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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  دومينيكا
 

االجتماع الذي تمت خالله الموافقة   الوكالة  عنوان المشروع) أوال(
  عليه

  تدبير الرقابة

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  )األولى

  2020% بحلول عام 35  ونالثاني والست  اليونيب

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.16  2018السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  

  2018 السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخداما
  ت المعملية

  إجمالي 

االستهالك 
القطا    الخدمة  التصنيع  

 0.16    0.16      22الهيدروكلوروفلوروكربون 
  

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

 0.23  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 0.40  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 0.15  المتبقي: 0.08  بالفعل: موافق عليه
  

  

  المجموع 2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

 0.04 0.01 0.03 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 92,942 18,588 74,354 التمويل (دوالر أمريكي)

  

  المجموع 2020  *2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 0.15 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.23

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

غير 
  متوفر

غير 
  متوفر

غير 
 متوفر

 غير متوفر 0.15 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.23 0.23

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

82,250 0 0 0 0 0 65,800 0 0 0 16,450 164,500 

تكاليف 
  الدعم

10,693 0 0 0 0 0 8,554 0 0 0 2,138 21,385 

األموال الموافق 
قبل اللجنة عليها من 

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

82,250  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  82,250  

تكاليف 
  الدعم

10,693  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10,693  

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
 المشروع

                  65,800    0  

تكاليف 
  الدعم

                  8,554    0  

  .2016*كان ينبغي تقديم الشريحة الثانية في عام 
 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ية كوكالة منفذة اليونيب، قدّم دومينيكاعن حكومة بالنيابة   -1 ريحة الثانية  ، طلباً لتمويلرئيس المرحلة  منالش
ية،  األولى من يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله قدرهخطة إدارة إزا كاليف  دوالر أمريكي، 65,800 بمبلغ  ئد ت زا

ريحة . 1دوالر أمريكي 8,554الدعم للوكالة البالغة  من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش األولى وتقرير يتض
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألعوا ريحة و 2018إلى  2013م من التحقق من اس  لعامخطة تنفيذ الش

2020.   

  مقدّمة

  نيوطلا ونوزألا لمسؤول راتتغيي دةع ببسب نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ ذتنفيتأّخر   -2
افي وافقت اللجنة التنفيذية على مبل. نيةوطلا وزونألا دةحو بمکت ررتض ذيل، ا2017 معا في رإلعصاا رتأثيو غ إض

اعدةلل الثمانيندوالر أمريكي في االجتماع  20,000قدره  غيل وحدة األوزون الوطنية بعد  مس ار. إلافي بدء تش عص
اعدة ل هذه المس غيل وحدة األوزون الوطنية ومن المتوقع أن بفض ريع، أعيد تش زالة المواد تنفيذ خطة إدارة إ يتم تس

  .وروفلوروكربونيةالهيدروكل

  التقرير عن استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المواد  األوزون دطن من قدرات استنفا 0.16استهالك  دومينيكا عنأبلغت حكومة   -3
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2018ي عام ية فالهيدروكلوروفلوروكربون

قدرات  طن من 0.06في المائة. وأبلغ التخقق عن مستوى استهالك أقل بكثير ( 60بـ  الهيدروكلوروفلوروكربونية
للفترة   روكربونيةالهيدروكلوروفلوالمواد استهالك  1لنفس السنة. ويبين الجدول  7استنفاد األوزون) من بيانات المادة 

   .2018-2013من 

تهالك المواد 1الجدول  تهالك الم 7(بيانات المادة  دومينيكاالهيدروكلوروفلوروكربونية في : اس تحقق منه واالس
  )2018-2013للفترة 

 خط األساس  2018  2017 2016 2015 2014 2013 22 الهيدروكلوروفلوروكربون
               7بيانات المادة 

 7.27 2.99 3.012.452.452.31 1.62 طن متري
  0.40  0.16  0.13 0.13 0.13 0.17 0.09 طن من قدرات استنفاد األوزون

  بيانات تقرير التحقق
  7.27  1.13  1.46 1.73 3.27 3.16 2.73 طن متري

  0.40  0.06  0.08 0.10 0.18 0.17 0.15 طن من قدرات استنفاد األوزون

ا في الفترة من   -4 تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية انخفاض هد اس تفع ومن ثم ار 2017إلى  2014ش
كل طفيف في عام  تهالك الكلي ونلمخزا تمستويا تغير نتيجة نيكو قد يلذا ألمرا، 2018بش مواد لل. انخفض االس

ة، ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه زىو ال ع ك ي واد  ذل م ة ال ة إدارة إزال ط ب خ وج م ة ب ط ذ األنش ي ف ن ى ت إل
   الهيدروكلوروفلوروكربونية.

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهأبلغت حكومة دومينيكا عن البيانات القطاعية ال  -5 ب التقرير ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجالس
قة مع البيانات المبلغ عنها بمقتض، 2018عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  من  7 ى المادةوقد كانت هذه البيانات متس

  بروتوكول مونتريال. 

  تقرير التحقق

                                                 
نولث دومينيكا إلى كوم من وزارة البيئة والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الكوارث والتجديد الحضري في 2019ايلول/سبتمبر  20وفقاً للخطاب تاريخ  1

  األمانة.
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تنفدة لألوزون   -6 ادرات المواد المس ص لواردات وص أّكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحص
تهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من  كان أقل من األهداف المحددة  2018إلى  2013وأن إجمالي اس

ار  نوات. أش قا أن إلى التحققفي االتفاق مع اللجنة التنفيذية لتلك الس المواد لم يتمكن من تحديد   الحالي لنظام المنس
تمر بين بيانات المادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية تهالك  7الفردية ؛ وكان هناك تناقض مس ، كما منه المتحققواالس

تيراد1هو مبين في الجدول  ص اس در حص ار التحقق كذلك إلى أن وحدة األوزون الوطنية لم تص ا المواد . وأش
، أصدرت حصة من ذلك . بدالً الهيدروكلوروفلوروكربونية ن فرديين للموادإلى مستورديوكلوروفلوروكربونية الهيدر

، حتى يتم استنفاد مبدأ األولوية حسب األسبقيةالواردات على أساس تمت الموافقة على وواحدة على المستوى الوطني. 
  .الحصص الوطنية

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى

  اإلطار القانوني

ؤولة  المناخ والتكيف مع تغيروزارة البيئة إن   -7 ري هي الهيئة الوطنية المس وإدارة الكوارث والتجديد الحض
ق وحدة األوزون الوطنية الموجودة داخل الوزارة  تنفيذ خطة إدارة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في دومينيكا. تنس

مواد  ل ة واردات ا قب مرا ل ا  ميً نظي ت اًرا  ا إط يك ن أت دومي ة. أنش دروكلوروفلوروكربوني هي ل مواد ا ل ة ا إزال
ة.  دروكلوروفلوروكربوني ة على المواد الهي ائم دات الق ة والمع دروكلوروفلوروكربوني ام والهي يجري تطبيق نظ

ص. االتر  لتراخيصطاًبا يؤكد وجود نظام وطني قابل للتنفيذ ، قدمت الحكومة خ63/17وفًقا للمقرر وخيص والحص
ص  مان امتثال البلد لجدول وحص ادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ض واردات وص

  .بموجب بروتوكول مونتريال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 

اللوائح المنقحة: تسجيل وترخيص مستوردي تنقيح التشريعات واعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وتشمل تم   -8
دري صنظام و؛  والمواد الهيدروفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومص واردات المواد لمراقبة  حص

ة دروكلوروفلوروكربوني دروكلوروفلورو؛  الهي د وتكييف الهواء قيود على بيع المواد الهي ة لفنيي التبري وكربوني
ادرة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلإجراءات و؛  ينالمرخص روعة والتخلص منها ؛  مص غير المش

وابط على واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ و هادات لض دار ش م وإص لفنيين ووس
  .ربونية ومعداتهاالمواد الهيدروكلوروفلوروك

  قطاع خدمة التبريد

  تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى:  -9

قانون و  47تدريب   )أ( فاذ ال بة والتحكم  30موظفاً من موظفي الجمارك وإن يط جمركي على مراق وس
 بواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

يبدأ البرنامج التدريبي في إعداد    )ب( ار لتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء (س تش مواد تدريبية وتعيين مس
 الشريحة الثانية)؛ و

لجمهور من خالل بوابات وسائط اإلعالم المختلفة بشأن اإلطار التشريعي المنقح لتوعية إجراء أنشطة   )ج(
توزيع و؛  المنخفضة الحترار العالميا إمكانيةوإدخال بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وإزالة

 .لفنيينة على االنهائي اإلزالة األدوات والمعدات المشتراة بموجب خطة إدارة

  رصد التقدم واإلبالغ عنه

. زلمحرا ملتقدا ورصد ربونيةروآفلورولوروآلهيدا ادلموا لةإدارة إزا خطة بتنفيذقامت وحدة األوزون الوطنية   -10
مستوى مباشرة إلى األمين الدائم الذي يقدم إرشادات حول تنفيذ األنشطة على  قاريرهتويرفع مسؤول األوزون الوطني 

افة إلى ذلك ة. باإلض ياس اور الس ؤول األوزون الوطني، يتش اء اللجنة التوجيهي مس ب  ةمع أعض الوطنية لألوزون حس
  .حتى اآلن إنفاقالحاجة. لم يحدث أي 
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  والمستوى صرف األم

دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن، تم  82,250، من أصل مبلغ الـ 2019 تشرين األول/اكتوبركما في    -11
رف  يد البالغ في المائة) 31( دوالر أمريكي 25,595ص رف الرص يتم ص عام  فيدوالر أمريكي  56,655. وس

2020.  

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ة الثانيةخطة تنفيذ الشريح

  :2020األنشطة التالية في عام سيتم تنفيذ   -12

سخةإدخال   )أ(  موظفيمن موظفا  30تدريبيتين لـ ن ، وعقد حلقتيالنظام المنسقرمز   من 2012 عام ن
تنفدة لألوزون مراقبة تجارة الم مجال الجمارك وإنفاذ القانون في ومراقبتها، ومنع الواردات واد المس

ية في روسو أجهزة تعرف علىشراء ثالثة و؛ غير المشروعة  غازات التبريد للموانئ البحرية الرئيس
Roseau  موث ارلزPortsmouthوبورتس ار دوغالس تش في  Douglas-Charles ، ومط
 ؛دوالر أمريكي)  Marigot )19,000 ماريجوت

 
ينير حلقة عمل واحدة لمكتب المعايتنظيم    )ب( نيف غازات  الجمركيين والمخلص أن تص القائمة  تبريدبش

تنفدة لألوزونعلى ا تنفدة لألوزون والمنتجات المحتوية على المواد المس دوالر  8,000( لمواد المس
  ) ؛أمريكي

  
ً  30حلقتين تدريبيتين لتدريب عقد   )ج( ات الخدمة الجيدةمن ال فنيا ترداد غازات ، فنيين على ممارس واس

تخدامها التبريد أمريكي  دوالر 15,800(  بالبدائلالتبريد وتكييف الهواء ، وخدمة وحدات وإعادة اس
 دوالر أمريكي من الشريحة األولى)؛  20,000زائد 

 
 الحترار العالميا إمكانيةبشأن تشجيع البدائل ذات  التبريد وتكييف الهواءتقنية واحدة لفنيي  عقد ندوة  )د(

 ؛ أمريكي)دوالر  5,000( المنخفضة
 
 12,155( القابلة لالشتعالوالسامة  ة لغازات التبريداآلمن المناولةاثنين من الفنيين في ألمانيا على تدريب   )ه(

 دوالر أمريكي من الشريحة األولى)؛
 
وإدخال البدائل ذات  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلجمهور بشأن لأنشطة تثقيف وتوعية تنفيذ   )و(

والتلفزيون ونشر  الراديومن خالل وسائط متعددة بما في ذلك  المنخفضة ار العالميالحترا إمكانية
 دوالر أمريكي)؛ و 5,000( المواد الترويجية

 

وتنسيق واإلبالغ عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ سيتم توظيف رصد   (ز)
خبير استشاري لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في رصد التقدم المحرز وإعداد تقارير منتظمة إلى 

  دوالر أمريكي). 13,000اليونيب (

افة        -13 رك وفس، سسيؤلما زيزلتعا ليوتم راإط في، قلتحقا ريرتق نم صيةولتا لمعالجة،  كلذ لیإباإلض  تش
) الجمركيين والمخلصين نيوردلمستاو رةلتجاووزارة ا ركلجماا لمث( لمصلحةا بصحاأ جميع نيةوطلا وزونألا دةحو
صالتراخيص و ونظام ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما رادستيا قبةرام راءاتجإ جعةرالم ن لو الحص تحديد التحس

  .تسجيل البياناتفي 
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  تعليقات وتوصية األمانة

 التعليقات

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالكمرحلي عن التقرير ال

اس الخاص بها والبالغ        -14 تهالك خط األس تنفاد األوزون  0.4حدّدت دومينيكا اس تناداً إلى اطن من قدرات اس س
ى المادة  يانات المبلغ عنها بمقتض ات المجمعة . تم االتفاق على نقطة 7الب ية للتخفيض بدا تهالال ك المواد في اس

تنفاد األو 0.23الهيدروكلوروفلوروكربونية عند  تناداً إلى الطلب علطن من قدرات اس ى الخدمة زون، والمقدرة اس
توي تهالك عندما تمت الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأبلغ التحقق عن مس ات اس

ى المادة  تهالك أقل في2015و  2014في عامي  7أعلى من البيانات المبلغ عنها بمقتض تويات اس الفترة  ، ولكن مس
يانات تقرير التحقق تعتب. و2018إلى  2016من  يانات الجمركيةنظًرا ألن ب كومة تدرس ، فإن الحر أكثر دقة من الب

  . وفقًا لبيانات تقرير التحقق 2018إلى  2013من للفترة  7المادة  لتنقيح بياناتتقديم طلب 

  تقرير التحقق

قيق إبالغ التحقق مواصلة تحسينه لتح تقرير رح، فقد اقتيعملخيص والحصص االرغم من أن نظام الترعلى        -15
ق الجديد لتمكين تحديد  ، ونية الفرديةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربأكثر دقة للبيانات من خالل إدخال النظام المنس

قحة أدرجت الحكومة هذه األنشطة في خطة العمل المنو. الفرديين ينالمستورد على مستوىوكذلك إصدار الحصص 
  .لثانيةللشريحة ا

شغيل الفعال لنظام الترتعتبر   -16 سم لتحقيق االمتثال لألهداف ااألمانة أن الت لواردة في اخيص والحصص أمر حا
ريحة الثالثة  مويلت طلب الموافقة علىأن تكون ، وبالتالي تقترح ال واالتفاق مع اللجنة التنفيذيةبروتوكول مونتري الش

يتم (واألخيرة)،  ادس والثمانينتقديمه إلى االجتماع الذي س ق الجديالس روطة بإدخال النظام المنس دار ، مش د وإص
  . الفرديينالحصص للمستوردين 

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  اإلطار القانوني

ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام   -17 درت حكومة دومينيكا بالفعل حص  2019أص
تنفاد األوزونمن قدرات اطن  0.21 والمحددة عند ى المحدد لذلك العام بموجب وفقاً لهدف ا س التفاق مع الحد األقص

  .اللجنة التنفيذية

  قطاع خدمة التبريد

ً  األمانةأحاطت   -18 يص التمويل المخططأن الح علما اس له كومة تنوي إعادة تخص  للتعديل التحديثي في األس
التعديل التحديثي. و R-410Aو  R-407A نظم لتدريب المدربين والفنيين على خدمة ،الهيدروكربوني لغازات تبريد

ار وإثر تفس ح اس ب، أوض ة على  اليوني ائم دات الق ادة تجهيز المع ة ال تنوي إع المواد أن الحكوم
ال اثنين من الفنيين إلى ألمانيا للتدريب على وقد ؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية يص هذا التمويل إلرس تم إعادة تخص

ة الحترار العالميا إمكانية ذاتتقنيات مناولة ال رت. المنخفض تفس األمانة عما إذا كان التعديل التحديثي  واس
أكد وفي هذا الصدد.  2ات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذيةللهيدروكربونات يحدث في دومينيكا وناقشت القرارات ذ

ي ألتعديل تحديثي  إجراء تنوي التعديل التحديثي وال عمليات أن حكومة دومينيكا تفهمت اآلثار المترتبة على اليونيب
  .إلى تكنولوجيات جديدة تبريد غاز

نه نظًرا إلى أ اليونيبالمخطط للشريحة األولى، أشار التبريد وتكييف الهواء  يتعلق بتدريب فنيي وفي ما  -19
ة الثانية. يح، فقد تعذر إجراء التدريب وأكد أنه سيتم في الشرواإلعصار لمسؤول األوزون الوطنيللتغيرات العديدة 

يذ وسيتم ع التنف، سوف يتم تسريعادة إنشاء وحدة األوزون الوطنيةأيًضا أنه مع إ اليونيب، أكد على الرغم من التأخير
  .2020تقديم الشريحة النهائية كما هو مخطط لها في عام 

                                                 
  .73/34و  72/41المقرران   2
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  تنقيح االتفاق

اس  تحديدالموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدومينيكا قبل تمت   -20 خط األس
اس لدومينيكا عد ذلكلالمتثال. ب للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من قدراتطن  0,40عند ، تم تحديد خط األس

وتعتقد أن نقطة  2018عام إلى  2011اجعت األمانة االستهالك من عام ور .7استنفاد األوزون بناًء على تقارير المادة 
تنفاد األوزون  من قدراتطن  0,23، المقدرة بـ البداية تناداً إلى اس الطلب على الخدمة عندما تمت الموافقة على اس

بة، وبالتالي تقترح اإلبقاء عليها. خطة إدارة إزالة الموا اسود الهيدروكلوروفلوروكربونية، مناس  بناًء على خط األس
األول بهذه  المرفقكما هو مبين في  من االتفاق لفأ-2، قامت األمانة بتحديث التذييل (د) 62/42المحدد ووفقًا للمقرر 

  لالجتماع الرابع والثمانين. االتفاق المنقح الكامل بالتقرير النهائي إرفاقسيتم والوثيقة. 

  استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تدامة الطويلة األجللتحقيق   -21 تخطط الحكومة لدمج وحدات  إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، االس
في المرحلة الثانية من  في دليل التدريب الجمركي والمواد الهيدروفلوروكربونية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لفنيين كقرار سياسي مهم لدعم إصدار الشهادات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ستنظر في 
قال إلى  غازات التبريدإدارة  ية تكنولوجيات غازات التبريد والواالنت التي ال تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربون

  .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الخالصة

أت        -22 ام ترأنش ا نظ ة دومينيك ص احكوم ةخيص وحص ادرات  لمراقب المواد واردات وص
ين فعالية النظام.الهيدروكلوروفلوروكربونية في  ألهداف الرقابة المحددة ممتثلةدومينيكا  إن ، وتنظر في زيادة تحس

ى أقل م واتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وه تهالكلن الحد األقص يات  بموجب الس بروتوكول مونتريال. تم دمج التوص
تهالك  ادرة عن التحقق من االس ين2018حتى عام  2013من عام للفترة  أجري والذيالص لة تحس نظام  لمواص

ريحة الثانية. االتر ص في خطة عمل الش يتم توفير تم توفير التدريب لموظفي الجماركوخيص والحص أجهزة ، وس
ريحة الثانية.  عرف على غازاتالت ريحة الثانية. تم التخطيط لتدريب والتبريد في الش تأخر تنفيذ وفنيي الخدمة في الش

ار في عام خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروك بب اإلعص ، واآلن تقوم وحدة األوزون 2017ربونية بس
  .في المائة 31إنفاق تمويل الشريحة األولى إلى  وبلغالوطنية بتنفيذ سريع. 

  التوصية

  :بأن اللجنة التنفيذيةتوصي أمانة الصندوق   -23

بالتقرير   )أ( ماً  خذ عل حة تأ ري يذ الش لة المواد من المرحلة األولى من األولىالمرحلي عن تنف  خطة إدارة إزا
 و ؛ دومينيكا الهيدروكلوروفلوروكربونية في

 
ندوق قامت    )ب( واللجنة التنفيذية،  دومينيكا بين حكومة االتفاق ألف من-2بتنقيح التذييل تأخذ علماً أّن أمانة الص

اس المحدد لالمتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تناداً إلى خط األس افة فقرة جديدة اس ، وأنه تمت إض
الثاني والستين، على  االجتماع خالل التوصل إليه الذي تم ذلكيحّل محّل لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16

 النحو الوارد في المرفق األول لهذه الوثيقة.

بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة توصي أمانة الصندوق أيضاً   -24
ريحة للفترة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دومينيكا،  توى  2020-2019وخطة تنفيذ الش المقابلة لها بمس

روطة بإدخال  تكون مش ريحة الثالثة س التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه أن الموافقة على الش
  لفرديين:من النظام المنسق وعلى إصدار حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمستوردين ا 2012نسخة العام 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم    (دوالر 
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) م ة ال ة إدارة إزال ط خ
ة  ة (المرحل دروكلوروفلوروكربوني الهي

 )الثانية، الشريحة األولى

  اليونيب 65,8008,554
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األول المرفق  
 

إلزالة  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف دومينيكابين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  ذات الصلة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)(التغييرات 

الثاني واللجنة التنفيذية في االجتماع  دومينيكايحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة  المحدثان هذا االتفاق   .16
  للجنة التنفيذية.  والستين

  األهداف والتمويلألف:  -2التذييل  .2
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال  1.1
لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى 

(أطنان قدرات استهالك األوزون)

 غير متوفر 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.400.40 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة 

األولى (أطنان قدرات استهالك 
األوزون) 

 غير متوفر 0.15 0.21 0.21 0.230.230.210.210.21 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (

82,250      65,800 16,450 164,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
(دوالر أمريكي)

10,693      8,554 2,138 21,385 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
أمريكي)

82,250     65,800 16,450 164,500 

 21,385 2,138 8,554     10,693مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
إجمالي التكاليف المتفق عليها (دوالر  3.3

أمريكي)
92,943     74,354 18,588 185,885 

 0,08أطنان قدرات استهالك األوزون)متفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ال 22-إجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4
 0أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
 0,15أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

  
 

 

 

 

 

 


