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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

   يةكيجمھورية الدومينال
  الوكالة  عنوان المشروع) أوال(

  اليونيب ، )رئيسية(اليوئنديبي   )المرحلة األولى(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة 

 

  )طن من قدرات استنفاد األوزون( 53.90  2010 :السنة   7أحدث بيانات المادة ) ثانيا(

 

  2010 :السنة )األوزون دطن من قدرات استنفا(أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ) ثالثا(
مكافحة   ىالرغاو  األيروصوالت  ئيكيميا

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.10    0.10      123الھيدروكلوروفلوروكربون 
 0.60    0.60      ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 19.51        19.51 ل  ب بوليو141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 50.41    50.41      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(بيانات االستھالك ) رابعا(

  70.71  :نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 51.20  : 2010-2009األساس لفترة  طخ

  )األوزون دطن من قدرات استنفا(االستھالك المؤھل للتمويل 

 43.57  :المتبقي 3.74  :موافق عليه بالفعل

 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  خطة األعمال) خامسا(

  

  اليوئنديبي

إزالة المواد المستنفذة لألوزون 
  )طن من قدرات استنفاد األوزون(

3.0 2.6 3.0 0.8 - 9.4 

 882,531 - 78,714 283,837 236,144 283,836  ) دوالر أمريكي(التمويل 
 

  المجموع 2015 2014 2013 2012 2011  2010  بيانات المشروع) سادسا(

  ال ينطبق 46.08 51.20 51.20  ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق   حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

  ال ينطبق 46.08 51.20 51.20  قال ينطب  ال ينطبق  ال ينطبق

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 

 1,646,225 170,000 - 463,450 - 680,000 332,775  تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 123,467 12,750 - 34,759 - 51,000 24,958  تكاليف الدعم

 50,000 - - 25,000 - 25,000 -  تكاليف المشروع  باليوني

 6,500 - - 3,250 - 3,250 -  تكاليف الدعم

دوالر (إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ 
  )أمريكي

332,775 705,000 - 488,450 - 170,000 1,696,225 

 129,967 12,750 - 38,009 - 54,250 24,958  )دوالر أمريكي(إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ 

 1,826,192 182,750 - 526,459 - 759,250 357,733  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المطلوب من حيث المبدأ 

 

  )2011(طلب التمويل للشريحة األولى ) سابعا(

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

 51,000 680,000  اليوئنديبي

 3,250 25,000  باليوني

  كما ھو ُمبين أعاله) 2011(الموافقة على تمويل الشريحة األولى   :طلب التمويل

  ينظر فيه بشكل إفرادي  :األمانة ةتوصي
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  وصف المشروع
 

اع ئنديبي، قّدم برنامج اليويةالدومينيكحكومة النيابة عن    .1 ى االجتم ية، إل ذ الرئيس ة التنفي ، بصفته وكال
ة التنف تين للجن امس والس ة الخ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ة المرحل يذي

غ أمريكي دوالر 1,940,575بمبلغ إجمالي مقداره  ة بمبل اليف دعم الوكال ى تك ر دوال 138,793، إضافة إل
ذه المب .لصالح اليونيب، كما قدمت أصالً   أمريكي دوالر 11,700 نديبي وئلصالح اليو أمريكي الغ وتشمل ھ

غ  332,775 ة بمبل اليف دعم الوكال ى تك ديبي  24,958دوالر أمريكي، إضافة إل دوالر أمريكي لصالح اليوئن
تنفاد األوزون  3.74لمشروع إزالة  درات اس دروكلوروفلوروكربون لطن من ق ادة الھي ب المستخدمة  141م

اوى الب نيع رغ ي تص انوليوف ئة ريت ا الجاس ي ف ة ف ردات التجاري ة للمب ره )FARCO( ركوالعازل ا أق ، كم
ى من خطة . االجتماع الواحد والستون ة األول واد وسوف تؤدي األنشطة المقترحة في المرحل ة الم إدارة إزال

ة ن  الھيدروكلوروفلوروكربوني تخلص م ى ال ن  30.47إل واد ط ادة للم تنفاد األوزون لم درات اس ن ق م
ةالھيدروكلوروفلوروكربون زاي بالد من االلت ا يمكن ال ال لتخفيض ، مم ول مونتري داف ضوابط بروتوك م بأھ

 .2015في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  بحلول عام % 10
 
ى    .2 ة األول ى للمرحل ة األول ة الدفع غ قيم ي تبل ة ف اع المطلوب ذا االجتم ي،  821,400ھ دوالر أمريك

دوالر أمريكي،  40,000وئنديبي، و دوالر أمريكي لصالح الي 61,605إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
 .دوالر أمريكي لصالح اليونيب، كما قدمت أصالً  5,200إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

  
  ةـــخلفي

ديالت  9.3، التي يبلغ عدد سكانھا يةجمھورية الدومينيكاللقد صادقت    .3 ع تع ى جمي ين نسمة، عل مالي
  . بروتوكول مونتريال

  
  تنفدة لألوزونتنظيمات المواد المس

 
واد  يةجمھورية الدومينيكاللقد سنّت حكومة    .4 القوانين والمراسيم والمعايير الخاصة بضبط استيراد الم

ا تخدامھا وتوزيعھ ا واس ألوزون، وبيعھ تنفدة ل م      . المس ة رق ادر الطبيعي ة والمص ة البيئ انون حماي نص ق وي
ة ال 64-2000 ى أن اإلزال ألوزون على حماية طبقة األوزون وعل تنفدة ل واد المس تخلص من الم ة وال تدريجي

ة ّد مصلحة وطني واد . تُع مل الم ا ليش تحّكم بھ واد الُم تھالك الم اء اس ي إلنھ دول الزمن ديل الج رى تع د ج وق
وسوف يعتمد نظام الحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد تحديد خط . الھيدروكلوروفلوروكربونية
ايراألساس الخاص بالمواد ال انون /ھيدروكلوروفلوروكربونية، وسوف يصبح ساري المفعول اعتباراً من ين ك

ة . 2012الثاني  ّردات القائم ة  والمب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ويسمح حالياً لعشرين شركة باستيراد  الم
والت القاالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى  تيراد البولي ا يسمح لست شركات أخرى باس ى، كم ة عل  ئم

 .ب 141مادة الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتوزيعھا حسب القطاعات
 

ا     .5 بالد ھم ي تستھلك في ال ة  الت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني يتين من الم ادة إن المادتين األساس م
دروكلوروفلوروكربون  تخدم 22الھي ة اة المس يانة أنظم ة ص ي خدم واءف ف الھ د وتكيي ادةلتبري  ، وم
كما تستورد كمية قليلة من . ب المستخدمة في تنظيف وغسيل معدات التبريد141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 . 1، كما ھو موّضح في جدول 123الھيدروكلوروفلوروكربون مادة 
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   من بروتوكول مونتريال 7وفقا للمادة  يةجمھورية الدومينيكالاستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في : 1جدول 

  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المادة الھيدروكلوروفلوروكربونية
                طن متري

 978.85 854.22 874.28 903.15 1,002.01 523.77  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 - 10.85 8.93 3.16 1.56 56.22  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 4.00 15.35 16.40 0.08 - -  123روكلوروفلوروكربون الھيد

 982.85 880.42 899.61 906.39 1,003.57 579.99  )طن متري(المجموع 
        طن من قدرات استنفاد األوزون

 53.84 46.98 48.09 49.67 55.11 28.81  22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 - 1.19 0.98 0.35 0.17 6.18  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.08 0.31 0.33 0.00 - -  123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 53.92 48.48 49.40 50.02 55.28 34.99 )طن من قدرات استنفاد األوزون(المجموع 

  
دروكلوروفلوروكربون ستخدمتبوليول التي الأنظمة وعالوة على ذلك، تستورد البالد    .6  ب  141مادة الھي

و مبإل ا ھ اوى، كم اج الرغ ي جدول نت ةوكانت . 2يّن ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم  خطة إدارة إزال
ة كشرط  يةجمھورية الدومينيكالالخاصة ب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ّدرت  خط أساس استھالك الم د ق ق
زام د  لاللت ن  75.35عن ن م تنفاد اط درات اس ار ق ي االعتب ذ ف ذي يأخ ّدل ألوزون، ال ة مع ادة كمي م
  .2010و 2009الموجودة في البوليوالت المستوردة في عامي ب  141لوروفلوروكربونالھيدروك

 
ً  ب 141مادة الھيدروكلوروفلوروكربونمن  يةجمھورية الدومينيكالاستھالك : 2جدول    الموجود في البوليوالت المستوردة الممزوجة مسبقا

الموجود ب  141ھيدروكلوروفلوروكربون
 في البوليوالت المستوردة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 227.00 212.00 177.00 143.00     طن متري 
 24.97 23.32 19.47 15.73 - - طن من قدرات استنفاد األوزون

  
غ    .7 تين مبل ادي والس ا الح ي اجتماعھ ة ف ة التنفيذي رت اللجن ي دوالر 332,775أق الح  أمريك لص

ة  ديبي إلزال ري  34.00اليوئن ن مت ن  ق 3.74(ط ن م تنفاد األوزونط ن ) درات اس ادة م م
دروكلوروفلوروكربون اوى البولي ب 141الھي نيع رغ ي تص تخدم ف يءان تريوالمس ردات  الجاس ة للمب العازل

تقبل، . التجارية في فاركو وقد أُقّر ھذا المشروع بصفة استثنائية، ودون التأثير على أي مشروع آخر في المس
ي الو واردة ف روط ال ع  للش ن أن يخض رر ميمك ن ( 61/47ق اجم ع تھالك الن ادة أي االس م

ً  ةالموجود ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون   .في البوليوالت الممزوجة مسبقا

د  13كما توجد    .8 د التجاري، وغرف التبري ة للتبري شركة صغيرة تقوم بتصنيع رغاوى العزل الجاف
ان وري في المك رذاذ والرش الف واب وال ذه الشركات م. واألب دى ھ واع من ويوجد ل ة أن ين واحد أو ثالث ا ب

نخفض و(عبوات الرغاوى  رذاذ، الضغط الم الي/ال ة في جدول )أو الضغط الع ا ھي مبيّن د تلقت . 3، كم وق
ادة  دومي، مساعدة من الصندوق متعدد األطراف لتغيير خطوط إنتاج رغاوىيراشركتان، ھما ميتالغاز و ب م
  .1ب 141وكلوروفلوروكربونمادة الھيدر إلى  11 الھيدروكلوروفلوروكربون

  
 

                                                      
طن من  1.5 ألوزون وقدرات استنفاد اطن من  19.3إلزالة  أمريكي لليوئنديبي دوالر 316,368عشرين مبلغ لقد خصص في االجتماع الرابع وال. 1

في تصنيع معدات التبريد  ةالمستخدم على التوالي 12 الھيدروكلوروفلوروكربونو 11ھيدروكلوروفلوروكربون من مادتي ألوزونقدرات استنفاد ا
قدرات استنفاد طن من  60.7إلزالة لليوئنديبي  أمريكي دوالر 177,670جتماع التاسع والعشرين مبلغ كما خصص في اال .التجارية في ميتالغاز

  .في باريدوميالجاسيء ان تفي صناعة رغاوى البوليوري ةالمستخدم  11 ھيدروكلوروفلوروكربون من مادة ألوزونا
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دول  ي : 3ج اوى ف انع الرغ ة الدومينيكالمص ةجمھوري ادة  ي ى م ة عل والت المحتوي تخدم البولي ي تس الت
  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون

  

 الشركة
  معّدل ال )طن متري(  ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 

طن قدرات استنفاد 
 األوزون

 المعدات
 المعدل 2009 2008 2007

 رغاوى عزل للتبريد التجاري
  موّزع ضغط عالي  2 0.95 8.67 9.00 9.00 8.00  ميتالغاز

 2موّزع ضغط منخفض   1 0.22 2.00 2.00 2.00 2.00 فريغر دومينيكانا
  أبواب، ألواح، شاحنات مبردة 

 موّزع ضغط عالي  2 75.0053.335.87 60.00 25.00 إفر الست دورز
  2موّزع ضغط عالي   1 13.0012.001.32 12.00 11.00 إفر دور

 2موّزع ضغط عالي   1 0.62 5.67 9.00 3.00 5.00 ألبا إمبورت

 باريدومي
10.00 11.00 11.0010.671.17 

وّزع ضغط عالي  1 وّزع ضغط   ؛ م م
نخفض  اوى رذاذ  1؛ 2م وّزع رغ م

    بضغط منخفض 
  ضغط عالي  موّزع   2 10.0010.331.14 9.00 12.00 غروبو آر

 موّزع ضغط عالي 1 0.66 6.00 7.00 6.00 5.00 فرغونوس ديل كاريبي
 رش في المكان/رذاذ

 موّزع رغاوى رذاذ بضغط منخفض  3 0.81 7.33 8.00 8.00 6.00 إكسترافريو
 موّزع رغاوى رذاذ بضغط منخفض  2 0.66 6.00 7.00 6.00 5.00 سيالدورز كوبيان

 موّزع رغاوى رذاذ بضغط منخفض  2 1.03 12.009.33 5.00 11.00 آيسالنتس إي تيكوس
 موّزع رغاوى رذاذ بضغط منخفض  1 0.22 2.00 2.00 2.00 2.00 ساذرن سوليوشنز

 موّزع رغاوى رذاذ بضغط منخفض  2 11.0010.001.10 10.00 9.00 فرانسيس آيسالمينتو
  176.00143.3315.77 143.00 111.00  المجموع

  

ت   .9 ى تس ة عل ول المحتوي ة البولي انع أنظم ع المص ادة خدم جمي دروكلوروفلوروكربون الم  ب 141ھي
  ).سوف تزّوده بنما في المستقبل(المستوردة بشكل أساسي من الصين والمكسيك، وإلى درجة أقل من أسبانيا 

  

 قطاع خدمة التبريد 

تخدم    .10 دروكلوروفلوروكربو 4000يس ادة الھي ي م دات  22 نفن يانة وح ة لص واء المنزلي ف الھ تكيي
ردة ات والشاحنات المب د . بشكل أساسي، وأنظمة التبريد التجاري، والحاوي ة التبري اك أيضاً بعض أنظم وھن

دروكلوروفلوروكربو ادة الھي ادة  22 نالتجاري التي تستخدم م دروكلوروفلوروكربووم ا ھو 123 نالھي ، كم
ام . 4موّضح في جدول  د استخدم في ع ا مجم2010وق ري  10.85وعه ، م درات  1.19(طن مت طن من ق
  .لغسيل دارات التبريد ب 141مادة الھيدروكلوروفلوروكربون من ) استنفاد األوزون

  

التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يةت التبريد في جمھورية الدومينيكمعدا: 4جدول  
  )طن متري(الستھالك ا(%)   الشحن السنوي *شحنة المبّردالوحدات القطاع الفرعي

 325.00 50 – 40  22ھيدروكلوروفلوروكربون  162,508 مكيّف ھواء منزلي
 203.13 50 – 40 22ھيدروكلوروفلوروكربون  65,000 مكيّف ھواء تجاري

 21.25 5 – 3 22ھيدروكلوروفلوروكربون  5,000 شاحنات مبردة
 272.50 10 – 5  502ر ، آ123، 22ھيدروكلوروفلوروكربون  1,090 مبّرد صناعي
502، آر 123، 22ھيدروكلوروفلوروكربون  2,400 حاوية مبردة  5 – 10 21.00 
 842.88     235,998  المجموع

  باستخدام مبردات غير قائمة على مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   502يتم حاليا خدمة معدات آر (*) 
   

واد   .11 دوالر من الم و الواحد بال ة في  يبلغ سعر الكيل د البديل واد التبري ة وم الھيدروكلوروفلوروكربوني
ي ا يل بالد كم دروكلوروفلوروكربون  5.50: ال ادة الھي ي لم ادة  15.40؛ 22دوالر أمريك ي لم دوالر أمريك

دروكلوروفلوروكربون  16.40أ؛  134الھيدروكلوروفلوروكربون   17.50أ؛  404دوالر أمريكي لمادة الھي
ادة الھ ي لم دروكلوروفلوروكربون دوالر أمريك ادة  15.00أ؛  407ي ي لم دوالر أمريك

 .أ 410الھيدروكلوروفلوروكربون 
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  إستراتيجية إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

ة الخاصة ب   .12 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة التھدف خطة إدارة إزال ةالدومينيكجمھوري ة  ي تلبي
يجميع أھداف بروتوكول مونتريال الخا . صة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب الجدول الزمن

ةحكومة الدومينيكالومن أجل الوفاء بالتزاماتھا، فإن  ة  ي رح إزال ادة تقت دروكلوروفلوروكربون م ب  141الھي
ي تصنيع منتجات الرغاوى، وضبط استھالك  ادة المستخدم ف دروكلوروفلوروكربون م دات  22الھي ي مع ف

ةالتبريد وت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم وعالوة  .كييف الھواء في المرحلة األولى من خطة إدارة إزال
اه  ا تج اء بالتزاماتھ ھيل الوف اتي لتس ي والمؤسس ل التنظيم ار العم ديث إط ة تح رح الحكوم ك، تقت ى ذل عل

ة األوزون ة طبق ك مع اإلس. بروتوكول مونتريال وزيادة التوعية بخصوص حماي املة ويتفق ذل تراتيجية الش
المبنية على التزام الحكومة بدمج البُعد البيئي في خطة البالد اإلستراتيجية بدون اإلضرار باالقتصاد الوطني، 

 .وتطوير العمل التجاري المرتبط بالمواد المستنفدة لألوزون، ورفاھية المواطنين
  

 تحويل مشاريع تصنيع الرغاوى

ن     .13 ل م تخلص الكام ل ال ن أج ادة وم دروكلوروفلوروكربون م ة  ب 141الھي ي أنظم ودة ف الموج
ة الدومينيكالالبوليول المستوردة في  ةجمھوري ي تصنع ي ع المصانع الت ل جمي ى تحوي ة األول رح المرحل ، تقت

وقد اقترحت تكنولوجيا فورمات الميثيل التي سوف توفَّر من خالل . الرغاوى إلى تكنولوجيا فورمات الميثيل
وتجعل المستويات . حترار العالمياستجابة لطلب الحكومة لبديل خافض لقدرة اال 2لمكسيكبيوت الخبرة في ا

ر المجدي اقتصادياً  ي تستخدمھا مصانع الرغاوى من غي ة الت المنخفضة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
دروكربون ى الھي ة عل والت القائم اد البولي اً اعتم ى الم. وفني ة عل ة القائم ي األنظم ات وال تلب م متطلب اء معظ

يالل اس الميث ى اآلن قي ة . العمالء، كما لم يكتمل حت رك لمصانع الرغاوى حري ك، سوف يت الرغم من ذل وب
أثير في  ة الت ألوزون وقليل تنفدة ل واد المس رار استخدام التكنولوجيات البديلة من موّرديھم الخالية من الم االحت

المي دد األطراف الع ل الصندوق متع اليف إضافية، دون أن يتحم ة تك ة . أي وّردي األنظم ع م ق جمي د واف وق
  .وُمصنّعي الرغاوى على ھذا المنحى

  
 دوالر 10,000: يتطلب إدخال تكنولوجيا فورمات الميثيل تجديد المعدات الموجودة في خط األساس   .14

نخفض أمريكي وزع ذي ضغط م ل م الي أمريكي دوالر 15,000 ؛لك وزع ذي ضغط ع ل م  5,000و  ؛لك
وافر . لكل موزع رذاذ أمريكي دوالر ا يت دات في خط  أمريكي دوالر 3,000كم ة من المع أخرى لكل قطع

دريب، و ا لكل واحد  أمريكي دوالر 5,000 األساس لغايات االختبار والتجريب والت ل التكنولوجي ات نق لغاي
اليف ك. من التكاليف اإلجمالية% 10وقد احتسبت الحاالت الطارئة بمقدار . من ھذه المصانع ا احتسبت التك م

ات  رة المشاركة وتركيب وت الخب ات من بي التشغيلية بناء على أسعار خط األساس والمستحضرات والتركيب
ا اليو ي جمعھ ذلك المعلومات الت ا، وك اد ئاالستبدال والتحويل من مزّودي التكنولوجي ديبي من مشروع اعتم ن

اليف ا. فورمات الميثيل ة وبناء على ذلك، فقد قُّدرت تك غ لتشغيل العادي وغرام  أمريكي دوالر 0.20بمبل للكيل
زّود  أمريكي دوالر 15,000ويُطلب مبلغ . الواحد من نظام البوليول المستخدم ي تُ رة الت وت الخب لستة من بي

ى  ة، إضافة إل ام لمصانع الرغاوى للمساعدة في تحسين األنظم ات أمريكي دوالر  20,000المواد الخ لغاي
 .التحكم والرقابة

  
اوى ب   .15 ل مصانع الرغ ة لتحوي ة الكلي ّدر التكلف غتُق ي دوالر 743,600 مبل ي أمريك يّن ف و مب ا ھ ، كم

  .كغم/أمريكي دوالر 4.23 ـللمشروع ب جديةوتقدر قيمة التكلفة الم. 5جدول 
  

                                                      
في المكسيك، والتي تضمنت مساعدة لتكييف  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالة أقرت اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والستين خطة إدارة إز. 2

  .نتاج أنظمة قائمة على فورمات الميثيلإمعدات خط األساس في بيوت األنظمة للسماح ب
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  يةجمھورية الدومينيكالالتكلفة الكلية لتحويل مصانع الرغاوى في : 5جدول

 الشركة
  )دوالر أمريكي(التكاليف الكلية   *ب 141 ھيدروكلوروفلوروكربون

 المجموع تشغيل **رأس المال )طن قدرات استنفاد األوزون( )طن متري(
 56,462 11,362 45,100 0.99 9.00  ميتالغاز

 22,325 2,525 19,800 0.22 2.00 فريغر دومينيكانا
 139,784 94,684 45,100 8.25 75.00 إفر الست دورز

 41,712 16,412 25,300  1.43 13.00 إفر دور
 36,662 11,362 25,300 0.99 9.00 ألبا إمبورت
 76,587 13,887 62,700 1.21 11.00 باريدومي
 57,724 12,624 45,100 1.10 10.00 غروبو آر

 34,137 8,837 25,300 0.77 7.00 فرغونوس ديل كاريبي
 42,473 10,573 31,900 0.88 8.00 إكسترافريو
 32,253 9,153 23,100 0.77 7.00 ز كوبيانسيالدور

 38,881 15,781 23,100 1.32 12.00 آيسالنتس إي تيكوس 
 16,983 2,683 14,300 0.22 2.00 ساذرن سوليوشنز

 37,618 14,518 23,100 1.21 11.00 فرانسيس آيسالمينتو
 633,600 224,400 409,200 19.36 176.00  )شركات الرغاوى(مجموع فرعي  
 90,000      )بيوت الخبرة(نقل التكنولوجيا  

 20,000      الرقابة، التشريعات
 743,600      الكلفة الكلية 

  .2009االستھالك في (*) 
  الطوارىء؛ كاليف التجارب واالختبارات والتدريبتوكلفة إصالح المعدات في خط األساس؛ : يشمل(**) 

  
تھالك    .16 ة اس ة لمعالج طة المقترح وم األنش ادتين تق دروكلوروفلوروكربون الم و   22 الھي

دروكلوروفلوروكربون  ي  123الھي ة الت ة التحتي المستخدمة في قطاع خدمة صيانة التبريد على اإلستراتيجية والبني
ي . في أثناء إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية يةجمھورية الدومينيكالوضعتھا  ي األنشطة المحددة الت فيما يل

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية مقدارھا سوف تنفذ في ا
من ) ت استنفاد األوزوناطن من قدر 7.15(طن متري  130.09دوالر أمريكي وھي مرتبطة بإزالة  714,200

  : 22 الھيدروكلوروفلوروكربونمادة 

ت  )أ ( بط اس ي لض انوني والمؤسس ل الق ار العم ز إط واد تعزي ارة الم يراد وتج
ارك؛  د من موظفي الجم دريب مزي ا؛ وت ة عليھ دات القائم الھيدروكلوروفلوروكربونية والمع
ع  ألوزون؛ ورف تنفدة ل واد المس ى الم وازم الضرورية للتعرف عل دة والل وفير صناديق الع ت
واد  ة الم ى إزال ة إل ول الحاج يين ح تفيدين الرئيس د المس وعي عن ة ال درج

واد الھيدروكلوروفلو ة الم ة إدارة إزال ذ خط ل تنفي ن أج ة م روكربوني
  ؛)دوالر أمريكي 128,800(الھيدروكلوروفلوروكربونية 

د وتكييف   )ب ( زة التبري ة صيانة أجھ ة لخدم برنامج تدريب واعتماد للفنيين في القطاعات الفرعي
ل ن أج واء م واء؛ ت: الھ د وتكييف الھ ي التبري وطني لفني اد ال ام االعتم ذ نظ داد وتنفي ين إع مت

اء  ي إنھ ة ف بالد التدريبي درات ال ة ق ل تقوي ن أج ة م ة والمھني ة الفني د التربي ع معھ اون م التع
رخيص  ة؛ وت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تھالك الم اليب  1000اس ل أس ي أفض ي ف فن

  ؛)دوالر أمريكي 195,000(الممارسة 
ت/إعادة التدوير/ردادإنشاء ثالثة مراكز إضافية لالست  )ج ( تالتجديد، وس دوير /ردادة مراكز لالس الت

لن م ت :أج ة االس ديم خدم د ردادتق ي التبري ة ف ات الفرعي د للقطاع دوير والتجدي ادة الت ، وإع
ي  ؛تزويد السوق بمبردات مرخصة وقابلة لالستخدام ؛وتكييف الھواء ين الت ودعم أنشطة الفني

  ؛)أمريكي دوالر 120,000(إعادة التدوير/ردادتتناول أصالً معدات االست
اليب   )د ( ى األس ائيين عل تخدمين النھ واء والمس ف الھ د وتكيي يانة التبري اع ص ة لقط اعدة فني مس

ت ؛الصحيحة في استخدام المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا رداد طريقة عمل شبكة اس
المساعدة في توفير الطاقة وخفض االنبعاث من غازات  ؛المبردات وإعادة تدويرھا وتجديدھا
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دفيئات ال ةال ة الصيانة ؛زراعي ي خدم ة ف اليب الممارس يم أفضل أس راءات  ؛تعم تضمين إج
ردات في الفضاء الخارجي رداداالست  دوالر 270,400( وإعادة التدوير لتقليص انبعاثات المب

  ).أمريكي

  وحدة تنفيذ المشروع ومراقبته

ة إنشاء وحدة لتنف   .17 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ه تقترح خطة إدارة إزال ذ المشروع ومراقبت ي
بالد، وشراء كل  ع أنحاء ال تكون تابعة لوحدة األوزون من أجل المساعدة في جھود التنفيذ والمتابعة في جمي
اآلالت والمعدات، واإلشراف على أنشطة التدريب، والعمل مباشرة مع المستوردين وضباط الجمارك لتالفي 

ألو تنفدة ل واد المس ي الم روع ف ر المش ار غي ي االتج اعدة ف تيراد، والمس ات االس اع تعليم زون، ولضمان إتب
ارير  تطوير نظام ترخيص الفنيين، ومراجعة المنھاج الدراسي للمدارس المھنية وتقييم أدلة التدريب، ورفع تق

نوية لليو ع س ديبي ئرب ذ الرئيس(ن ة التنفي دة ). ةيبصفته وكال ذه الوح اء ھ اليف إنش غ تك  دوالر 150,000وتبل
  .أمريكي

  
  لتكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةا
 

ّدمت،    .18 ا قُ ة، كم دوالر  1,940,575تبلغ التكلفة اإلجمالية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزال
ي  ة(أمريك م الوكال اليف دع تثناء تك داره ) باس يض مق از تخف تھ% 10إلنج اس اس ط أس ي خ واد ف الك الم

ة  تكمال إزال ة، واس دروكلوروفلوروكربونالھيدروكلوروفلوروكربوني ادة الھي ي ب  141 م ود ف الموج
  .المبالغ المخصصة لألنشطة المقررة في خطة إدارة اإلزالة 6يُوضح جدول . البوليوالت المستوردة

  
  يةجمھورية الدومينيكالالتكلفة اإلجمالية للمرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة ب: 6جدول 

  

 )دوالر أمريكي(الكلفة    الوصف
    الرغاوى  

 332,775  *تحويل فاركو
 743,600  شركة رغاوى 13تحويل 

 1,076,375  المجموع الفرعي لقطاع الرغاوى
    خدمة التبريد
 128,800  التشريعي/القانوني تعزيز اإلطار

 195,000  تدريب وترخيص الفنيين 
 120,000  استصالح االسترداد وإعادة التدوير ومراكز

 270,400  المساعدة الفنية لخدمة التبريد
 714,200  المجموع الفرعي لقطاع الخدمة
    المراقبة والتقييم وإعداد التقارير

 150,000  وحدة مراقبة المشروع
 1,940,575  ة الكليةالكلف

  .الحادي والستينأقّرت في االجتماع (*)     

  
  

  تعليقات األمانة وتوصيتھا
  التعليقـات

 
ة    .19 واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الدومينيكللاستعرضت األمانة خطة إدارة إزالة الم ةجمھوري  ي

واد الھيد ة الم ط إدارة إزال داد خط ة بإع ة المتعلق ادئ التوجيھي ياق المب ي س ة ف روكلوروفلوروكربوني
رر ( اع )54/39المق ي االجتم ا ف ق عليھ تھالك المتف اع االس ي قط واد ف ذه الم ة ھ ل إزال ايير تموي ، ومع

دد األطراف ) 60/44المقرر (الستين  والمقررات الالحقة بشأن ھذه الخطط وخطة أعمال الصندوق المتع
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مسائل تتعلق بالتكلفة والجوانب واليونيب وقد ناقشت أمانة الصندوق مع اليوئنديبي . 2014- 2011للفترة 
 .الفنية، التي عولجت بشكل مناسب كما ھو ملخص أدناه

  نقطة البدء لمجمل التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

زام بنحو  يةجمھورية الدومينيكالقّدرت    .20 تنفاد األوزون،  74.75خط األساس لاللت درات اس طن من ق
ةآ ار كمي دروكلوروفلوروكربون  خذة في االعتب ادة الھي والت المستوردة ب 141م ا البولي ي تشتمل عليھ . الت

ادة  ر الم وارد في تقري من بروتوكول  7ومع ذلك، وبناء على استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال
دروكلوروفلوروكربون مونتريال، الذي استثنى كمية  ت في ا  ب 141مادة الھي د ثُبّ والت المستوردة، فق لبولي

  .ألوزونقدرات استنفاد اطن من  51.20عند  لاللتزامخط األساس 

رر    .21 ى المق اء عل واد (  )د( 60/44بن تھالك الم ي اس يض ف الي التخف دء إلجم ة الب نقط
ة رر)الھيدروكلوروفلوروكربوني ادة ( (2))ج( 61/47، والمق ن م اتج ع تھالك الن االس

دروكلوروفلوروكر توردة 141بون الھي والت المس ي البولي ودة ف ة ا)ب الموج إن نقط ة ، ف دء الخاص لب
طن من قدرات استنفاد األوزون، محسوبة  بناء على أن خط أساس المواد  70.71ھي  يةجمھورية الدومينيكالب

ادة  تنفاد األوزون 51.20بنحو  7الھيدروكلوروفلوروكربونية لاللتزام المحددة تحت الم درات اس ، طن من ق
ن  نوات م دل الس ى مع افة إل دروكلوروفلوروكربون  2009 -2007إض ادة الھي ي  141لم ة ف ب الداخل

 .طن من قدرات استنفاد األوزون 19.51البوليوالت المستوردة الممزوجة مسبقاً والبالغ 
    

  مسائل مرتبطة بقطاع الرغاوى
  

ت، نظرا في ما يتعلق بتبرير الحاجة إلى تحويل مصانع الرغاوى إلى تكنولو   .22 ذا الوق ة في ھ ا بديل جي
دروكلوروفلوروكربون آلن  ادة الھي ى أن  ب 141م ديبي إل ار اليوئن زام، أش من االلت دخل ض تخدم ال ت المس

ة  ة الدومينيكالحكوم ةجمھوري ذا  ي ن أن ھ الرغم م توردة، ب أثير المس ى خفض الت دف إل ات تھ ق سياس تطب
ادة  ه كاستھالك تحت الم م يشر إلي ة و .7االستخدام ل ة إلزال املة األولوي ة استراتيجيتھا الش د أولت الحكوم ق
در ة ذات ق واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم تنفاد عالي ألوزونات اس ك، ف. ل ى ذل وردين إوعالوة عل ن الم

مادة رحلة استبدال ي مھي بيوت خبرة موجودة في المكسيك وھي ف ىالرئيسيين للمواد الخام المصانع الرغاو
. أساسيمنھا فورمات الميثيل بشكل وفي البوليوالت بعناصر نفخ بديلة،  ب 141لوروكربون الھيدروكلوروف

تخدام  ر اس ة بحظ زم الحكوم دروكلوروفلوروكربون وتلت ادة الھي تم  ب 141م دما ي وي عن خ رغ كعنصر نف
   .  تحويل المصانع إلى عنصر نفخ بديل

دومي، مساعدة من الصن   .23 از وباري ا ميتالغ ل خطوط تلقى مصنعان، ھم دد األطراف لتحوي دوق متع
ن  وي م ا الرغ ونإنتاجھم ادة الكلوروفلوروكرب ى  11م دروكلوروفلوروكربون إل ادة الھي ا . ب 141م أم

ع والعشرين  اع الراب ر في االجتم تثماري المق إن المشروع االس ) 1998آذار /مارس(بخصوص ميتالغاز، ف
ونكان إلزالة كل من  ونو ) رغوة( 11مادة الكلوروفلوروكرب ادة الكلوروفلوروكرب د(  12 م ). عنصر تبري

ة  ة بتكلف ل (دوالر أمريكي  121,000وقد اشتمل على تركيب ماكينة رغوة واحدة وماكينة ثانوي من % 38تمث
أما بخصوص . كما جرى شراء موزع رغوة إضافي). دوالر أمريكي 316,368المبلغ اإلجمالي المقرر البالغ 
، قد )1999تشرين الثاني /نوفمبر(تثماري المقر في االجتماع التاسع والعشرين باريدومي، فإن المشروع االس

دات في خط األساس) كلفة رأس المال اإلجمالية(دوالر أمريكي  20,000اشتمل على  م .  إلصالح المع ا ت كم
ال وة ذي ضغط ع وزع رغ ة من . شراء م ة اإلجمالي ل الكمي دروكلوروفلوروكربون وتمث ادة الھي  ب 141م

واردة في المئة  13.5 اتين الشركتينھقبل ستخدمة من الم من إجمالي الكمية التي تستخدمھا جميع الشركات ال
ة  الشركاتوكذلك ( اتين الشركتيننديبي أن تحويل ھئوذكر اليو. ضمن مقترح المشروع اإلحدى عشر الداخل

روع ضمن ل  )المش ب تموي م طل ين (ت راوح ب ي  5,000يت وة دوالر أمريك وزع رغ ى لم  دوالر 15,000رذاذ إل
نفخ أمن ) لموزع ذي ضغط عال أمريكي دات خط األساس لتسھيل استخدام عنصر ال د مع ادة تجدي جل إع
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ى ). سوف لن يتم تزويد أية معدات جديدة(البديل  ذ مشروع الرغاوى إل ؤدي تنفي ك، سوف ي ى ذل وعالوة عل
واد الھيدروكلور ى الم ة عل نيع القائم اريع التص ع مش ل جمي ة تحوي ة، وإزال ادة وفلوروكربوني م

ة الدومينيكالفي البوليوالت المستوردة في  ةبالكامل الموجود ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون  ةجمھوري . ي
ل ھ ى تحوي وت  اتين الشركتينوربما تكون ھناك ضرورية إل ى بي دان عل ا تعتم ذات ألنھم ذا الوقت بال في ھ
 .نع الرغاوى األخرىالخبرة ذاتھا التي تزود البوليوالت إلى مصا

وقد تم اإلشارة إلى أن تكاليف التشغيل . نوقشت القضايا المرتبطة بالتكلفة وعولجت بطريقة مرضية   .24
ة  دروكلوروفلوروكربون المتزايدة في المقترح األصلي مبنية على كمي ادة الھي ام  ب 141م المستخدمة في ع

وب ب 2009 – 2007بدال من معدل استخدام  2009 ا ھو مطل رر كم دل . 61/47حسب المق د استخدم مع وق
داره  ة مق ي 0.20تكلف يك /دوالر أمريك ي المكس رة ف وت الخب ر لبي عر المق غ الس ا بل م، بينم دوالر  0.15كغ

ا اتفق أيضا . دوالر أمريكي 182,750ونتيجة لذلك، فقد عّدلت تكاليف التشغيل المتزايدة إلى . كغم/أمريكي كم
ةعلى تقديم التمويل للمساعدة ال ا / فني ة مم ر مزودي األنظم يس عب ى مستوى الشركة ول ا عل ل التكنولوجي نق

دار  ى خفض مق ة  25,000يؤدي إل ة واألشراف جزء من وحدة رقاب دوالر أمريكي، وأن يكون طلب الرقاب
 .المشروع

دوالر  4.636دوالر أمريكي، بسعر  663,450تبلغ التكلفة اإلجمالية المتفق عليھا لمشروع الرغاوى    .25
دروكلوروفلوروكربون من   2009- 2007كغم بناء على معدل استھالك /ريكيأم ادة الھي داخل  ب 141م ال

توردة  والت المس ى استھالك / دوالر أمريكي 3.77أو (ضمن البولي اء عل م بن ي ) 2009كغ يّن ف و مب ا ھ كم
 .7جدول 

  

  يةورية الدومينيكجمھالالتكلفة اإلجمالية المتفق عليھا لتحويل مشاريع الرغاوى في : 7جدول 

 الشركة
  )دوالر أمريكي(التكاليف الكلية   *ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 

 المجموع تشغيل **رأس المال)طن قدرات استنفاد األوزون( )طن متري(
 59,853 9,253 50,600 0.95 8.67  ميتالغاز

 27,356 2,056 25,300 0.22 2.00 فريغر دومينيكانا
 127,710 77,110 50,600 5.87 53.33 إفر الست دورز

 44,166 13,366 30,800 1.32 12.00 إفر دور
 40,053 9,253 30,800 0.62 5.67 ألبا إمبورت
 79,509 11,309 68,200 1.17 10.67 باريدومي
 60,881 10,281 50,600 1.14 10.33 غروبو آر

 37,997 7,197 30,800 0.66 6.00 فرغونوس ديل كاريبي
 46,011 8,611 37,400 0.81 7.33 يوإكسترافر

 36,054 7,454 28,600 0.66 6.00 سيالدورز كوبيان
 41,452 12,852 28,600 1.03 9.33 آيسالنتس إي تيكوس 

 21,985 2,185 19,800 0.22 2.00 ساذرن سوليوشنز
 40,423 11,823 28,600 1.10 10.00 فرانسيس آيسالمينتو

 663,450 182,750 480,700 15.77 143.33  )شركات الرغاوى(مجموع فرعي  
 -      )بيوت الخبرة(نقل التكنولوجيا  

 -      الرقابة، التشريعات
 663,450      الكلفة الكلية 

  .2009 - 2007معّدل االستھالك في (*) 
  ىءكلفة إصالح المعدات في خط األساس؛ وتكاليف التجارب واالختبارات والتدريب؛ الطوار: يشمل(**) 
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  مسائل تتعلق بقطاع خدمة التبريد
  

ردات، والخطة    .26 د ضمن خطة إدارة المب ة التبري في ضوء النتائج المتحققة حتى اآلن في قطاع خدم
ة سوى  إلزالةالوطنية  المواد الكلوروفلوروكربونية، نظرا ألنه ال يوجد في البالد حاليا أي عناصر تبريد بديل

واد الھيدروفل ى الم ة عل ك القائم دل أتل ي المع ي ف ي ھ ة والت ن غوروكربوني رات م ثالث م ى ب ادة ل م
ة  ،22الھيدروكلوروفلوروكربون  ارك وحمل دريب موظفي الجم فقد اقترح إعادة تخصيص جزء من تمويل ت

ا، و د بحد ذاتھ ة  التبري ادة أالتوعية ليغطي أنشطة خدم تعادة وإع ى دمج األنشطة المقترحة لالس ن يصار إل
يد المستخدم النھائي، من بين أمور أخرى، إصالح المبردات والتسرب عند صيانة أنظمة التدوير وحوافز تجد

ة استخدام  د، وإزال دروكلوروفلوروكربون التبري ادة الھي د ب 141م د آالت  ؛)في غسيل دارات التبري وتزوي
ن الورشات المرخصة ا دد م دد مح ى ع ية إل اس، والقياسات وك(لصيانة األساس ام بالنح دات اللح فات مع اش

دوير بسيط ؛)التسرب ادة ت ات إع ع ماكن ددة ةوقياس إمكانية تجمي ات متع ة مع عدد محدود من ماكن ، مترافق
ثمن ال  الستخدامھا مع أنظمة التبريد الكبيرة؛ استيرادإعادة التدوير /رجاعالستلاألغراض  تراكيب رخيصة ال

ي يدخل ضمنھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن استخد د الت دات التبري امھا في مختلف أنواع مع
واد  ى الم ة عل د القائم ة التبري ن أنظم ادية م دوى االقتص الحية والج اس الص ة، وقي زال عامل ال ت

د . الھيدروكلوروفلوروكربونية وذات معدالت تسرب عالية التي يمكن تجديدھا وتحويلھا إلى مبردات بديلة وق
ر ى االقت ب عل ديبي واليوني ق اليوئن كواف ى ذل اء عل روع بن ديل المش ا بتع اله وقام وارد أع د . اح ال ا أك كم

تخدام  د توقف اس ه بع ديبي أيضا ان دروكلوروفلوروكربون اليوئن ادة الھي ي  ب 141م يل دارات ف ة غس عملي
ة  8يظھر جدول . الحكومة استخدامه رالتبريد، فسوف تحظ طن  7.63األنشطة المعدلة التي ستؤدي إلى إزال

  . من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوزونا نفادقدرات استمن 
  

  المبلغ المتفق عليه ألنشطة خدمة التبريد:  8جدول 

 الوصف

ھيدروكلوروفلوروكربون22ھيدروكلوروفلوروكربون  *ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 
  الكلفة

 )دوالر أمريكي(

 )طن متري(
طن قدرات (

استنفاد 
 )األوزون

)طن متري(
رات طن قد(

استنفاد 
 )األوزون

)طن متري(
طن قدرات(

استنفاد 
 )األوزون

 50,000 0.61 11.11 0.61 11.11   تعزيز األطر القانونية
 200,000 2.44 44.44 2.44 44.44   تدريب وترخيص الفنيين

 350,000 4.58 77.78 3.98 72.35 0.60 5.43 المساعدة الفنية
 600,000 7.63 133.33 7.03 127.90 0.60 5.43 المجموع

  .مستخدم لغسيل دارات التبريد(*) 

  التكلفة اإلجمالية المتفق عليھا للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ة بنحو    .27  1,696,225تقّدر التكلفة اإلجمالية المتفق عليھا لتطبيق المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزال
ين في جدول دوالر أمريك ى تخفيض . 9ي، كما ھو مب ق إل ذا التطبي ؤدي ھ درات  7.63وسوف ي طن من ق

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تنفاد األوزون من الم ادة  0.60أي (اس تنفاد األوزون لم درات اس طن من ق
دروكلوروفلوروكربون  ادة  7.03ب و  141الھي تنفاد األوزون لم درات اس ن ق ن م ط

دروكلوروفلورو ل ) 22كربون الھي ا يمث و م واد % 14.9، وھ زام الم اس الت ط أس ن خ م
تنفاد  19.51(طن متري  177.33الھيدروكلوروفلوروكربونية، واإلزالة النھائية لما مجموعة  طن قدرات اس

  .المستوردة ب الداخلة في البوليوالت 141من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون ) األوزون
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28.   
  

 يةجمھورية الدومينيكالزالة الخاصة بللمرحلة األولى من خطة إدارة اإلالتكلفة اإلجمالية :  9جدول 

 الوصف
  *ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 

22ھيدروكلوروفلوروكربون
ھيدروكلوروفلوروكربون

  الكلفة
دوالر (

 )أمريكي
   mt ODP t mt ODP t mt ODP t  الرغاوى  

 332,775 3.74 34.00   3.74 34.00  *تحويل فاركو
 663,450 15.77 143.33   15.77 143.33  شركة رغاوى 13تحويل 

         خدمة التبريد 
 50,000 0.61 11.11 0.61 11.11    تعزيز اإلطار القانوني 

 200,000 2.44 44.44 2.44 44.44    تدريب وترخيص الفنيين 
 350,000 4.58 77.78 3.98 72.35 0.60 5.43 المساعدة الفنية

 100,000        التقييم وإعداد التقاريرالمراقبة و
 1,696,225 27.14 310.67 7.03 127.91 20.11 182.76 المجموع

  .الحادي والستينأقّرت في االجتماع (*) 
  

ام    .29 ول ع ا بحل  2015نظرا لمستوى استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سيجري أزالتھ
ة )من خط أساس االستھالك% 14.9ون، تمثل طن من قدرات استنفاد األوز 7.63أي ( د الحظت األمان ، فق

في تحقيق تقدم في تطبيق  يةجمھورية الدومينيكالأن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة سوف يساعد 
ى من . 2015إجراءات الضبط والتحكم بعد  وفي رده على ھذه المالحظة، أشار اليوئنديبي إلى المرحلة األول

ا بروتوكول  يةحكومة الدومينيكالإدارة اإلزالة تمّكن خطة  ي يطلبھ تحكم الت إجراءات الضبط وال اء ب من الوف
وام  ال لألع ى واردات . 2015و  2013مونتري ود عل ل القي ة، مث طة المقترح ھم بعض األنش وف تس ا س كم

ى ة في تخفيض الطلب عل در المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربوني ادة الھي وكلوروفلوروكربون م
  .لخدمة الصيانة في البالد 22

 
 التأثير على المناخ

ب الذي تستخدمه شركات الرغاوى  141لقد جرى احتساب تأثير مادة الھيدروكلوروفلوروكربون     .30
، بناء على قيم االحترر العالمي لعناصر النفخ فقط ومستوى استھالكھا يةجمھورية الدومينيكالعلى المناخ في 

ى (ب  141طن متري من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون  177: حويل وبعده، وكانت كالتاليقبل الت بناء عل
طن من فورمات الميثيل سوف تجري إزالتھا، و  89. سوف تجري إزالتھا)  2009 – 2007معدل استھالك 

). 10جدول (طن من ثاني أكسيد الكربون التي قد تنبعث في الفضاء الخارجي سوف يجري تجنبھا  126,555
ة  ؤدي إزال وف ت ك، س ى ذل الوة عل دروكلوروفلوروكربون  5.43وع ادة الھي ن م ري م ن مت ب  141ط

ون في الجو 3.937المستخدم في غسيل دارات التبريد إلى تجنب انبعاث  يد الكرب اني أكس . طن إضافي من ث
ي 2014 – 2011وقد قدرت خطة العمل لألعوام من  اني أكس ادل ث غ ھذا االنبعاث بمع ون يبل  27.747د كرب

 .طنا
  

  احتساب التأثير على المناخ: 10جدول 
 )سنة/طن(مكافىء ثاني أكسيد الكربون  سنة/ طن  قدرة االحترار العالمي المادة

      قبل التحويل
 128,325 177 725 (*)  ب 141ھيدروكلوروفلوروكربون 

     بعد التحويل 
 1,770 89 20  فورمات الميثيل 

 (126,555)    ير الصافي التأث
  ب مستخدمة من قبل فاركو 141من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون ) من قدرات استنفاد األوزون 3.74(طن متري  34.00تشمل (*) 
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ق    .31 ي تشمل تطبي ة، الت ة المقترحة في خطة إدارة اإلزال ان أنشطة المساعدة الفني عالوة على ذلك، ف
ترداد وإ ل، واس ة أفض اليب خدم واد أس تيراد الم ود اس رض قي د وف واد التبري دوير م ادة ت ع

دروكلوروفلوروكربون المستخدمة  22 الھيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تؤدي إلى تخفيض كمية مادة الھي
د ة التبري ي خدم دروكلوروفلوروكربون. ف ادة الھي ن م رام م و غ ل كيل تج عن ك ة  22 وين ة نتيج ر المنبعث غي

ون 1.8وف يؤدي إلى توفير ألفضل أساليب الممارسة، س يد الكرب اني أكس وافر في . طن من مكافىء ث وال يت
أثير من . الوقت الحاضر توقع أكثر دقة عن تأثير أنشطة قطاع الخدمة على المناخ ذا الت د ھ وربما يمكن تحدي

ة تمن خالل التنفيذ تقييم خالل تقارير  ذ بداي نويا من د المستخدمة س واد التبري ة مستويات م ق خطة مقارن طبي
د المست واد التبري ات م اد تو ردة إدارة اإلزالة، وكمي ة ھاريدوالمع دات القائم دربين، والمع ين الم ، وعدد الفني

  .التي أعيد تجديدھا 22 مادة الھيدروكلوروفلوروكربونعلى 
  

   التمويل المشترك

وافر) ح( 54/39تنفيذاً للقرار    .32 ة والفرص المت ة للمصادر اإلضافية الخاص بالحوافز المالية المحتمل
 XIX/6من المقرر رقم ) ب(11لزيادة الفوائد البيئية إلى أقصى مدى من خطط إدارة اإلزالة بناء على الفقرة 

ديبي  اد اليوئن د أف ددة، فق ر لألطراف المتع ع عش اع التاس داف لالجتم اء بأھ ة للوف ة المطلوب اليف الحقيقي التك
ددة األطرافبروتوكول مونتريال تعتبر أعلى بكثير من ا وب من الصندوق متع غ المطل وسوف تغطى . لمبل

ة ن الحكوم ترك م ل مش ديرھا ، بتموي عب تق ي يص افية، الت ة اإلض ى ذ. التكلف اف إل ة يض ك، أن حكوم ل
درة  يةجمھورية الدومينيكال ردات ذات ق ى مب دعم للتحول إل ى المستوى اإلقليمي في استكشاف ال تشترك عل

  .احترار عالمي منخفضة

  2014-2011عمال الصندوق المتعدد األطراف للفترة خطة أ
  

غ    .33 ة  1,363,450يطلب اليوئنديبي واليونيب مبل ذ المرحل اليف دعم تنفي ى تك دوالر أمريكي إضافة إل
ة رة . األولى من خطة إدارة اإلزال وب للفت الي المطل غ اإلجم غ المبل غ  2014-211ويبل  دوالر 1,468,459مبل

واردة في خطة العمل وھو ف الدعم، ، بما في ذلك تكاليأمريكي غ ال ى من المبل دوالر أمريكي  882,534أعل
دروكلوروفلوروكربون  ادة الھي  141ألن المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة تقترح التخلص النھائي من م

ة  ى إزال افة إل وي، إض خ رغ ر نف تخدمة كعنص ادة  7.63ب المس ن م تنفاد األوزون م درات اس ن ق ط
دروك دروكلوروفلوروكربون  141لوروفلوروكربون الھي ادة  الھي ة  22ب وم اع خدم ي قط تخدمة ف المس
 . التبريد

  
   مشروع االتفاق

ة  األولرفق ماليتضمن    .34 ين حكوم اق ب ة مسودة اتف ة الدومينيكالمن الوثيقة الحالي ةجمھوري ة  ي واللجن
ا وتشمل المسود .التنفيذية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اإلجراءات الواجب اتخاذھ ق ب داً يتعل ة بن

ة، في خطة  شركةفي حالة شمول أي  ر ھيدروكلوروفلوروكربوني ا غي ى تكنولوجي ا إل سوف يجري تحويلھ
 .مؤھلة بناء على توجيھات الصندوق متعدد األطراف الشركةإدارة اإلزالة، وأن تكون تلك 

  
  ةالتوصي

 

اله،   .35 واردة أع ة ال ات األمان وء تعليق ي ض ر ف ة الفق ة 28و  27تين وبخاص ب اللجن د ترغ ، فق
 :التنفيذية في

جمھورية البلموافقة من حيث المبدأ، على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة ا  )أ (
في استھالك المواد % 10لتحقيق تخفيض مقداره  2015ـ  2011للفترة من  يةالدومينيك

دوالر  1,313,450والر أمريكي، تشمل د 1,468,459الھيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 
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دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي، و  98,509أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
دوالر أمريكي لصالح  6,500دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  50,000
 ؛اليونيب

ً مالحظة أن المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة تغط  )ب ( دوالر أمريكي،  332,775ي أيضا
دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي ليتمكن  24,958إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

مادة  طن من قدرات استنفاد األوزون من 3.74المشروع من إزالة 
المستخدم في تصنيع رغوة البوليوريتان الجاسىء ب  141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ؛ التجارية في فاركو، كما أقر في االجتماع الواحد والستينالعازل للمبردات 

قد وافقت على أن تكون نقطة البدء للتخفيض المستدام في  يةحكومة الدومينيكالمالحظة أن   )ج (
طن من قدرات  51.20استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند خط أساس مقداره 

طن من قدرات  48.49ك الفعلي ومقداره استنفاد األوزون، محسوبة على أساس االستھال
على  2010و 2009طن من قدرات استنفاد األوزون لألعوام  53.92استنفاد األوزون و 

 2009-2007من بروتوكول مونتريال، إضافة إلى معدل كمية  7التوالي، بناء على المادة 
مزوجة مسبقاً الم البوليولب الموجودة في أنظمة  141مادة الھيدروكلوروفلوروكربون من 

قدرات طن من  70.71 ، مما ينتجمن قدرات استنفاد األوزونطن  19.51المستوردة ومقدارھا 
 ؛استنفاد األوزون

طن من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البدء الخاصة  3.74اقتطاع مالحظة   )د (
ي أحد المشاريع بمعدل التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ف

طن من قدرات استنفاد األوزون أخرى  23.40المقرة في االجتماع الواحد والستين، واقتطاع 
من المواد المستنفدة لألوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولى 

  ؛من خطة إدارة اإلزالة

واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك  يةيكجمھورية الدومينالإقرار مسودة االتفاق بين حكومة   )ھ(
   و من الوثيقة الحالية؛ األولالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، كما ھي متضمنة في ملحق 

الدفعة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة إقرار   )و(
، شاملة أمريكي دوالر 759,250بمبلغ ، وخطة التنفيذ المرافقة لھا، يةجمھورية الدومينيكالب

أمريكي  دوالر 51,000، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ أمريكي دوالر 680,000
 3,250، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ أمريكي دوالر 25,000نديبي، وئلصالح اليو

 .، لصالح اليونيبأمريكيً  دوالر
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 األولمرفـق ال
  

  متعدد األطرافالللصندوق  التنفيذية واللجنة الجمھورية الدومينيكيةحكومة بين اتّفاق مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةھيدرواستھالك المواد ال تخفيضبشأن 

  
  

واللجنة التنفيذية فيما يتعلق ") البلد("  الجمھورية الدومينيكية بين حكومةھذا االتفاق التفاھم  مّثلي 1-
إلى ") وادّ الم("ألف  -1بإجراء تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع  2015كانون الثاني / يناير  1حلول بمن أطنان قدرات استنفاد األوزون  46.08كمية ثابتة قدرھا 
  .داول الزمنية لبروتوكول مونتلایرالج

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف األفقي  2-

لجميع المواد  كول مونتلایرببروتو تخفيضلالجدول الزمني لفضال عن  ")األھداف والتمويل("ألف  -2التذييل 
ويقبل البلد أّنه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل  .ألف-1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي 3المحّددة في الفقرة 
طوة النھائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي استھالك للمواد 

ألف، وفيما يتعلق بأي - 1المحددة في التذييل زون والمستنفدة لألالمواد التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع 
من كل من  3-4-4و 3-3-4و 3-2-4و 3- 1-4 ةألفقيا وففي الصف لكل مادة جاوز المستوى المحدداستھالك يت

  .المواد
 

رھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3-
ر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث وستوف. لبلدألف ل -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

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

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد  4-
تحّقق مستقلّ  ءإجراالبلد سوف يقبل من ھذا االتفاق، ) ب(5وفقا للفقرة الفرعية و. الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .من ھذا االتفاق ألف-2من التذييل  2.1صف الللمواد كما يأتي في  من تحقيق حدود االستھالك المذكورة
 .المعنيةالمنّفذة الثنائية أو بتكليف من الوكالة وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 
في حالة عدم وفاء  للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني  5-

 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع  البلد بالشروط التالية
 

. لجميع السنوات المعنيّة ألف- 2من التذييل  2-1في الصف  ق األھداف المحددةأن يكون البلد قد حق  ) أ(
وتستثنى . ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة يوجد فيھا السنوات التي 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن ھذا التحقق  ت اللجنة التنفيذيةقررإذا إال ، ھدافتحقيق ھذه األحقق بشكل مستقل من يتم التأن   ) ب(
 غير مطلوب؛

") تنفيذالط رير وخطاشكل تق("ألف -4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الرير اأن يكون البلد قد قدم تق  )ج(
مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق 
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لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

نھاية تقويمية حتى سنة  كل تغطيألف  -4التذييل  ئةعلى ھي سنويةتنفيذ  ةأن يكون البلد قد قّدم خط  )د( 
أو حتى موعد اكتمال  ،التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويلتمويل الشريحة فيھا لب طالتي يُ السنة 

  األخيرة؛ الشريحةجميع األنشطة الواردة فيه في حالة 

 والستينجميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن  بالنسبة إلى، أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد  )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

أن النظام يضمن امتثال بالھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، و
دروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھي

  .مونتريال لمدة ھذا االتفاق

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

وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على . ألف-5السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4النحو المبّين في الفقرة 

 
اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو توافق و 7-
لمواد المحددة في لإزالة وستھالك االفي من ھذه المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  جزء

 :ألف-1التذييل 
 

ة  سنويةفي خطة تنفيذ إما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً   )أ( مقدم
ع و متوق بما ھ ة  حس رة الفرعي ي الفق اله أ )د( 5ف ة أع دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط و كتنق

  :ما يليبوتتعلق التغييرات الرئيسية . للموافقة عليھا نفيذيةتأسابيع قبل أي اجتماع للجنة ال

  ؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف  )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من   )2(

ة السنوية لمستويات الالتغييرات في   )3( االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ذة وألتموي  المنف
  لمختلف الشرائح؛ 

غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،  األنشطةتمويل إلى البرامج أو تقديم   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  ؛موافق عليھا شريحةآخر تكاليف 

ا   )ب( يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي يإع ة  ف ذ الخط نويةتنفي  الس
ر  الموافق أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ عليھا، والت التنفي
  ؛الالحقالسنوي 

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   )ج(
ة يھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذيإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عل

ر . يح للخطة الموافق عليھاكجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنق دم لتغيي ويجب أن يُحدد في الطلب المق
ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك

تنفاد األوزون  درات اس ي ق رالت ق األم بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ورات . س ى أن الوف د عل ق البل ويواف
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ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل
  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

اھمة   )د( ى مس ل عل ن تحص واد ل ر الم ا غي ى تكنولوجي ا إل ين تحويلھ ركة يتع أي ش
ين وھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال يتب
دد األطراف ھاأن ة ( غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق المتع ة األجنبي أي بسبب الملكي

ول /سبتمبر 21منشأة بعد الموعد النھائي وھو إذا كانت أو  الغ اللج). 2007أيل يتم إب ة وس ة التنفيذي ن
  بھذه المعلومات كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

دى   )ھـ(  دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب اءسوف تع رة  االنتھ ريحة األخي ن الش م
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

د، وبصفة ـلتبريات اـاع الفرعي لخدمـسوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القط 8-
 :لما يلي خاصة

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

 خالل تنفيذ المشروع؛

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

كافة األنشطة التي يقوم بھا عن يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق و 9-
كون يعلى أن  اليوئنديبي قوقد واف. االتفاقمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا  نيابة عنه أو التي ُيضطلع بھا

كون الوكالة المنفذة المتعاونة على أن ي اليونيب وافقو") كالة المنفذة الرئيسيةالو("الوكالة المنفذة الرئيسية 
. تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق) الوكالة المنفذة المتعاونة(

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق  وُيوافق البلد على عمليات التقييم الدورّية التي قد ُتجري في إطار برامج
 .في ھذا االتفاق ةالمشتركة المنفذ التع ألي من الوكاابالمتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 
ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  10-

 ).ب( 5 حقق المستقل وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التق، عنھا بموجب ھذا االتفا
تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة و

سية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئي. في التنفيذ
الوكالة  توصلتوقد . باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية–6عليھا في قائمة التذييل 

التخطيط الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة ببشأن إلى توافق في اآلراء المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 
غ والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات واإلبال

الوكالة المنفذة و وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية .منتظمة للتنسيق
 .ألف-2من التذييـل  4-2و   2-2 يناألفقي ينبالرسوم المبّينـة في الصف المتعاونة

 
المحددة في  إزالة الموادفي حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة ب 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، . مويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويلبأنه لن يحّق له الحصول على الت

ح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن منقزمني لتمويل إلى وضعه وفقاً لجدول أن تعيد ا
م شريحة التمويل التالية في إطار جدول أن تتحقق قبل تسل ة التزاماته التي كان من المقرربكاف البلد على وفائه

المحّددة في  بالقيمةض قيمة التمويل أن تخفويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية . الموافقة على التمويل
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من تخفيضات االستھالك غير  كيلوغرام، عن ّكل ")تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال(" ألف -7التذييل 
وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة  .مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزونمن السنوات، الُمنجزة في أي سنة 

وبعد اتخاذ ھذه القرارات، . من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة
  .الهأع 5لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

 
تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  عناصر خضعتلن  12- 

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

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و ةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذي 13-
والوكالة المنفذة لة المنفذة الرئيسية وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكا. لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق المتعاونة

 .ق من االمتثال لھذا االتفاقعلى المعلومات الضرورية للتحق اإلطالع المتعاونة
 

واالتفاق المقترن بھا إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  خطةالمرحلة األولى من إنجاز  تمي 14-
. ألف-2االستھالك في التذييل مستوى في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

 )د(5فرعية ا للفقرة الوفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفق
تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص سو. لية لتنفيذ األنشطة المتبقيةماحتى نھاية السنة ال ھاإتمام، فسيرجأ 7والفقرة 

اللجنة ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل ) ھ(1و) د(1و) ب(1و) أ(1 الفقرات الفرعيةعليھا في 
 .ذلك خالفالتنفيذية 

 
المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين  الشروط جميعذ تنف 15-

وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم . في ھذا االتفاق
 .تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

  تذييالت

  المـواد: ألف -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 )بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
 50.41 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.60 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.19 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

ب في 141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت المستوردة

  50.41 

 70.71    المجموع
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  األھداف والتمويل: ألف -2التذييل 
  

*2010  المفردات الصف   المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 
جدول تخفيضات بروتوكول  1-1

مونتريال لمواد المرفق جيم، 
أطنان (المجموعة األولى 
 )قدرات استھالك األوزون

 ال يوجد 46.08 51.20 51.20      

الحد األقصى المسموح به  1-2
لالستھالك الكلي من مواد 

المرفق جيم، المجموعة األولى 
أطنان قدرات استھالك (

 ) األوزون

 ال يوجد 46.08 51.20 51.20      

ة التمويل المتفق عليه للوكال 2-1
 )اليوئنديبي( المنفذة الرئيسية

 )دوالر أمريكي(

775 332  000 680   450 463   000 170  225 646 1  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-2
 )دوالر أمريكي(الرئيسية 

7.5% 

958 24  000 51   759 34   750 12  467 123  

التمويل الموافق عليه للوكالة  2-3
) اليونيب(المنفذة المتعاونة 

 )دوالر أمريكي(

 000 25   000 25    000 50  

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4
 ) دوالر أمريكي(المتعاونة 

 250 3   250 3    6,500 

إجمالي التمويل المتفق عليه  3-1
 )دوالر أمريكي(

775 332  000 705   450 488   000 170  225 696 1  

دوالر (مجموع تكاليف الدعم  3-2
 )أمريكي

958 24  250 54   009 38   750 12  967 129  

التكاليف المتفق عليھا إجمالي  3-3
 )دوالر أمريكي(

733 357  250 759   459 526   750 182  192 826 1  

أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-1-1
 )األوزون

7.03 

أطنان قدرات استھالك (تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا التي يتعين  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-1-2
 )األوزون

0.00 

 43.38 )أطنان قدرات استھالك األوزون( 22-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-1-3
أطنان قدرات استھالك (االتفاق المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  4-2-1

 )األوزون
0.60 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  4-2-2
 )األوزون

0.00 

 0.00 )األوزونأطنان قدرات استھالك (ب  141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ 4-2-3
أطنان قدرات استھالك (المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق   123-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-3-1

 )األوزون
0.00 

أطنان قدرات استھالك (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا   123-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-3-2
 )األوزون

0.00 

 0.19 )أطنان قدرات استھالك األوزون(  123-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-3-3
المتفق على ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من   4-4-1

 )قدرات استھالك األوزونأطنان (تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق 
15.77 

التي يتعين تحقيقھا في  ]ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة   4-4-2
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(مشروعات سابقة موافق عليھا 

3.74 

ب  الموجود في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة 141-الھيدروكلوروفلوروكربونالك المؤھل المتبقي من االستھ  4-4-3
 )أطنان قدرات استھالك األوزون(

0.00 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقة: ألف -3التذييل 
 
التذييل في السنة المحددة في  األولاالجتماع سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

 .ألف-2
  

  تنفيذ ال طرير وخطاشكل تق: ألف  -4التذييل 
  

  :من خمسة أجزاءلطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف   1
 

 السنة السابقة للتقريرمنذ بشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود  )أ(
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

توينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون . وكيفية ارتباط بعضھا ببعض ي أزيل  الت
ة المستخدمة وا جة مباشرةينتك ا البديل ادة، والتكنولوجي دائل ذات الصلة لتنفيذ األنشطة، حسب الم لب

ات ذات يالتي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغ ر في االنبعاث ي
اخ لة بالمن ديات  .الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس وينبغ

ى الظروف تغييأي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على  رات تطرأ عل
لة ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ر . ف تمل التقري ي أن يش اوينبغ ى  أيض عل

ذ السنوية  )خطط(مقارنة بخطة معلومات عن أي تغييرات  أخير، التنفي ديمھا، كحاالت الت السابق تق
ذ الشريحة ى النحو المنصوص وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي ، عل

ررات حدوثھا 7عليه في الفقرة  وسيغطي . من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن ) أ(5التقرير المسرود جمي من االتف

  لحالية؛باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة ا

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

حة من الشرائح ويتعين اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشري
) أ(5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛اللجنة  تشرمن االتفاق التي لم 

ديم طلب ةمزمعنھاية السنة الحتى  اوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھ  )ج( ة، الشريحة التالي لتق
ابقة مع و األنشطة مع إبراز الترابط بين أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

ار ين االعتب ةبع نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان من . ؛ وس ي أن يتض وينبغ
ا  ااالوصف أيض ن رإلش ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ة إل

ذا الوصف . المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة رة  السنواتوينبغي أن يغطي ھ المحددة في الفق
ى الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلتالوصف ينبغي أن يحدد كما . من االتفاق) د(5الفرعية  عل

ة. ھاا لريفستقدم الشاملة وأن ي بوصفه  ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  ؛أعاله) ب(التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةالخاصة المعلومات الكمية  مجموعة من  )د( ط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب ستعدو .على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي ل ھ

ة نة التقويمي ب شريحة الس ل طل ع ك التقرير م ن السرود والوصف الخاص ب رة (، كال م انظر الفق
ة  اله) أ(1الفرعي ة ) أع ة (والخط رة الفرعي ر الفق اله) ج(1انظ نوية وأي ، )أع ذ الس ة التنفي وخط

  رات الزمنية والنشاطات؛وستغطي نفس الفتتغييرات في الخطة الشاملة، 
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  .أعاله) د(1إلى ) أ(1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي   )ھ(

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف -5التذييل  
     

 

خطة إدارة إزالة وتقع على عاتق وزارة البيئة والموارد الطبيعية مسؤولية التنسيق الشامل لألنشطة التي ستقوم بھا   1
ويعمل البرنامج الوطني لألوزون التابع لھذه الوزارة بمثابة الوحدة الوطنية لألوزون ويمثل . المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

والبرنامج مسؤول عن تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية بشأن مراقبة المواد المستنفدة لألوزون ويتولى . مؤسسة اإلنفاذ
ويراقب المكتب، من خالل نظام إصدار التراخيص، . ك جميع المواد المستنفدة لألوزون على صعيد اإلدارةرصد استھال

وستناط بالوكاالت الرئيسية . ومستوى المستعملين النھائيين) المستوردة والمصدرة(استھالك المواد المستنفدة لألوزون 
وقد عرضت الحكومة استمرار األنشطة واعتماد . ورصد تلك األنشطةوالمتعاونة مسؤولية تنفيذ األنشطة الخاضعة لمسؤوليتھا 

 .المشروعات من خالل الدعم المؤسسي على مدى السنوات القادمة
ويمثل الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين الجھات صاحبة المصلحة عنصرا ضروريا من   2

وستعقد . العامل الرئيسي في بلوغ االمتثالعناصر خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و
اجتماعات منتظمة للتنسيق مع الجھات صاحبة المصلحة  في الصناعة ومستوردي المواد 

الھيدروكلوروفلوروكربونية والجھات الحكومية صاحبة المصلحة ذات الصلة ومختلف الرابطات الصناعية وجميع 
التدابير الضرورية للقيام بأنشطة االستثمار والخاصة بغير  القطاعات المعنية من أجل سن االتفاقات واتخاذ

وفي قطاع التصنيع، سيجري رصد عملية التنفيذ وتحقيق اإلزالة عن . االستثمار في مواعيدھا وعلى نحو منسق
وسيضطلع المكتب بعمليات رصد سنوية من خالل برنامج إصدار . طريق الزيارات الموقعية على صعيد المؤسسات

وسيقوم خبراء دوليون مستقلون بالزيارات الموقعية . ص وتحديد الحصص للمواد المستنفدة لألوزونالتراخي
 .ألغراض التحقق

 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف -6التذييل 
 

على النحو  ة المشروعـفي وثيقطة تحدد نشمن األة ـعن مجموع ولةؤمسة ـة الرئيسيـون الوكالـستك  1
  :التالي

ة   )أ( ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ي خطة  يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة إدارة الخاّص ة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم الخاّص

 بالبلد؛

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

ا مستقل إلى اتحقّق  تقديم  )ج( للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ؛ألف-4بما يتمشى مع التذييل تنفيذ القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

املة وفي يرز بعالتأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المح  )د( ن االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4من التذييل ) د(1و) ج(1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

ى  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة   )ھ( والخطة الشاملة عل
ةألف -4النحو المحدد في التذييل  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل اتمل توتش .لتق الغ متطلب ى  اإلب ديم عل تق

 ؛ة المنفذة المتعاونةوكالعن النشاطات التي تضطلع بھا ال تقارير

ي الخبراء التقنيين المستقل ضمان تنفيذ  )و( ة الت ذة ين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف ا الوكال دت بھ تعھّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  )ز(
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ذ خطة   )ح( ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ الغ الضمان وج فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق تنفي
  الدقيق عن البيانات؛

  األنشطة؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في   )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 ل، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية والمتعاونةالمنفذة  ةوالوكال تمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

   ؛فيھا إلى استعمال المؤشراتضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند   )ك(

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

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
واستھالك  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج  كيان

من ) ب(1من االتفاق والفقرة الفرعية ) ب(5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المواد المذكورة في التذييل 
 .ألف-4التذييل 

 
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 

  
املةتحدد ھذه األنشطة في و. تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة  1 ى الخطة الش ، وتشتمل عل

  :األقل على

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

ى الوك  )ب( ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ال
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   )ج(
  .ألف-4الوارد في التذييل 

 
  ضات في التمويل بسبب عدم االمتثالتخفي: ألف -7التذييل 

  
عن  اأمريكي ادوالر 180 التمويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ 11وفقا للفقرة   1

 تحققيلم ألف لكل سنة -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي االستھالك من  رامغيلوككلّ 
  .ألف-2من التذييل  2-1ھا الھدف المحدد في الصف في

 
- - - -  - -  
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