلى  
 2009طنا متريا في  263.61أي (طنا متريا  179.1، يبلغ 7بناء على البيانات الفعلية المبلغة بموجب المادة 

  وهو ما يسمح يحد أقصى للتمويل يبلغ) 2010طنا متريا في  94.61 و
وأشار اليوئنديبي إلى أنه سوف يتم تمويل الفرق في مستوى التمويل من خالل التمويل . دوالر أمريكي 350 000  

 للتقديم الجديد من جامايكا  لبيانات استهالك المواد ن مصادر أخرى في حالة عدم قبول لجنة التنفيذالمشترك م
يع أن حكومة جامايكا ستكون لديها المرونة لتعديل أنشطة المشارآما أشار إلى  2010هيدروآلوروفلوروآربونية في ال

بتنقيح خط األساس بناء على بيانات االستهالك التي تم  غير أنه إذا ما قامت لجنة التنفيذ. في حدود التمويل المتاح
دوالر  210 000توقع تقديم تلهيدروآلوروفلوروآربونية، فإن الحكومة خطة إدارة إزالة المواد ا جمعها أثناء إعداد

ولذلك، تم تعديل أنشطة قطاع . أمريكي إضافية أثناء تنفيذ المرحلة األولى لتغطية مستوى االستهالك األعلى المؤهل
  .3الخدمة على النحو الموضح في الجدول 

  
  )لدالرات األمريكيةبا(التكلفة المنقحة ألنشطة خدمة التبريد : 4الجدول 
 المجموع 2020 2017 2015 2013 2011الوصف

             خدمة التبريد
 72,500 13,000 13,000 14,000 13,000 19,500 تدريب الفنيين

 113,000 12,500 12,000 13,000 12,500 63,000 إعادة التدوير/ االسترداد 
 98,500 12,500 12,000 13,500 14,000 46,500 )إعادة التهيئة(المساعدة التقنية 

 41,000 5,000 5,000 5,000 20,000 6,000 اإلطار المؤسسي للسياسات
 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 الرصد، والتقييم، واإلبالغ

 350,000 48,000 47,000 50,500 64,500 140,000 المجموع
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  مشروع الرغاوي

اوي، الحظت األمانة أن اليوئنديبي قد اتصل بجميع مستوردي البولي في إشارة إلى مشروع تحويل الرغ .18
وأبلغت األمانة اليوئنديبي إنه يجب تحديد جميع . المعروفين، الذين لم يستطيعوا تحديد مستخدمين إضافيين يوريثان

وأن أي مستخدم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية مستخدمي الرغاوي أثناء المرحلة األولى من 
 للرغاوي لم يدرج في المرحلة األولى من الخطة لن يكون مؤهال للتمويل 

 

بات الخاصة بالتجارب، واالختبار، ونقل التكنولوجيا، ونظرا إلى أن بناء على طلب إيضاحات بشأن الطل .19
ا الجديدة يتطلب تجربة أوضح اليوئينديبي أن تنفيذ  التكنولوجيفقد ، رش الرغاوياالستخدام الرئيسي للشرآة هو ل

طبيقات المستخدمة في الشرآة تتبعها تجربة ثانية لتعديل وتدقيق خليط المواد تأولية تقوم على الصياغة المعيارية لل
غ الجديدة، والمشارآة في التجارب وتقديم التكنولوجيا تدريب بيوت األنظمة على إعداد الصيويشمل نقل . الكميائية

السالمة بعد تحويل الشرآة بالكامل  آة على العمليات والسالمة، ومراجعة، وتدريب الشرالتوجيه لها في الشرآة
وتقديم شهادة إآمال وإعداد تقرير نهائي، وأشار اليوئنديبي أيضا إلى أن حكومة جاميكا سوف تفرض حظرا على 

مسبقا بعد إنتهاء المشروع  وليوالت المخلوطةبب الذي تحتوى عليه أنظمة ال141- استيراد الهيدروآلوروفلوروآربون
  .االستثماري

 األثر على المناخ 

ب المستخدم في شرآة الرغاوي في جاميكا على 141-ثر الهيدروآلوروفلوروآربونألحساب  فيما يلي  .20
سوف : ها قبل التحويل وبعدهالمناخ، والقائم فقط على قيم احتماالت االحترار العالمي لعوامل النفخ ومستوى استهالآ

طنا من فورمات الميثيل،  16.0ب، وسوف يتم إدخال 141-طنا متريا من الهيدروآلوروفلوروآربون 33الة  يتم إز
  .) 5الجدول (طنا من ثاني أآسيد الكربون في الغالف الجوي  23 605نبعاث مع تجنب ا

  حساب األثر على المناخ: 5الجدول 

سنة/طن احتماالت االحترار العالمي المادة  
ي أآسيد الكربون المكافيء لثان

 )سنة/طن(
    قبل التحويل

3323,925 725 ب141-هيدروآلوروفلوروآربون
    بعد التحويل

16320 20 فورمات الميثيل
(23,605)   األثر الصافي

  
اإلضافة إلى ذلك، ستؤدي أنشطة المساعدة التقنية المقترحة في خطة إدارة إزالة المواد  .21

ة، التي تتضمن إدخال ممارسات أفضل للخدمة وإنفاذ إجراءات مراقبة استيراد المواد الهيدروآلوروفلوروآربوني
وآل . المستخدم في خدمة التبريد 22 –الهيدروآلوروفلوروآربونية، إلى خفض آمية الهيدروآلوروفلوروآربون 

ي إلى وفورات ال يتبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل يؤد 22 –من الهيدروآلوروفلوروآربون ) آغ(آيلوغرام 
ويشير التقدير األولي لألثر على المناخ على النحو الذي تم . طن من مكافيء ثاني أآسيد الكربون 1.8قدرها نحو 

طنا من مكافيء  373 343حسابه به في جامايكا في خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية إلى أن 
طنا متريا من  190الجوي، األمر الذي يفترض معه إزالة  ثاني أآسيد الكربون لن تنبعث في الغالف

وهذا الرقم أعلى من األثر المحتمل على المناخ لخطة إدارة إزالة المواد . في البلد  22 –الهيدروآلوروفلوروآربون 
اني طنا من المكافيء لث 13 890والبالغ    2014 – 2011الهيدروآلوروفلوروآربونية المشار إليه في خطة اعمال 

أآسيد الكربون ويرجع السبب في ذلك إلى أن القيمة المحسوبة في خطة األعمال تعتمد على تخفيض بأثر الناخ بنسبة 
  .في المائة من آمية المواد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية 10
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ويمكن تحديد األثر من . اخوال يتوفر في الوقت الراهن تنبؤ أآثر دقة ألثر أنشطة قطاع الخدمة على المن .22
خالل تقييم تقارير التنفيذ عن طريق جملة أمور منها مقارنة مستويات غازات التبريد المستخدمة سنويا منذ بدء تنفيذ 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وآميات غازات التبريد التي أبلغ عن استردادها وإعادة تدويرها 

  .التي أعيد تهيئتها 22- ذين تم تدريبهم والمعدات القائمة على الهيدروآلوروفلوروآربونوعدد التقنيين ال

  التمويل المشترك
  

بشأن الحوافز المالية واإلمكانيات المحتملة لموارد إضافية لتحقيق الحد األقصى ) ح(54/39استجابة للمقرر  .23
 XIX/6من المقرر ) ب(11وروآربونية عمال بالفقرة من المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفل

قليمي في كومة جاميكا تشترك على الصعيد اإلالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف، أوضح اليونيب أن ح
  . حترار عالمي منخفضةل إلى غازات تبريد ذات احتماالت ااستطالع دعم االنتقا

  2014-2011خطة أعمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
  

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة األولى من  445 450يطلب اليوئنديبي واليونيب مبلغ  .24
  البالغ 2014-2011وإجمالي المبلغ المطلوب للفترة . خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

واستنادا إلى خط . جمالي المبلغ الوارد في خطة األعمالدوالرا أمريكيا بما فيه دعم الوآالة أقل من إ 323 876 
طنا متريا، فإن  179.1أساس االستهالك المقدر للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع الخدمة البالغ 

زائدا   60/44دوالر أمريكي بما يتسق مع المقرر  350,000ينبغي أن تكون  2020مخصصات جامايكا حتى إزالة 
  .را أمريكيا للمشروع االستثماريدوال 95 450

  مشروع االتفاق
  

يرد مشروع اتفاق بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية إلزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في المرفق  .25
  .األول بهذه الوثيقة

   
  التوصيـة

 
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في .26

األولى من خطة إدارة إزالة المواد  الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة  ) أ
دوالرا  481 115، بمبلغ 2020إلى  2011الهيدروآلوروفلوروآربونية لجامايكا للفترة من 

  دوالرا أمريكيا زائدا  تكاليف دعم الوآالة البالغة 404 450أمريكيا، يشمل 
دعم الوآالة البالغة دوالرا أمريكيا زائدا  تكاليف  41 000دوالر أمريكي لليوئنديبي، و  30 335 

 :أمريكيا لليونيب، على أساس دوالرا  5 330

دوالر أمريكي لمعالجة استهالك  المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  350 000تفديم مبلغ  -1
شامال هذه النسبة  2020في المائة في  35في قطاع خدمة التبريد ليصل إلى خفض نسبة الـ 

 ؛60/44تمشيا مع المقرر 
  

أطنان من قدرات  3.6دوالرا أمريكيا للعنصر االستثماري إلزالة  95 450 تقديم مبلغ -2
  .ب المستخدم في قطاع الالتصنيع141 –استنفاد األوزون من الهيدروآلوروفلوروآربون 

 
طنا من قدرات  13.5أن حكومة جامايكا وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ  ب اإلحاطة  ) ب
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البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استهالك المواد استنفاد األوزون هو نقطة 
طنا من  18.2الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلد، محسوبا باستخدام االستهالك الفعلي البالغ 

طنا من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه  18.7و  2009قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لسنة 
 . 2010لسنة 

 

a. روع االتفاق بين حكومة جامايكا واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في الموافقة على مش
 استهالك المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية آما هو موضح في المرفق األول بالوثيقة الحالية ؛

b.  ألف من -2مطالبة أمانة الصندوق، بعد معرفة بيانات خط األساس، بتعديل مشروع التذييل
حد األقصى من االستهالك المسموح به، وإخطار اللجنة التنفيذية بما االتفاق إلدراج أرقام ال

ينتج من تغيير في مستويات أقصى استهالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على 
 مستوى التمويل المؤهل، مع أي تعديالت يتعين إجراؤها عند تقديم الشريحة التالية؛ و

ن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الموافقة على الشريحة األولى م     )ه(
دوالرا أمريكيا،  253 439الهيدروآلوروفلوروآربونية لجامايكا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ 

دوالرا أمريكيا  17 209دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  229 450يشمل 
 .دوالرا أمريكيا لليونيب 780دعم الوآالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف  6 000لليوئنديبي، و
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 األول رفـقمال
  

  متعدد األطرافالواللجنة التنفيذية للصندوق  امايكاجحكومة اّتفاق بين مشروع 
  آلوروفلوروآربونيةهيدرواستهالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

ء تخفيض في واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجرا") البلد(" امايكا ج هذا االتفاق التفاهم بين حكومة مّثلي 1-
من  6,4إلى آمية ثابتة قدرها ") واّدالم("ألف  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوآول  2020آانون الثاني / يناير  1حلول بأطنان قدرات استنفاد األوزون 
تحديد خط األساس لالستهالك الالزم لالمتثال ، بعد الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة مونتريال على أساس أن هذا

  .60/44مويل تبعا لذلك، بموجب المقرر مع تعديل الت، 7بناء على بيانات المادة 
 

 من 2-1النحو المبّين في الصف األفقي  يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على 2-
لجميع المواد  ببروتوآول مونتريال تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األهداف والتمويل("ألف  -2التذييل 

ويقبل البلد أّنه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها بالتمويل المحّددة في  .ألف- 1المشار إليها في التذييل 
ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد ، يفقد الحق في طلب أو تلّق3الفقرة 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من "(ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ا االتفاق لجميع المواد طوة النهائية في التخفيضات بموجب هذباعتباره الخ) "مواد المرفق جيم، المجموعة األولى

 في الصف لكل مادة جاوز المستوى المحددألف، وفيما يتعلق بأي استهالك يت-1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لأل
  .من آل من المواد) االستهالك المؤهل المتبقي( 3-1-4 ألفقيا
 

االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رهنًا بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا  3-
ر اللجنة التنفيذية هذا وستوف. لبلدل") األهداف والتمويل("ألف  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ني للموافقة على جدول زم("ألف  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 ").التمويل

 
من تحقيق حدود االستهالك تحّقق مستقّل  إجراءالبلد سوف يقبل من هذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية  4-

وسيجرى  .من هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد آما يأتي في  المذآورة
 .المعنيةكليف من الوآالة الثنائية أو المنّفذة بتالتحقيق المشار إليه أعاله 

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

الزمني يومًا على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول  60قبل  بالشروط التالية
 :التمويل للموافقة على

 
والسنوات المعنية هي جميع . ق األهداف المحددة لجميع السنوات المعنّيةأن يكون البلد قد حق  ) أ(

السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
ببيانات البرامج  التزام باإلبالغيوجد فيها وتستثنى السنوات التي . الهيدروآلوروفلوروآربونية

 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن هذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، هدافتحقيق هذه األيتم التحقق بشكل مستقل من أن   ) ب(
 غير مطلوب؛
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") تنفيذالارير وخطط شكل تق("ألف -4يل على هيئة التذي السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
تغطي آل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

وأن الشرائح األخرى الموافق عليها قد صرفت  في المائة 20الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 
  بالكامل؛

ذييل   على هيئة سنويةتنفيذ  ةخطإلى اللجنة التنفيذية أن يكون البلد قد قّدم   )د(  رير اتق شكل  ("ألف   -4الت
ي يُ تقويمية حتى السنة  سنة  آل تغطي") السنويةتنفيذ ال طوخط ا  لب  طالت ل الشريحة   فيه ة  تموي التالي

أو حتى موعد اآتمال جميع األنشطة  بما في ذلك هذه السنة نفسها، ،الزمني للتمويل بمقتضى الجدول
  على هذه الخطة؛تها موافقوأن يكون قد حصل على  ،الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

ى  ، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ه( امن        بالنسبة إل اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب  والستين جمي
ا  واد        وم ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج بع

أن النظام يضمن امتثال بالهيدروآلوروفلوروآربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
ول     ي بروتوآ ه ف ة المنصوص علي واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  .ل لمدة هذا االتفاقمونتريا

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

وسيخضع هذا الرصد أيضًا للتحّقق المستّقل على النحو المبّين . ألف -5ة في التذييل وفقًا ألدوارها ومسؤولياتها المحّدد
 .أعاله 4في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من توافق و 7-

 . ألف-1لمواد المحددة في التذييل لإزالة وستهالك االفي  هذه المبالغ وفقًا لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض
 

وأن توافق  سنويةإعادات التخصيص المصّنفة آتعديالت رئيسّية يجب أن ُتًوثَّق مسبقًا في خطة تنفيذ   )أ(
ة  رة الفرعي ي الفق ّين ف و مب ا ه ة، آم ة التنفيذي ا اللجن ية . أعاله )د( 5عليه رات الرئيس ق التغيي وتتعل

دد األطراف        المسائل ب ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي   ؛ الت رات الت أو التغيي
ديل أي شرط من  ى تع ؤدي إل اقشروط ت ذا االتف ي ه رات ف تويات ال؛ أو التغيي نوية لمس ل الس لتموي

ة    االت الثنائي رادى الوآ ذة وأالمخصص لف رائح؛ و  المنف ف الش ديم لمختل رامج أو  تق ى الب ل إل تموي
ذ      األنش ة أي نشاط من خطة التنفي طة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

ة         )ب( ي خط ا ف يمكن إدماجه ية، ف ديالت رئيس ّنفة آتع ر المص ادات التخصيص غي ذ الإع نويةتنفي  الس
ر      الموافق عليها، والت أنها في التقري ة بش ة التنفيذي السنوي  ي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  تنفيذ؛المتعلق بال
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رة في          )ج( اء من الشريحة األخي دى االنته سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل
 .الخطة

 د، وبصفة خاصةـات التبريـاع الفرعي لخدمـلقطسوف ُيولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في ا 8-
 :لما يلي

 
د تطرأ              )أ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ه أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

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

آافة األنشطة التي يقوم بها أو عن وتنفيذ هذا االتفاق ويوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة  9-
كون تعلى أن  اليوئنديبيت قوقد واف. من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق نيابة عنه التي ُيضطلع بها

الوآالة (كون الوآالة المنفذة المتعاونة تعلى أن  ليونيب ا توافقو") الوآالة المنفذة الرئيسية("الوآالة المنفذة الرئيسية 
وُيوافق البلد على  .فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق تحت إشراف الوآالة المنفذة الرئيسية) المنفذة المتعاونة

عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في 
 .في هذا االتفاق ع ألي من الوآاالت المنفذة المشترآةابإطار برنامج التقييم الت

 
والتعديالت الموافق  الشاملةيام باألنشطة المدرجة في الخطة ستكون الوآالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن الق 10-

 ).ب( 5حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعليها في إطار الطلبات 
الئمين لألنشطة في وتشمل هذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوآالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع الم

وستقوم الوآالة المنفذة المتعاونة بدعم الوآالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في . التنفيذ
الوآالة المنفذة الرئيسية  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوآالة المنفذة الرئيسية–6قائمة التذييل 
التخطيط واإلبالغ والمسؤوليات الترتيبات بين الوآالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء ة المتعاونة والوآالة المنفذ

وتوافق  .الداخلة في إطار هذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق
بالرسوم المبّينـة في  والوآالة المنفذة المتعاونة المنفذة الرئيسية اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوآالة

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

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

ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد . يحّق له الحصول على التمويل وفقًا لجدول الموافقة على التمويل
 نفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائهح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التمنقزمني لتمويل إلى وضعه وفقًا لجدول ا

. م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويلأن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي آان من المقرربكاف
 مآيلوغراألف، عن ّآل  -7المحّددة في التذييل  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية 

وسوف  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
. تناقش اللجنة التنفيذية آل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة

  .أعاله 5ية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل الحالة المعن
 
تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  12- 

 .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
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والوآالة المنفذة من الوآالة المنفذة الرئيسية  و  ةطلب معقول من اللجنة التنفيذي سوف يستجيب البلد ألي 13-
 والوآالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوآا. لتيسير تنفيذ هذا االتفاق المتعاونة
 .اقق من االمتثال لهذا االتفعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع

 
في نهاية السنة التالية واالتفاق المقترن بها إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية  تمي 14-

وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى . ألف-2آلخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي االستهالك في التذييل 
حتى نهاية السنة  هاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة  )د(5ا للفقرة الفرعية التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفق

) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةوتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في . شطة المتبقيةلية لتنفيذ األنماال
 .ذلك غيرإلى حين إتمامها ما لم تحدد اللجنة التنفيذية ألف -4من التذييل ) ه(1و
 

ن في المحّددة في هذا االتفاق حصرًا ضمن سياق بروتوآول مونتريال وعلى النحو المبّي الشروط جميعذ تنف 15-
تحدد وآافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوآول، ما لم . هذا االتفاق

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك
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  تذييالت

  المـواد: ألف - 1التذييل 
  

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

9,9 األولى جيم 22-الهيدروآلوروفلوروآربون
 –الهيدروآلوروفلوروآربون 

  ب141
 3,6 األولى جيم

 13,5 األولى جيم  لمجموعا
 
  

  األهداف والتمويل: ألف - 2التذييل 
  

   2011 2012201320142015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
جدول تخفيضات بروتوآول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1-1

)أطنان قدرات استهالك األوزون(المجموعة األولى 
غير 
 8.8 12.2 12.2 12.2 12.2 13.512.2 13.513.5 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد  1-2
أطنان قدرات استهالك (المرفق جيم، المجموعة األولى 

)األوزون

غير 
 6.4 8.9 8.9 8.9 8.9 12.28.9 13.513.5 متوفر

 غير متوفر

) اليونيب(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة الرئيسية  2-1
)دوالر أمريكي )229,45044,50045,500 

 

42,000 

  

43,000 404,450 
دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة الرئيسية  2-2 ) 17,2093,3383,413  3,150   3,225 30,335 
)  اليونيدو(التمويل المتفق عليه للوآالة المنفذة المتعاونة  2-3

 6,00020,0005,000)دوالر أمريكي(
 

5,000 
  

5,000 41,000 
 5,330 650   650  7802,600650)دوالر أمريكي(تكاليف دعم الوآالة المنفذة المتعاونة  2-4
 445,450 48,000   47,000  235,45064,50050,500)دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 35,665 3,875   3,800  17,9895,9384,063)والر أمريكيد(مجموع تكاليف الدعم  3-2
 481,115 51,875   50,800  70,43854,563 253,439)دوالر أمريكي(إجمالي التكاليف المتفق عليها  3-3
 3.5 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق 22-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من 4-1-1
 0.0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  22-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة 4-1-2
 6.4 )أطنان قدرات استهالك األوزون( 22-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من 4-1-3
 3.6 )أطنان قدرات استهالك األوزون(المتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق ب 141-الهيدروآلوروفلوروآربونإجمالي اإلزالة من 4-2-1
 0.0 )أطنان قدرات استهالك األوزون(التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها  ب141-الهيدروآلوروفلوروآربونإزالة 4-2-2
 0.0 )أطنان قدرات استهالك األوزون( ب141-الهيدروآلوروفلوروآربوناالستهالك المؤهل المتبقي من 4-2-3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 

  
المحددة  في السنة الثانيل االجتماع ليس قبر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد سيجري النظ 1

 .ألف-2في التذييل 
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  
  :من خمسة أجزاءلطلب آل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

ا        منذ الموافقة علىالتقدم المحرز  تقرير مسرود بشأن  )أ( د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي الشريحة الس
وينبغي أن  . يتعلق بإزالة المواد، وآيفية إسهام مختلف النشاطات فيها، وآيفية ارتباط بعضها ببعض
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اطات     ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء آ لط التقري يس
في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك  المدرجة

رات    أيضاوينبغي أن يشتمل التقرير . من المعلومات ذات الصلة خاصة  على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص             ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمها، آحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك     7خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  المبالغ ر ذل اق، أو غي من هذا االتف
ررات حدوثها    دم مب ع السنوات ذات الصلة       . من التغييرات، وأن يق ر المسرود جمي وسيغطي التقري

 من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن ) أ(5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد          )ب( تهالك الم ة واس واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة       -1المشار إليها في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا هو مب اق  ) ب(5ألف، آم رر    . من االتف م تق ا ل وم

مع آل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين  اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق
) أ(5أن يقدم التحقق من االستهالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ي سُيضطلع به      )ج( ديم طلب      اوصف خطي للنشاطات الت ع لتق ى الوقت المزم ة، مع    ال حت شريحة التالي
ار  . إبراز الترابط بينها وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ا    من الوصف أيض ي أن يتض ااوينبغ ن أي     رإلش رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل
املة       ى الخطة الش ذا الوصف     وينبغي أن . تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل  السنة يغطي ه

ر من    . من االتفاق) د(5المحددة في الفقرة الفرعية  آما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  ها؛ا لريفسقدم تالضروري إدخالها على الخطة الشاملة وأن ي

ات لللتقرير والخطة، تدرج في قاعدة   الخاصة باالمعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ى اإلنترن   بيان  .تعل
وب     و ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ديم   وفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة التنفيذي ، ينبغي تق

مع  ستعدل هذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمها حسب السنة التقويميةو. البيانات على االنترنت
التقرير       آل طلب شريحة  رة الف  (، آال من السرود والوصف الخاص ب ة  انظر الفق ) أعاله ) أ(1رعي

ا       )أعاله) ج(1انظر الفقرة الفرعية (والخطة  ا أنه ة والنشاطات؛ آم رات الزمني ، وستغطي نفس الفت
ة     رة الفرعي ا للفق ) ج(1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة إال بالنسبة للسنو      . أعاله ر مطلوب ة غي ة، سوف يشمل     ومع أن المعلومات الكمي ابقة والمقبل ات الس
ة       د والوآال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة  الش المنف

  في ذلك؛ الرئيسية

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

  ؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بهم: ألف - 5التذييل  
     

 
ستكون وحدة األوزون الوطنية التابعة للوآالة الوطنية للبيئة والتخطيط مسؤولة عن التنفيذ اليومي ألنشطة   1

والهياآل التي اإلشراف والتبليغ وهياآل ولدى أداء هذه الوظيفة، ستتبع وحدة األوزون الوطنية إجراءات . المشروع
العامة على عاتق الوزارة  ةتقع أعلى مسؤولية من حيث السياس ،وفي هذا الصدد. إلدارة هذه الوآالة وضعتها الحكومة

  .عن الوآالة في حين تقع المسؤولية من الناحية التقنية على عاتق الرئيس التنفيذي للوآالة المسؤولة
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وبالتعاون مع الوآالة المنفذة الرئيسية بتنظيم بعثات للرصد إلجراء تحقق  بصفة دوريةوستقوم الحكومة   2
 آما ستضطلع البعثات بتقييم شامل للمشروعات وتقدم. مستقل من نتائج المشروع وإنجاز األهداف واإلدارة المالية

  .إذا آانت هناك حاجة إلى المزيد من األنشطة لتحقيق مستويات اإلزالة المستهدفة توصيات

 دور الوآالة المنفذة الرئيسية: ألف -6لتذييل ا
 
على النحو  ة المشروعـفي وثيقة من األنشطة تحدد ـعن مجموع ولةمسؤ ةـالرئيسيالمنفذة  ة ـالوآالون ـستك  1

  :التالي
ة    )أ( ات الداخلي راءات والمتطّلب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ه ق الم ن األداء والتحّق ق م ضمان التحّق

ه، ع ة ب ي خطة الخاّص ّين ف و المب ى النح ة إدارة ل ة إزال واد الهيدروآلوروفلوروآربوني ة الم الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لـن في التذييـعلى النحو المبي ةـر الالحقــيراوالتق التنفيذ طداد خطـمساعدة البلد في إع  )ب(

د ُأآملت   تأمين التحّقق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحققت وأن األنشطة السنوي  )ج( ة المرتبطة بها ق
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ العلى النحو المبّين في خطة 

املة وفي      يالتأّآد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بع  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4ييل من التذ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى   وخطط التنفيذ السنويةبتقارير التنفيذ السنوية الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ه( والخطة الشاملة عل
ة    ألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمها إل ات مل توتش  .لتق الغ  متطلب ى   اإلب ديم  عل تق

 ؛لمتعاونةة المنفذة اوآالعن النشاطات التي تضطلع بها ال تقارير

ة الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ذة       ين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوآال دت به ي تعّه الت
 الرئيسية؛

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(

ذ خطة    )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آلّي الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  قيق عن البيانات؛الد

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

رة       )ي( ا للفق ال وفق د        11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  لنية و، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاالمتعاونةالمنفذة  ةوالوآال تمويل آل وآالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات  )ك(

 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  )ل(

تبار، ستقوم الوآالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنها بعين االع 2
واستهالك المواد  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 

- 4ل من التذيي) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذآورة في التذييل 
 .ألف
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  دور الوآالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
تم  و. مسؤولة عن مجموعة أنشطة     المتعاونةالمنفذة الوآالة تكون   1 ذه األنشطة في      ي د ه الخطة  مواصلة تحدي

  :، ولكن يجب أن تشتمل على األقل علىالشاملة

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

ة          مسا  )ب( ى الوآال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوآال ي تموله عدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى الوآالة المنفذة الرئيسية إلدراجها في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
      .ألف-4ذييل الوارد في الت

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن آّل  دوالر أمريكي 180التمويل المخّصص بمقدار  ، يمكن تخفيض مبلغمن هذا االتفاق 11وفقا للفقرة   1
ألف - 2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستهالك من  ن قدرات استنفاد األوزونم رامغيلوآ

  .ألف-2من التذييل  2- 1ها الهدف المحدد في الصف في تحققيلم لكل سنة 
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