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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الجمھورية الدومينيكية
االجتماع الذي اعتمد   الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  فيه
  مقياس التحكم

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى)

  2015% بحلول عام 10  الخامس والستين  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (رئيسية)، اليونيب

 

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

  استنفاد األوزون) (طن من قدرات     36.9   2014السنة: 

 

  2013  السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
والسيرواإل  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوى

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 ب141
    0.5    0.5 

الھيدروكلوروفلوروكربون 
الوارد في البوليوالت  ب141

المستوردة الخلط سابقة

 
22.0        22.0  

  36.4    36.4      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

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

 70.71  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 51.2  : 2010-2009لفترة لخط األساس 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  43.57  المتبقي: 27.14  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2015  ) خطة األعمالخامسا(

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  اإلنمائي

  2.9 2.9  لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة المواد المستنفذة 

  التمويل (دوالر أمريكي)
182,750 182,750  

 

 Total 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروعسادسا(
 ال يوجد 46.08 51.2 51.2ال يوجدال يوجدال يوجدحدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

لالستھالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الحد األقصى 
 األوزون

 ال يوجد 46.08 51.2 51.2ال يوجدال يوجدال يوجد

التمويل المتفق عليه (دوالر 
 )أمريكي

برنامج األمم 
المتحدة 
 اإلنمائي

تكاليف 
 المشروع

332,775 680,000 0 463,450 0 170,000 1,646,225 

 123,467 12,750 0 34,759 0 51,000 24,958تكاليف الدعم

تكاليف  اليونيب
 المشروع

0 25,000 0 25,000 0 0 50,000 

 6,500 0 0 3,250 0 3,250 0تكاليف الدعم

التمويل الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية (دوالر 
 )أمريكي

تكاليف 
 المشروع

332,775* 705,000 0 488,450 0 0 1,526,225 

 117,217 0 0 38,009 0 54,250 24,958الدعمتكاليف 

 اعتماده في ھذا االجتماعإجمالي التمويل المطلوب 
  (دوالر أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 0 170,000 170,000 

 12,750 12,750 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

  (فاركو) وقدم في االتفاق.لتصنيع الثالجات التجارية  المستقل مشروعلل* تمت الموافقة عليه في االجتماع الحادي والستين 

 للنظر فيه بصفة فردية توصية األمانة
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 وصف المشروع

الوكالة المنفذة، إلى  قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بصفته ،الجمھورية الدومينيكيةنيابة عن حكومة   -1
خطة إدارة  من المرحلة األولى من الثالثة والنھائيةلشريحة اطلبا للحصول على تمويل  الرابع والسبعيناالجتماع 

دعم الوكالة تكاليف ، باإلضافة إلى دوالر أمريكي 170,000بتكلفة قدرھا  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
عن تنفيذ الشريحة  امرحلي اتقرير الطلب. ويشمل دوالر أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 12,750وقدرھا 

  .2016 إلى 2015 للفترة منالثانية وخطة تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

لمواد ااستنفاد األوزون من  من قدراتطن  58,86استھالك  الجمھورية الدومينيكيةذكرت حكومة   -2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  استھالك 1الجدول  ويبين .2014في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2010-2014. 

  )2014-2010للفترة  7(بيانات المادة  الجمھورية الدومينيكيةفي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك  -1الجدول 

 خط األساس 2014 2013 2012 2011 2010 الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
       طن متري

 916.55 661.08 600.00 720.20 890.60 978.85 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 9.70 0.50 1.14 0.00 0.23 4.00 123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 5.45 4.82 16.00 11.47 10.20 0.00 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 931.70 666.40 617.14 731.67 901.03 982.85(طن متري) مجموع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 *177.36 199.60 401.43 280.00 250.00 227.00 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

             طن من قدرات استنفاذ األوزون

 50.41 36.36 33.00 39.61 48.98 53.8 22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.19 0.01 0.02 0.00 0.00 0.1 123الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.60 0.53 1.76 1.26 1.12 0.0 ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 51.20 36.90 34.78 40.87 50.10 53.9)طن من قدرات استنفاذ األوزون(  مجموع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 *19.51 21.96 44.16 30.80 27.50 25.0 في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

 .2009- 2007متوسط االستھالك للفترة * 

استنفاد األوزون) المبلغ عنه  من قدراتطن  36.9( 2014لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك      -3
أقل استنفاد األوزون)، و من قدراتطن  51.20( في المائة 28االستھالك بنسبة  خط أساس أقل من 7بموجب المادة 

وانخفض طن بداالت استنفاد األوزون).  46.08( 2015في المائة من االستھالك المسموح به في عام  20 بقيمة
الوارد في البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة بشكل ملحوظ في عام  ب141نالھيدروكلوروفلوروكربو استھالك

 .الرغاوىالتحويل في قطاع  اتعوبسبب النجاح في إنجاز مشر 2014

 البرنامج القطري  ير تنفيذرتق

 2014عام ل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك قطاع بيانات عن  الجمھورية الدومينيكيةحكومة  أبلغت     -4
  .7المادة  المذكورة فيمع البيانات  تتسق ، وھيالبرنامج القطري رير تنفيذتق في إطار

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 اإلطار القانوني

 يفي عامو. 2013منذ عام معمول به  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد نظام تراخيص وحصص      -5
  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةستيراد سنوية التراخيص  امستورد 23، منحت الحكومة 2015و 2014
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فيما يتعلق  2012المواد المستنفدة لألوزون التي أنشئت منذ عام  ولوائحقواعد  إنفاذواستمرت الحكومة في      -6
الوارد في ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون سياسة لحظر استيرادوسيتم تنفيذ . الھيدروكلوروفلوروكربونيةبالمواد 

مشروع قرار يجري إعداد ، و2016عام  /كانون الثانييناير 1البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة اعتبارا من 
بحلول  ومن المتوقع اكتمالهالتبريد،  في قطاع خدماتللتنظيف  ب141الھيدروكلوروفلوروكربونلحظر استخدام 

 .2015حزيران /يونيو

تدريبية على رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون وإدارة غازات التبريد في  ةسبعة عشر دورأجريت      -7
مواد ومعدات  شروطالتدريب  وشملنفاذ. واإلجمارك من ضباط ال 300 تدريب ، مما أدى إلى2014و 2013 يعام

 .التدريب

 التصنيعقطاع 

تصنيع رغوة  ، لتحويللتصنيع الثالجات التجارية (فاركو) المستقل مشروعتم إنجاز ال     -8
طن متري  34 إزالة مما حقق، 2013 األولكانون /ن في ديسمبرالسيكلوبنيتإلى ا ب141الھيدروكلوروفلوروكربون

المخلوطة سابقا  البوليوالتفي الوارد  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون) من من قدرات استنفاذ األوزون طن 3.74(
  .المستوردة

اإلزالة التامة إلى  التي تھدف بشركات تصنيع الرغوة الثالث عشرة األخرى وفيما يتعلق  -9
) تحويل ميتالجاس( ة منھاواحدأنجزت ، المستوردة الوارد في أنظمة البوليوالت ب141نلھيدروكلوروفلوروكربول

طن  9أدرى ذلك إلى إزالة . و2014استخدام فورمات الميثيل في نھاية عام بالبولي يوريثان العازلة للسماح رغوة 
 .ب141الھيدروكلوروفلوروكربون ) منمن قدرات استنفاذ األوزون طن 0.99متري (

ذات إمكانية االحترار العالمي دائل بالرغوة المتبقية لتحويلھا إلى شركة تصنيع ال 12تم توقيع اتفاقات مع      -10
) تحولھا باريدومي( ة منھاواحدأنجزت األبواب وغرف التبريد، ألواح شركات تصنيع وفيما يتعلق بمنخفض. ال

 1.21طن متري ( 11إزالة )، مع فورمات الميثيل (لعدم توافر نفخكعامل أ -ف245الھيدروفلوروكربون  باستخدام
ن من تااثناشترت . وعالوة على ذلك، ب141الھيدروكلوروفلوروكربون) من نمن قدرات استنفاذ األوزو طن

المعدات الالزمة  ) وركبت(Ever Doors and Ever Last Doors)( إيفر دورز و إيفر الست دورز  الشركات
) زونمن قدرات استنفاذ األوطن  10.78طن متري ( 98 إزالة إلى  ستؤدين التي االستخدام تكنولوجيا السيكلوبنيت

أكملت الشركات و. 2015 /حزيرانالتحويالت في يونيوإنجاز االنتھاء من  فور ب141الھيدروكلوروفلوروكربونمن 
واجه صعوبات في الحصول لكنھا تلتحويل. ومستعدة تقنيا ل وھي بفورمات الميثيل االختبارات والتجارباألخرى 

 )إيسالنتسمؤسسة واحدة (وتستخدم . ھاتحويلل على فورمات الميثيل على إمدادات من النظم القائمة
 Southernسوثرن سوليوشنز ( تستخدم شركة أخرى في غضون ذلك، بينماأ -ف245الھيدروفلوروكربون 

Solutions (المياه.على تكنولوجيا القائمة ال 

من قدرات طن  19.58طن متري ( 178 يھ الشركات الثالثة عشرالمرتبطة بھذه  ةالتام إجمالي اإلزالة      -11
  .2015التحويالت المتبقية في نھاية عام جميع  إنجاز). ومن المتوقع استنفاذ األوزون

 قطاع خدمات التبريد

عمل  ةحلق 54)، نظمت وحدة األوزون الوطنية أدومترافنيي التبريد (ل يةجمعية الدومينيكالبالتعاون مع      -12
لجنة الحرز اإلجراءات التي تقودھا وت. افني 1,140 تم وتدريب نحود، الممارسات الجيدة في مجال التبري علىتدريبية 

تم تقبول توصيات اللجنة، س وبعدتقدما.  ينفنيال/ اعتماد واالنتھاء من منح الشھاداتلقطاع التبريد،  الفنية للتصديق
دربوا الذين  افني 3,600 لعددإلى اعتماد أولي  يؤدي، مما ينفنيال العتمادرئاسي المرسوم الالموافقة على مشروع 

 .برنامج إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية خالل
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وإعادة التدوير، واالستخدام  االستردادعلى  أدومترادورة قصيرة بقيادة  20في  اإضافي افني 300 وشارك     -13
 أدومترايضا داخل منشأة لتبريد ألمدرسة فنية وتجھيز . وتم إنشاء تھالھيدروكربونات وإدارلغازات التبريد بااآلمن 

إعادة التدوير للجمھورية و كمركز لالستردادھذه المدرسة أيضا  وتعمللضمان التدريب المستمر والمستدام للفنيين. 
  .الدومينيكية

 رصد المشروع ووحدة تنفيذ 

تحت برنامج األوزون الوطني، الذي يعمل  ويديرھا 2013 منذ عامالمشروع تعمل وحدة تنفيذ ورصد      -14
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع وحدة األوزون لنائب وزارة اإلدارة البيئية والمكتب المحلي  إشراف

 الوطنية.

تي فنيي التبريد، الل يةجمعية الدومينيكالبرنامج األوزون الوطني أنشطة التوعية العامة بالتعاون مع  ىوأجر    -15
 شملت لقاءات مع أصحاب المصلحة، وعقد اجتماعات مشتركة بين الوكاالت، وتطوير مواد التوعية.

 مستوى صرف األموال

 دوالر أمريكي 777,869في المائة) ( 67دوالر أمريكي ( 800,637تم صرف ، 2015 /نيسانأبريلحتى      -16
 1,193,450يونيب) من المبلغ المعتمد حتى اآلن وقدره دوالر أمريكي لل 22,768و لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .2015في عام دوالر أمريكي  392,813 رصيد قدره. وسيتم صرف دوالر أمريكي

ية جمھورية الدومينيكلل إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلمرحلة األولى من خطة لالتقرير المالي  -2الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 إجمالي المعتمدالشريحة الثانيةشريحة األولىال الوكالة
 مصروف معتمد مصروفمعتمدمصروفمعتمد

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

680,000 591,457 463,450 186,412 1,143,450 777,869 

 22,768 50,000 - 25,000 22,768 25,000 اليونيب
 800,637 1,193,450 186,412 488,450 614,225 705,000 المجموع

 67  38  87  معدل الصرف (%)
  

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةخطة تنفيذ الشريحة الثالثة من 

 من الخطة:الممولة شريحة الثالثة السيتم تنفيذ األنشطة التالية خالل      -17

 افني 260عدد الممارسات الجيدة والتبريد ل علىتدريبية إقليمية  ةدور 13و  ينفنيال واعتمادتدريب برنامج   ) أ(
 ؛دوالر أمريكي) 45,000(

) الھيدروكربوناتقابلة لالشتعال (غازات التبريد الإعداد مبادئ توجيھية بشأن إجراءات السالمة الستخدام و  ) ب(
 دوالر أمريكي)؛ 30,000(

من أجل  لالسترداداالستصالح من خالل إنشاء ستة مراكز ووإعادة التدوير  برنامج االستردادتنفيذ و  ) ج(
 50,000(المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) ( ھاوالتخلص من الملوثة لغازات التبريدالستخدام السليم ا

 ؛دوالر أمريك)

 دوالر أمريكي)؛ 20,000أنشطة التوعية (و  ) د(

  دوالر أمريكي). 25,000مشروع (الوحدة رصد (ھـ) و
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 صية األمانة تعليقات وتو

 تعليقاتال

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

. وأوضح برنامج األمم المتحدة 2014و 2013 يبين عام 22الھيدروكلوروفلوروكربون  زاد استھالك     -18
نظام  بمراجعةوتعھدت لحكومة ھذا ا وأدركتقطاع الخدمات. لزيادة الطلب  ھو الزيادة هھذ سبب اإلنمائي أن

 االمتثال لتدابير بروتوكول مونتريال. بقاءعلى  تهالحصص بانتظام وإجراء التعديالت حسب الضرورة، لضمان قدر

 تقرير التحقق

. 2014 لعام الدومينيكيةجمھورية لل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق من استھالك طلب تقرير      -19
تقارير التحقق إن لم تكن (ب)،  72/19رار للق ووفقااألمانة تقرير التحقق.  تستلملم كتابة ھذه الوثيقة،  وحتى وقت

أي أموال معتمدة للشرائح إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة  لن يتم تحويلالعام،  في ھذاالجتماع األول افي وقت  ةجاھز
 كان يمتثل، البلد مباشرة طلب الشريحةالتي سبقت في السنة  ،أن التي تؤكداألمانة تقارير التحقق  استالمإال بعد 

  لبروتوكول مونتريال واالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من 

 اإلطار القانوني

 46.08 وقدرھا 2015لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت الحكومة بالفعل حصص استيراد     -20
 بروتوكول مونتريال.ل الضبطوفقا ألھداف من قدرات استنفاذ األوزون طن 

 التصنيعقطاع 

االحترار البدائل ذات إمكانية استخدام ب تعھدتالتي المؤسسات ض بعاستخدام باھتمام األمانة  عند مالحظة     -21
، أفاد برنامج األمم المتحدة شركاتھا المصنعة للرغاوىفي تحويل  أ-ف245للھيدروفلوروكربون المنخفض العالمي 
القائمة  نظمعلى القتصر ت ة التيالمحلي اإلمدادات ھورغوة ال بشركات تصنيعأن التحدي الرئيسي المرتبط باإلنمائي 

توفير  من) ميتالجاس( المحولةالشركات وتمكنت إحدى الظروف المحلية.  حسب المعدلة على فورمات الميثيل
 قليالخرى األشركات الاالستھالك في وكان ستخدمھا. تكمية كبيرة من ھذه األنظمة ل فورمات الميثيل ألنھا استوردت

الھيدروفلوروكربون  يعتبر استخدامومن الموزعين المحليين.  تجدا، مما يجعلھا تعتمد على توافر نظم البوليوال
وتجبر منخفض. ذات إمكانية االحترار العالمي الالبدائل  من خرىاألمدادات اإل إلى أن تتوافر امؤقت إجراءً أ -ف245

الحظر المفروض على بوليوالت سريان  عندالخاصة  االقيام بذلك على نفقتھعلى الشركات 
بل نھاية عام التحويالت ق وسوف تنتھي من، 2016كانون الثاني /بحلول يناير ب141 الھيدروكلوروفلوروكربون

مرسوم ال عندما ينفذذكر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا أنه وة. ياالمتثال للوائح الحكوم تحقيقمن أجل  2015
تصدر وحدة األوزون الوطنية  ن، ل2016في بداية عام  ب141 الھيدروفلوروكربونيحظر استيراد الذي رئاسي ال

ستخدام المخزونات المستوردة في العام السابق، أو اللذلك، قد تحتاج الشركات و. 2015لھذه المادة لعام  احصص
  ).أ-ف245الھيدروفلوروكربون تحويل باستخدام التكنولوجيا البديلة المتاحة (ال

في المكسيك والواليات المتحدة شركات النظم مناقشاته مع في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سيستمر      -22
في أقرب  يةجمھورية الدومينيكالفي  فورمات الميثيل اإلمدادات من أنظمةكان سيتم توافر لمعرفة ما إذا األمريكية 

 وقت ممكن.

في ھذه الموجودة لمعدات ل ه تم إجراء التعديل التحديثيأنببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أفادعالوة على ذلك،      -23
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خبراء تم إشراك الو التجارب،جراء إل ء براميل فورمات الميثيلشراتم و. الستخدام فورمات الميثيل الشركات
 .الشركاتالستكمال التجارب واالختبارات لھذه 

، المنخفضاالحترار العالمي البدائل ذات إمكانية إلى  التحويلالشركات مستعدة وراغبة في  عندما تصبح ھذه     -24
في البالد  تالنظم التي تشارك في توزيع أنظمة البوليوال كاتشرتوافر المحلي تحديا. ولوحظ أيضا أن بعض يظل ال

 .التي ال يسيطر عليھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائيحالة الفقط، وھي  الھيدروفلوروكربون  تبيع أنظمة

الستخدام ااستكشاف الخيارات بشأن كيفية حل ھذه المسألة، اقترحت األمانة إمكانية تحديد تاريخ انتھاء  عند     -25
إلى اللجنة التنفيذية عن حالة ھذه  دوريةعلى ضرورة تقديم تقارير  ت، وشددأ-ف245للھيدروفلوروكربون المؤقت 

  .المنخفض بالكاملاالحترار العالمي البدائل ذات إمكانية تكنولوجيا  تحولھا إلى الشركات حتى وقت 

 قطاع خدمات التبريد

تدريب في  وأدومترا الفنيكلية التدريب  ستستمر لفنيين،البرنامج تدريب  األجل ةاالستدامة طويلبفيما يتعلق      -26
 التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا بعد عنالمعلومات  تتقاسمجيدة، وسوف الخدمة الالفنيين على ممارسات 

معظم ھذه  أيضا قدم أدومتراتسو. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة التدريب الممول في إطار إنجاز
 صيانة المعدات المقدمة وسوف تتحمل كلية التدريب مسئولية. منخفضة للغايةرسوم بمجانا، أو  التدريبية الدورات

 .إليھا

القابلة لالشتعال. وأوضح برنامج  غازات التبريدالتعامل مع  يشمل ينفنيالاألمانة أيضا أن تدريب وذكرت      -27
عزز يأھمية كبيرة ألنه حتى إذا كان البلد ال  ذو ينفنيالاألمم المتحدة اإلنمائي أن إدراج ھذا الموضوع في تدريب 

سوف النظر في استخدامھا في ھذا القطاع. ومع ذلك، بھذه البدائل، ھناك اھتمام بلمعدات الالزمة ل التعديل التحديثي
  معايير التعامل اآلمن.توضع القابلة لالشتعال عندما  غازات التبريداستخدام بأنشطة تتعلق ستكمل أي ت

 استنتاج

، 2014و  2013 يلبروتوكول مونتريال في عام تمتثل تكان يةجمھورية الدومينيكالاألمانة أن ذكرت      -28
، بالكاملخيص الترل ھانظاموتم وضع . األولى تنفيذھا في إطار المرحلة المقررتقدم، أنشطتھا إحراز ، مع وواصلت
من من قدرات استنفاذ األوزون طن  3.74 من إزالة البلدوتمكن االمتثال.  علىلحصص ل ھارصد نظام وسيحافظ

مشروع الالوارد في البوليوالت المخلوطة مسبقا المستوردة مع االنتھاء من  ب141الھيدروكلوروفلوروكربون
 قدرھاإضافية  إزالةمع  2015نھاية عام  فيخرى األشركات التحويل  إنجاز. ومن المتوقع فاركو ستثماري فياال

. ومع ذلك، ال يزال ھناك قلق بشأن ب141الھيدروكلوروفلوروكربونمن من قدرات استنفاذ األوزون طن  19.58
غير متوفرة  الميثيلألن فورمات المستفيدة  الشركاتفي بعض  أ -ف245للھيدروفلوروكربون  االستخدام المؤقت

 الشريحة الثالثة. اإلفراج عنذلك، تم استيفاء شروط بفي المائة. و 67الصرف العام ھو مستوى ومحليا. 

 التوصية

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية        -29

 :اإلحاطة علما  ) أ(

واد إدارة إزالة الم خطةمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من التقرير بال )1(
 .يةجمھورية الدومينيكالفي  الھيدروكلوروفلوروكربونية

البدائل على أساس  تحويلھا التي تمت الموافقة علي الرغاوىأن بعض الشركات في قطاع ب )2(
مؤقتا بسبب أ -ف245الھيدروفلوروكربون  تستخدم المنخفضاالحترار العالمي  ذات إمكانية

 محليا. المنخفضترار العالمي االح ذات إمكانية تعدم توفر أنظمة البوليوال
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لتحديد  يةجمھورية الدومينيكالمساعدة حكومة  باالستمرار فيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مطالبة  ) ب(
تلك القائمة على فورمات  وبخاصة( المنخفضاالحترار العالمي  إمكانية نظمذات النظم  شركات

  لبلد؛ل ھاريتوفتستطيع الميثيل)، التي 

تقرير عن حالة تحويل الشركات المذكورة في الفقرة بتقديم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مطالبة  ) ج(
االحترار  البدائل ذات إمكانية الشركاتھذه  إلى أن تدخل) أعاله، في كل اجتماع 2الفرعية (أ)(

 .الخامس والسبعينمن االجتماع بدءا ، المنخفضالعالمي 

إدارة إزالة المواد  خطةخيرة من المرحلة األولى من الموافقة على الشريحة الثالثة واأل  ) د(
- 2015 تنفيذ الشريحة الموازية للفترة ةخطو يةجمھورية الدومينيكلل الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر  12,750بقيمة دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  170,000 بقيمة، 2016
  ائي، على أساس:أمريكي لبرنامج األمم المتحدة اإلنم

القابلة بغازات التبريد المضي قدما في التعديل التحديثي  يةجمھورية الدومينيكال قررتإذا  )1(
قابلة المواد غير لالتبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لأجھزة لالشتعال والسامة في 

جميع المسؤوليات  تحملھاذلك على افتراض ستفعل ، المصاحبةلالشتعال وتقديم الخدمات 
 ؛فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلةالمصاحبة ووالمخاطر 

األمانة إال بعد استعراض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى األموال المعتمدة  تحويللن يتم و )2(
لبروتوكول تمتثل كانت  سةجمھورية الدومينيكالأن حكومة  والتأكد منتقرير التحقق 
  تفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية.مونتريال واال

-------- 


