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 السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 

  جامايكا
االجتماع الذي تمت فيه  الوكالة (أوالً) عنوان المشروع

 الموافقة
 تدابير الرقابة

(المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 األولى)

)، رئيسية(اليوئنديبي
 اليونيب

في المائة بحلول عام  35 والستون الرابع
2020 

  
(طن من قدرات استنفاد 0.11 2019السنة:  المجموعة األولى) ج(المرفق  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 

 األوزون)

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

مكافحة  الرغاوي أيروسول المادة الكيميائية
 الحرائق

عامل  المذيبات التبريد
 التصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي 
االستهالك 

 القطاعي

  الخدمة التصنيع 

             123-الهيدروكلوروفلوروكربون

             124-الهيدروكلوروفلوروكربون

             ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

             ب 142-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2.86    2.86     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

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

 16.3 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 16.3 :2010-2009خط األساس لفترة 

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 8.2 المتبقي: 8.1 بالفعل:الموافق عليه 

 
 المجموع 2020 (خامساً) خطة األعمال

 0.72 0.72 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) اليوئنديبي

 62,350 62,350 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.10 0.10 األوزون)إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد   اليونيب

 9,040 9,040 التمويل (دوالر أمريكي)

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

ال  ال ينطبق بروتوكول مونتريالبموجب حدود االستهالك 
 ينطبق

 ال ينطبق 10.6 14. 7 14. 7 14. 7 14 .7 14.7 16.3 16.3

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

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 8.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 16.3 16.3

التمويل الموافق عليه  
 (دوالر أمريكي) 

 578,450 85,000 0 0 0 183,000 0 0 100,000 0 237,450 تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 43,384 4,350 0 0 0 13,725 0 0 7,500 0 17,809 تكاليف الدعم

 77,000 8,000 0 0 0 31,000 0 0 18,000 0 20,000 تكاليف المشروع  اليونيب

 10,010 1,040 0 0 0 4,030 0 0 2,340 0 2,600 تكاليف الدعم

التمويل الموافق عليه من ِقبل اللجنة  
 (دوالر أمريكي)  التنفيذية

 589,450 0 0 0 0 214,000 0 0 118,000 0 257,450 تكاليف المشروع 

 48,004 0 0 0 0 17,755 0 0 9,840 0 20,409 تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب للموافقة  
عليه في هذا االجتماع (دوالر 

 أمريكي) 

 66,000 66,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 5,390 5,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

 
 املة الموافقة الش توصيات األمانة:
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 وصف المشروع
 
 :، ما يليبصفتها الوكالة المنفذة الرئيسيةقدمت اليوئنديبي، ، جامايكابالنيابة عن حكومة  .1

طلب تمويل الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
دوالر  58,000دوالر أمريكي، تشمل  71,390الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 

دوالر  8,000دوالر أمريكي لليوئنديبي، و 4,350 بمبلغأمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 
؛ ويتضمن الطلب 1دوالر أمريكي لليونيب 1,040 بمبلغريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة أم

ً عن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقرير التحقق من استهالك المواد  تقريراً مرحليا
  ؛ و2020وخطة تنفيذ الشريحة لعام  2019إلى  2015الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

 1,040,000 ة بتكلفةثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيطلب للمرحلة ال  )ب(
سيؤدي و  .لليوئنديبيدوالر أمريكي    78,000  بمبلغتكاليف دعم الوكالة    باإلضافة إلى،  دوالر أمريكي

من   طن  7.94إزالة  تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  
  .2025الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  الموادمن  قدرات استنفاد األوزون

 الُمبلغ عنه استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االختالف

من بروتوكول  7المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المواداستعرضت األمانة استهالك   .2
 ما يلي: ونوهت إلى) 1مونتريال (الجدول 

 22-يتألف خط أساس االمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الهيدروكلوروفلوروكربون  )أ(
في   22ب (141-والهيدروكلوروفلوروكربون  ،قدرات استنفاد األوزون باألطنان)من  في المائة    78(

 استنفادطن من قدرات  0.01ب (142-وكمية ضئيلة من الهيدروكلوروفلوروكربون ،المائة)
  األوزون)؛

في المائة دون خط  72بنسبة  2011انخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام   )ب(
كربونية بسبب انخفاض الطلب على الواردات أساس االمتثال الستهالك المواد الهيدروكلوروفلورو

طن من  6.30( 2012في البلد؛ حيث سجل استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 
، ولعل ذلك نتيجةً لزيادة واردات 2019و 2011قدرات استنفاد األوزون) أعلى معدٍل بين عامي 

  ؛2013المخزونات االحتياطية قبل تجميد االستهالك في عام 

في المائة عن العام  58بنسبة  2013انخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام   )ج(
طن من قدرات  3.63ب (أي 141-بسبب اإلزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربونوذلك السابق، 

اً انخفاض 22-استنفاد األوزون في سنوات األساس)، فيما سجل استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
  ب؛141-، لم يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون2013أيضاً. ومنذ عام 

في المائة عن العام  96بنسبة  2019انخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام   )د(
 في المائة من خط أساس االمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 0.7السابق، وسجل نسبة 

   

 
1   ً   الموجهة من الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط في جامايكا إلى اليوئنديبي. 2019أغسطس/آب  21 في للرسالة المؤرخة وفقا
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 من بروتوكول مونتريال  7جامايكا وفقاً للمادة في   الُمبلغ عنه الك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةسته ا : 1الجدول 
 خط األساس  2019 2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 المواد 

                         طن متري

 230.60 2.00 55.70 72.10 64.19  53.16 55.17 47.61 58.55 34.90 197.60 263.60 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 28.00 23.80 32.00 34.00 ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00  0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.20 0.00  ب 142- الهيدروكلوروفلوروكربون

 263.69 2.00 55.81 72.10 65.52  53.16 55.17 48.25 86.55 58.70 229.80 297.60  المجموع (طن متري) 

                         من قدرات استنفاد األوزون طن

 12.68 0.11 3.06 3.97  3.53  2.92 3.03 2.62 3.22 1.92 10.90 14.50 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 3.08 2.62 3.50 3.70 ب 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

  0.01  0.00  0.01  0.00 0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  0.00    ب 142- الهيدروكلوروفلوروكربون

المجموع (طن من قدرات استنفاد  
  األوزون) 

18.20  14.40  4.54  6.30  2.63  3.03  2.92  3.56  3.97  3.07  0.11  16.32  

 
الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تنفيذ ، استعرضت األمانة بيانات استهالك قطاع المواد  على نحو مماثلو .3

 االستهالك يختلف عن بلغ عنهالمُ المقدم من حكومة جامايكا ونوهت إلى أن االستهالك  2019طري لعام البرنامج القُ 
 من البروتوكول. 7الُمبلغ عنه بموجب المادة 

الرابعة من المرحلة األولى من خطة استعرضت األمانة أيضاً تقرير التحقق المقدم مع طلب تمويل الشريحة  .4
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلب

للفترة   7بموجب المادة    بلغ عنهالهيدروكلوروفلوروكربونية المُ أن استهالك المواد    ذكرتالهيدروكلوروفلوروكربونية، و
تلك السنوات، على في  بل المحقق المستقل ل بكثير من الكميات التي تم التحقق منها من قِ كان أق 2019إلى  2015من 

 .2النحو الموضح في الجدول 

 ولتقرير التحقق   7للمادة وفقاً : تقرير استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2الجدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 المواد 

       طن متري

 2.00 55.81 72.10 65.52 53.16 7المادة بيانات 
 51.98 181.29 149.83 146.25 138.67 تقرير التحقق

 ) 49.98( ) 125.48( ) 77.73( ) 80.73( ) 85.51(  االختالف (طن متري)
       طن من قدرات استنفاد األوزون

 0.11 3.07 3.97 3.56 2.92 7بيانات المادة 
 2.86 9.97 8.24 8.04 7.63 تقرير التحقق

 ) 2.75( ) 6.90( ) 4.27( ) 4.48( ) 4.71(  االختالف (طن من قدرات استنفاد األوزون)
 
أفاد المحقق بأن اختالف البيانات يُعزى إلى استخدام رموز جمركية غير صحيحة لتسجيل واردات المواد  .5

وكذلك إلبالغِ غير الصحيح عن البيانات من قبل المستوردين ووسطاء الجمارك، لالهيدروكلوروفلوروكربونية، و
االستيراد) تصاريح  محدودية التنسيق واالتصال بين سلطات الجمارك ووزارة الصحة والعافية (المسؤولة عن إصدار  ل

 ووحدة األوزون الوطنية.

باإلشارة إلى المعلومات الواردة في تقرير التحقق، أثارت األمانة مخاوف كبيرة وطلبت عدداً من التوضيحات  .6
بشأن المالحظات الواردة في تقرير التحقق بشأن عدم الدقة في بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها 

. واإلبالغتي تواجهها الحكومة في تنفيذ نظام قوي لجمع البيانات  من بروتوكول مونتريال، والتحديات ال  7بموجب المادة  
عالوة على ذلك، قامت األمانة بتحليل بيانات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار المؤشرات 

 اإلمداد للسكان، ومعدلاالجتماعية واالقتصادية (مثل توزع سكان المناطق الحضرية/الريفية، واألنشطة االقتصادية 
العاملة، ونوهت   22-الكهرباء) والعدد التقديري لوحدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونب

وفق ساس، األخط لاالمتثال إلى أنه ال يمكن تبرير استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وال سيما في سنوات 
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. وبناًء على ذلك، ينبغي تعديل نقطة البداية للتخفيض الكلي الستهالك المواد 22-وروفلوروكربونالهيدروكل  الطلب على
  الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستويات التمويل المرتبطة به.

مخاوف األمانة، أوضحت اليوئنديبي أن الدراسة االستقصائية بشأن استهالك المواد  معالجةفي إطار  .7
نية من أجل التحضير للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربو

قد أُجريت بعد مشاورات مع قطاع خدمات التبريد، وزيارات ميدانية للعديد من ورش العمل الخاصة بالخدمة، والتقييمات 
ث لم يكن هناك ما يشير إلى أنه تم تخزين المواد التي أجراها االستشاريون الذين ساعدوا في جمع وتحليل البيانات؛ حي

ً أن البيانات  الهيدروكلوروفلوروكربونية، وال سيما أن هذه الممارسة ليست شائعة في البلد. وذكرت اليوئنديبي أيضا
ك في المتعلقة باستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في تقرير التحقق هي بمثابة تمثيل دقيق لالستهال

جامايكا؛ إذ عادة ما تكون الحصة اإلجمالية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تصدرها الحكومة أعلى من الكمية  
بسبب التسجيل غير الدقيق لواردات المواد  ،عن البيانات اإلبالغالفعلية المستوردة. باإلضافة لذلك، أدت أخطاء 
استهالك المواد  نقص في اإلبالغ عنإلى  ،مركية األخرىالهيدروكلوروفلوروكربونية وفق الرموز الج

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

، أبلغت اليوئنديبي بأنها لن تتمكن من مراجعة طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة استناداً إلى ما ورد أعالهو .8
البيانات، وتعديل نقطة البداية للتخفيض الكلي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين معالجة اختالفات 

الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديد االستهالك المتبقي للمراحل المستقبلية من خطط إدارة إزالة 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة للحصول على التمويل. كما أشارت األمانة أيضاً إلى أن الشريحة األخيرة 
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يجب أن تعالج جميع المشاكل المتعلقة 
باختالفات البيانات وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير التحقق، وأنه يمكن النظر في المرحلة الثانية من خطة 

 مجرد معالجة المشاكل وتنفيذ التوصيات.إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ب

 ولىألالتالية أثناء الشريحة الرابعة من المرحلة ا جراءاتإلوبناء عليه، أشارت اليوئنديبي إلى أنه سيتم تنفيذ ا .9
 على أساس التوصيات الواردة في تقرير التحقق:

وقف استخدام رموز   رسالة من وحدة األوزون الوطنية إلى أكاديمية الجمارك في جامايكا بشأنإرسال    )أ(
التعريفات التي ال ينبغي استخدامها لتسجيل واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم السماح 

مخصصة للمواد التي ال تكون  باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام رموز التعريفات  
قة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إذ من شأن هذا اإلجراء تعزيز د

  عنه؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ

البيانات للمستوردين لتوفير بيانات استيراد المواد  إبالغ عنوضع نموذج   )ب(
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل سنة تقويمية إلى وحدة األوزون الوطنية، بحيث يمكن مقارنة 

بيانات المواد  مطابقةالواردات الفعلية مع بيانات االستيراد الجمركية بدقة؛ مما سيساعد في 
 عن البيانات؛ لدقيقواإلبالغ االهيدروكلوروفلوروكربونية 

ستقوم الشركات المستوردة ووسطائها بإدارة كل فاتورة لكل نوع من غازات التبريد، والسيما للمواد   )ج(
عن البيانات  أخطاء اإلبالغالهيدروكلوروفلوروكربونية وخالئطها، وتحديد تركيبة الخالئط، لتجنب 

  وخطر االستيراد غير المشروع؛

 خالل  جمركية، ووزارة الصحة والعافية، ووحدة األوزون الوطنية منتعزيز االتصال بين السطات ال  )د(
وفقاً  تخصيص حصص االستيرادب ضمن جملة أمور أخرى، والقيام، إجراء الحوارات الدورية،

لالحتياجات الفعلية للبلد ووفقاً للمستويات المسموح بها بموجب بروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم 
لجنة التنفيذية؛ وتسجيل كميات فعلية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بين حكومة جامايكا وال

 المستوردة بدقة؛ ومراقبة الواردات؛ و
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ً إلى أمانة األوزون لمراجعة بيانات استهالك المواد   )ه ( قدمت حكومة جامايكا طلبا
تم التحقق منه استناداً إلى االستهالك الذي  2019إلى  2015الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 

والمدرج في تقرير التحقق الُمقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين (تم إرسال رسالة من الحكومة في  
 ).2020مارس/ آذار  11

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 اإلطار القانوني

. وقد تم تنقيح 1998لرصد ومراقبة التجارة في المواد المستنفدة لألوزون منذ عام    تراخيصتم استحداث نظام   .10
ليشمل الرقابة على استيراد وتصدير المواد  2014النظام من خالل األمر التجاري الصادر عام 

اد الهيدروكلوروفلوروكربونية ت اللوائح السابقة. يتعين على مستوردي المويالهيدروكلوروفلوروكربونية، وألغ
الحصول على تصريح استيراد من وزارة الصحة والعافية ورخصة استيراد من مجلس التجارة/وزارة الصناعة 

 واالستثمار والتجارة.

المتواجدة في البوليوالت  ،ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون مواد أصدرت الحكومة أمراً يحظر استيراد .11
. ويوضح تقرير التحقق وتقرير بيانات البرنامج 2016 كانون الثاني/يناير 1اعتباراً من  ،ة مسبقة الخلط بكميات كبير

 .2019إلى  2015ب خالل الفترة من 141-القُطري أنه لم تكن هناك واردات من الهيدروكلوروفلوروكربون

 رغوة البوليوريتان

األولى من خطة إدارة إزالة المواد أشار التقرير المرحلي المقدم مع طلب الشريحة الثالثة من المرحلة  .12
" قد Seal Sprayed Solutions Limitedإلى أن التحويل إلى فورمات الميثيل في شركة " 2الهيدروكلوروفلوروكربونية

طن من قدرات استنفاد األوزون  3.63، مما نتج عنه إزالة 2015اكتمل من الناحية التشغيلية في ديسمبر/كانون األول 
 ب.141-الهيدروكلوروفلوروكربونمن 

 قطاع خدمة التبريد

 تم تنفيذ األنشطة التالية: .13

من موظفي الجمارك واإلنفاذ على رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   26تم تدريب ما مجمله   )أ(
واإلبالغ عنها؛ وُعقدت ندوتان تشاوريتان مع قطاع الشحن البحري بشأن إجراءات خدمة السفن التي 
تحمل علم جامايكا وتستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم شراء جهازين لتحديد غازات 

  التبريد وتقديمهما إلى أكاديمية الجمارك في جامايكا؛

من فنيي الخدمة وسبعة مدربين على ممارسات الخدمة الجيدة في إطار خدمة   90تم تدريب ما مجمله    )ب(
 واالستخدام اآلمن للبدائل في ست ورش عمل؛ تجهيزات التبريد وتكييف الهواء

مجموعة من تجهيزات وأدوات الخدمة (على سبيل المثال، موازين غازات  268تم شراء ما مجمله   )ج(
التبريد، ومقاييس متنوعة مع الخراطيم، وكاشفات التسرب، ومقاييس األمبير) وتسليمها إلى 

 خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء؛ و المؤسسات الخدمية والفنيين من أجل ممارسات أفضل في

تم وضع اللمسات األخيرة على التقرير المتعلق بتعديل تجهيزات تكييف الهواء القائمة على   )د(
المزودة بغازات التبريد القابلة لالشتعال، وتقديم توصيات بشأن  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

الممارسات اآلمنة أثناء تعديل التجهيزات، وتدريب المناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال، و

 
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/37   
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 .التجهيزاتالتعديل التحديثي بالمقارنة مع استبدال  فوائد تكلفة عملياتالفنيين، وتحليل 

  وحدة تنفيذ ورصد المشروع

الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط هي الشريك المنفذ، حيث تعمل وحدة تنفيذ ومراقبة المشروع في إطار هذه  .14
بإدارة أنشطة وحدة التنفيذ   مشروع محددة الوكالة. وتقوم وحدة األوزون الوطنية واالستشاريون المنخرطون في أنشطة  

للمشروع التي تجتمع على أساس ربع سنوي. يقدم فريق العمل تقاريرهم إلى اللجنة التوجيهية    رفعونوالمراقبة؛ حيث ي
التقني المشورة إلى الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط ووحدة تنفيذ ومراقبة المشروع بشأن جملة أمور من بينها القضايا 

 جمعية أداءيز وتعزالمتعلقة بالتخلص من غازات التبريد وتدميرها، وإصدار شهادات تقنيي التبريد وتكييف الهواء، 
راقبة المشروع ). تبلغ نفقات وحدة تنفيذ ومJARVAتكييف الهواء والتبريد والتهوية في جامايكا ( صناعات أصحاب
 1,500دوالر أمريكي للسفر وورش العمل، و  26,500دوالر أمريكي كمصروفات للموظفين واالستشاريين، و  6,000

  التمويل المخصص لوحدة تنفيذ ومراقبة المشروع.دوالر أمريكي للمصروفات المتنوعة؛ أي أقل من 

 مستوى صرف األموال

دوالر أمريكي   589,450دوالر أمريكي من أصل مبلغ    505,374، تم صرف مبلغ  2020حتى فبراير/شباط   .15
. وسيتم 3الجدولدوالر لليونيب) على النحو المبين في    46,742دوالر لليوئنديبي و  458,632موافق عليها حتى اآلن (

  .2021و 2020دوالر أمريكي في عامي  84,076صرف الرصيد البالغ 

  : التقرير المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـِ جامايكا (دوالر أمريكي) 3الجدول
 

 نسبة الصرف (%)  المجموع  اليونيب  اليوئنديبي  الشريحة 

 األولى 
 257,450 20,000 237,450 ُموافق عليها

100 
 257,450 20,000 237,450 تم صرفها 

 الثانية
 118,000 18,000 100,000 ُموافق عليها

97.0 
 114,447 14,447 100,000 تم صرفها 

 الثالثة
 214,000 31,000 183,000 ُموافق عليها

62.4 
 133,477 12,295 121,182 تم صرفها 

 المجموع 
 589,450 69,000 520,450 ُموافق عليها 

85.7 
 505,374 46,742 458,632 تم صرفها 

  

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2021سيتم تنفيذ األنشطة التالية حتى ديسمبر/كانون األول  .16

من موظفي الجمارك واإلنفاذ، ووسطاء الجمارك، وموظفي وزارة الصحة والعافية، حيث   30تدريب    )أ(
يشمل ذلك إجراءات تسجيل واردات المواد المستنفدة لألوزون على أساس البيانات الجمركية، 
والتنسيق مع المؤسسات األخرى بشأن رصد الصادرات والواردات؛ وتنفيذ توصيات التحقق على 

دوالر أمريكي والتمويل المتبقي  8,000(د) أعاله (اليونيب) (9(أ) إلى 9المفصل في الفقرة النحو 
 واإلنفاذ في الشريحة الثالثة)؛ بموجب مكون السياسة

من مشرفي التبريد وتكييف الهواء على الجوانب النظرية والجوانب العملية لتكنولوجيات  30تدريب   )ب(
منخفضة/صفرية القدرة على إحداث اإلحترار  والتقنياتوزون التبريد المحتملة غير المستنفدة لأل

ً مدر 15تدريب والعالمي؛  ً رئيس با على تقنيات غازات التبريد وممارسات وتقنيات الخدمة الجيدة،  يا
تكييف   جمعية أصحاب صناعاتوتقنيات تقديم التدريب؛ والتشاور مع أصحاب المصلحة بما في ذلك  

وإعادة التدوير؛ وإنشاء مركز واحد  استردادي جامايكا بشأن إنشاء مراكز الهواء والتبريد والتهوية ف
وإعادة التدوير، وأجهزة  استردادوإعادة التدوير مجهز بجملة أمور من ضمنها وحدات  لالسترداد
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التبريد، وأسطوانات التخزين، ومضخات التفريغ، وأجهزة الكشف عن التسرب  اتتحديد غاز
 دوالر أمريكي)؛ و 46,000(اليوئنديبي) (

إدارة المشروع وتنسيقه بشأن تنفيذ خطة العمل، والرصد الدوري، واإلبالغ عن أنشطة المشروع بما   )ج(
دوالر  12,000نديبي) (في ذلك وضع مؤشرات تُعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني (اليوئ

 أمريكي).

  

 تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

   اإلطار القانوني

طن   8.2بما ال يتجاوز    2020الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  حددت حكومة جامايكا حصص استيراد المواد   .17
تحديد حصص مساوية ألهداف استهالك ب  قضيمن قدرات استنفاد األوزون بالتوازي مع إطارها التنظيمي الوطني الذي ي

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومع ذلك، فمن المتوقع أن تكون الحصص الفعلية للمواد 
الطلب الفعلي على المواد نظراً ألن وروكربونية التي سيصدرها ويستخدمها المستوردون أقل بكثير الهيدروكلوروفل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفض في البلد.

 قطاع خدمة التبريد

في إطار التقرير المتعلق بالتعديل التحديثي الذي تم إعداده أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة، سألت األمانة عما إذا  .18
ان البلد يفكر في تعديل التجهيزات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بغازات تبريد قابلة لالشتعال، وكيفية ك

أخذ قرارات التعديل التحديثي باالعتبار. وفي سياق توضيحها، ذكرت اليوئنديبي أن الحكومة ال تشجع على تعديل 
ة لالشتعال بل تدعم استيراد واستخدام تجهيزات التبريد وتكييف الهواء التجهيزات التي تحتوي على غازات تبريد قابل

المصممة الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال؛ إذ يجري حالياً تنقيح مدونة ممارسات قطاع التبريد وتكييف الهواء 
نديبي أيضاً أن الحكومة على علم تام لمعالجة المناولة اآلمنة واستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال. كما أكدت اليوئ

 .73/34و 72/17بالمقررين 

التقرير المتعلق بجدوى استرداد وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت  وإذ تشير إلى .19
ً مع تقنيي التبريد  اليوئنديبي أنه سيتم االنتهاء منه خالل الشريحة الرابعة؛ حيث تعمل وحدة األوزون الوطنية حاليا

ومؤسسات ونقابات الخدمة بشأن وضعِ تصوٍر للشبكة الوطنية السترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، بما يمهد 
الطريق أمام تنفيذ مخطط االسترداد وإعادة التدوير بالكامل خالل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

دوالر أمريكي الموافق عليه للمساعدة التقنية من أجل   310,500يضاح بشأن استخدام مبلغ بناء على طلب إ .20
التعديل التحديثي واالسترداد وإعادة التدوير، أوضحت اليوئنديبي أن األموال قد استخدمت بالكامل لتطوير وإجراء 

تخدام غازات التبريد والممارسات اآلمنة تدريب للمدربين والفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد وإعادة اس
ألربعة   التجهيزاتفي التعامل مع تجهيزات التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات التبريد القابلة لالشتعال، وشراء 

 لمركز واحد. التجهيزاتمعاهد فنية وفنيين، واألنشطة المتعلقة باالسترداد وإعادة التدوير بما في ذلك شراء 
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 3تنفيذ السياسات الجنسانية

الجنسانية. فهناك ما ال يقل  اتأبلغت اليوئنديبي أن حكومة جامايكا واليوئنديبي ملتزمتان تماماً بتنفيذ السياس .21
امرأة تعمل في بيع وتوزيع المواد  100امرأة تعمل في قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء ونحو  30عن 

الهيدروكلوروفلوروكربونية والمنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وستتخذ الحكومة خطوات 
طة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك إدارة المشاريع فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في أنش

 وأنشطة بناء القدرات. كما ستتابع وحدة األوزون الوطنية عمل الفنيات وموظفات الجمارك الُمدربات.

 استدامة التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ذكرت اليوئنديبي أن فيما يتعلق بضمان استدامة خطة إدارة إز .22
اإلجراءات المخطط لها لتعزيز مراقبة بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنها، والتي ستشمل بناء 

ُج القضايا قدرات موظفي الجمارك واإلنفاذ، ومسؤولي وزارة الصحة والعافية، والمستوردين ووسطاء الجمارك، ستُعال
إلبالغ عن البيانات وستُعزز آلية الرصد واإلبالغ. وسيساعد بناء قدرات معاهد التدريب المهني والمعاهد ا بشأنالعالقة 

التقنية وإدراج معلومات بروتوكول مونتريال المحدثة في المناهج التدريبية في التدريب المستمر لفنيي الخدمة؛ كما 
تكييف الهواء والتبريد والتهوية في جامايكا  جمعية أصحاب صناعات  جهود امية لتعزيزستساعد األنشطة اإلضافية الر

ودورها األكبر في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تحقيق اإلزالة السريعة للمواد 
وستكفل حمالت التوعية الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد تكنولوجيات بديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء. 

واألنشطة التثقيفية استمرار إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد بدائل خالية من المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 الخالصة

أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقد حققت تخفيضات مستدامة  بتنفيذ جامايكا تقوم .23
الك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ حيث يؤكد تقرير التحقق أن جامايكا تمتثل ألهداف استهالكها للمواد في استه

حددت أنشطة مهمة لتعزيز نظام مراقبة بيانات اإلبالغ عن المواد  كماالهيدروكلوروفلوروكربونية 
الهيدروكلوروفلوروكربونية فيها، والتي سيتم تنفيذها خالل الشريحة األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

في المرحلة األولى.   في المائة من األموال الموافق عليها  86المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم صرف حوالي  
وستعمل األنشطة المنفذة حتى اآلن وتلك المخطط لها بموجب الشريحة الرابعة والنهائية على تعزيز قطاع الخدمات 
ومواصلة مساعدة البلد على الوفاء بالتزاماته باالمتثال بموجب البروتوكول. وسيتم االنتهاء من المرحلة األولى من 

عليه في  النحو المنصوصعلى  2021يدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/كانون األول خطة إدارة إزالة المواد اله
االتفاقية، وسيتم تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جامايكا بمجرد معالجة 

  جميع المشكالت التي حددها المحقق.
  

  التوصيات
 

  جنة التنفيذية بما يلي:توصي أمانة الصندوق الل .24

أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )أ(
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا؛

 
ساني طوال دورة  (د) من الوكاالت الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجن 84/92طلب المقرر  3

  المشروع. 
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المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  ه ال يمكن النظر فياإلشارة إلى أن  )ب(
نية لجامايكا إال بعد معالجة مشكالت اإلبالغ عن البيانات المحددة في تقرير الهيدروكلوروفلوروكربو

 التحقق وتنفيذ توصيات المحقق؛

اإلشارة كذلك إلى أنه ستتم مراجعة نقطة البداية للتخفيض الكلي الستهالك المواد   )ج(
الثانية من خطة إدارة الهيدروكلوروفلوروكربونية ومستويات التمويل المرتبطة بها عند تقديم المرحلة  

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

أن تطلب إلى حكومة جامايكا واليوئنديبي واليونيب اإلبالغ عن التقدم المحرز في اإلجراءات المتخذة   )د(
بعد التوصيات الواردة في تقرير التحقق عند تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 فلوروكربونية.الهيدروكلورو

على الشريحة الرابعة والنهائية من المرحلة األولى من خطة  املةتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الش .25
، وفق مستويات 2021-2020إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجامايكا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة 

  التمويل الموضحة في الجدول أدناه:

 
 عنوان المشروع 

تمويل المشروع  
 (دوالر أمريكي) 

تكاليف الدعم  
 (دوالر أمريكي) 

 الوكالة المنفذة 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   (أ) 
 األولى، الشريحة الرابعة)  

 اليوئنديبي 4,350 58,000

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة   (ب) 
 األولى، الشريحة الرابعة)  

 اليونيب 1,040 8,000

  

     

 


