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 متعدد األطرافالاللجنة التنفيذية للصندوق 
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 الثامن و الثالثون االجتماع 
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 الجمهورية االدومينيكية: مقترحات بمشروعات 

 :تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات اآلتية  

 غازات التبخير

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية

� إزالة بروميد الميثيل في الشمام والزهور والتبغ

 

 الهالونات

� وضع خطة إدارة وطنية لبنك الهالونات  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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 ورقة تقييم المشروع
 الجمهورية االدومينيكية

 : القطاع  غازات التبخير  )2001: ( المستعملة في القطاع  ODSالـ  ODP طن 114

عتhhhبة جhhhدوى التكالhhhيف فhhhي القطhhhاع     ال ينطبق
 :الفرعي 

 عنوان المشروع 

  إزالة بروميد الميثيل في الشمام والزهور والتبغ. )أ(
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل
  التبغ

 )ODPطن (استهالك المنشأة  � 144.00
 )ODPطن (وقع المشروع  � 60.6

 )أشهر(مدة المشروع  48
 )دوالر أمريكي(المبلغ المطلوب أصال  691,587

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   1,418,250

 )ب(الطوارئ تكلفة   141,835
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   168,782

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   1,728,867
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (المبلغ المطلوب  
 )غآ/دوالر(جدوى التكاليف  
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ 

 الوآالة الوطنية المنسقة  اللجنة الحكومية لألوزون
 الوآالة المنفذة  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

  
 توصيات األمانة  

 )دوالر أمريكي(المبلغ الموصي به  
 )ODPطن (وقع المشروع  
 آغ/جدوى التكاليف دوالر 
 )دوالر أمريكي(ة الوآالة تكلفة مساند 
مجمhhوع الhhتكلفة علhhى الصhhندوق المhhتعدد األطhhراف  

 )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع
 إزالة بروميد الميثيل في الشمام والزهور والتبغ

 من بروميد الميثيل مستعملة في تبخير التربة في الشمام ODP طن 60.6يرمhي المشhروع إلhى إزالhة          -1
 في  5(والتبغ  )  في المئة  12(والزهور المقطوفة   ) مجموع بروميد الميثيل المستعمل   من   % 73ويسhتعمل فيه    (

 ، فhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhي الجمهوريhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhة االدومينيكhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhية ، تمhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhثل  ) المhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhئة 
 في المئة من    20وتنفيذ المشروع سيحقق تخفيضًا قدره      . مhن مجموع استهالك بروميد الميثيل في البلد          % 43

وسيكون االقتراح بمشروع هو المشروع      . 2005اس ، بحلول    برومhيد الميثhيل المذآور في استهالك خط األس        
 .االستثماري الوحيد الذي تقترحه حكومة الجمهورية االدومينيكية لتحقيق اإلزالة الكاملة لبروميد الميثيل 

. أن جمhيع المhزارع مملوآhة ملكhية وطنhية فhيما عhدا مزرعة شمام واحدة  ، تملك نصفها ملكية أجنبية             -2
 . في المئة على التوالي 50 في المئة و 100ر الشمام والزهور المقطوفة تمثل حوالي وعناصر تصدي

الhhزهور (، والبسhhترة بالhhبخار  ) الشhhمام(والhhبدائل المخhhتارة هhhي مhhواد آيمhhياوية بديلhhة مhhع التشhhميش        -3
 على مشروع 26وقhد وافقhت اللجhنة التنفhيذية في اجتماعها الـ            ) . التhبغ (ونظhام المقاصhير العائمhة       ) المقطوعhة   

 دوالر أميرآي   324,500تدلhيل علhى بدائل استعمال بروميد الميثيل في تبخير األرض ، بتكلفة إجمالية قدرها                
 ) .منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(

 ، وثبت أن التكنولوجيات البديلة صالحة للبقاء من الناحيتين التقنية           2001وقhـد إتم مشروع التدليل في        -4
وعلhى وجhه الhتحديد ، تhم اختبار     . تصhادية ، بالقhياس إلhى الظhروف السhائدة  فhي الجمهوريhة االدومينيكhية                  واالق

ونظام ) صوديوم الميتام و تيلون     (المزارعيhن لhنظام المعالجhة بالبسترة بالبخار الساخن ، وبالكيماويات البديلة             
 .دة المقاصير العائمة ، لتطبيقها وفقًا لمواقع محددة ومحاصيل محد

دوالر 317,000( غاليhhات 6واسhhتعمال البسhhطرة بالhhبخار السhhاخن فhhي الhhزهور المقطوعhhة يقتضhhي        -5
بيhhنما يقتضhhي نظhhام المقاصhhر العائمhhة ترآيhhب انفhhاق صhhغيرة ذات مقاصhhير عائمhhة وأجهhhزة لقhhياس    ) . أميرآhhي

نامجًا تدريبhhيًا ويتضhhمن المشhhروع آذلhhك بhhر  ) .  دوالر أميرآhhي ملhhيون دوالر أمريكhhي   1حوالhhي (التوصhhيلية 
 .دوالر أميرآي 169,000وتكاليف تشغيل إضافية تبلغ ) . دوالر أميرآي233,200(وخبيرًا استشاريًا دوليًا 

أن حكومhة الجمهوريhة االدومينيكية ملتزمة بتخفيض دائم في مجموع استهالك االستعماالت الخاضعة               -6
 ، مhhن خhhالل تنفhhيذ 2006رومhhيد الميثhhيل بحلhhول لميثhhيل ، وبتحقhhيق اإلزالhhة الكاملhhة لبا للhhرقابة لبرومhhيد

 .المشروع بالكامل 

سوف تقوم بتنفيذ المشروع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بتنسيق من مكتب األوزون ووزارة              -7
والhhhرابطة االدومينيكhhhية للصhhhناعة ) أي معهhhhد التhhhبغ (INTABACOالبيhhhئة ، وفhhhي تعhhhاون وثhhhيق مhhhع معهhhhد 

 .الزراعية 
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 قات وتوصية من األمانةتعلي

 

 تعليقات

تhhم تصhhحيح الhhتكلفة اإلجمالhhية للمشhhروع بمhhراعاة  عنصhhر الملكhhية األجنبhhية ألحhhد مhhزارع الشhhمام التhhي  -8
 يستعمل فيها بروميد الميثيل 

 باعتhبار أنhه لhم يؤخhذ فhي الحسبان في             5أشhارت األمانhة إلhى عنصhر التصhدير إلhى غhير بلhدان المhادة                    -9
 hhة المشhhاب تكلفhhص        . روع حسhhمام مخصhhتاج الشhhنما انhhه بيhhناعية أنhhية الصhhتحدة للتنمhhم المhhنظمة األمhhت مhhفقال

وال تطلhhب ) بسhhبب الملكhhية األجنبhhية ( فhhي المhhئة مhhن المسhhاحة 50للتصhhدير ، إال أن المشhhروع ال يغطhhي سhhوي 
طوفhhة تhhبعًا ويhhتراوح تصhhدير الhhزهور المق. الحكومhhة تمويhhًال إال لتغطhhية جhhزء مhhن تكالhhيف التشhhغيل اإلضhhافية   

  .5لتذبذبات األسعار ، وإنتاج الزهور المقطوفة ليس مخصصًا آله للتصدير إلى غيـر بلدان المادة 

ناقشhت األمانhة ومhنظمة األمhم المhتحدة للتنمhية الصhناعية القضايا المتعلقة بتكلفة غاليات إصدار بخار                     -10
 المرتhhبطة بتكالhhيف التشhhغيل ، واالسhhتدامة   وتكالhhيف العمالhhة )  دوالر أميرآhhي للوحhhدة  50,000بسhhعر (المhhاء 

الطويلhة األجhل للتكنولوجhيات المقhترحة للhزهور المقطوفhة مhع مhراعاة  المعhدل العالhي نسhبيًا لتكاليف التشغيل                         
وقامhت مhنظمة األمhم المhتحدة للتنمhية الصhناعية بhإبالغ األمانة أن                ) . هكhتار /دوالر أميرآhي  1.162(اإلضhافية   

وثبhhت مhhن مشhhـروعات أخhhرى مشhhابهة أن . اسhhم صhhغار المنتجيhhن اسhhتعمال المعhhدات المشhhروع مصhhمم آhhي يتق
واألسhعار التي تم تقديم  . الحاجhة إلhى تحقhيق سhرعة االنhتقال أمhر يhزيد مhن سhعر المعhدات بنسhبة آبhيرة  جhـدًا                          

 .دوالر أميرآي للوحدة 50,000عطاءات عنها بشأن الغاليات في األروغواي آانت تناهز 

11-    hأن اسhاخن ، بينت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أن سعر                  بشhبخار السhترة بالhية البسhتدامة عمل
برومhhيد الميثhhيل سhhوف يhhزيد فhhي المسhhتقبل ، وتhhبعًا لذلhhك فhhإن فhhرق السhhعر سhhوف يhhنكمش ، واسhhتعمال الhhبخار     

ترة بالبخار الساخن    آي يكون مجديًا من ناحية التكاليف ، آما أن للبس          IPMالسhاخن مقhترح فhي نطhاق برنامج          
 لتر للهكتار ، على أساس      6,000واسhتهالك الوقhود هو      . مhيزة أخhرى هhي عhدم وجhود وقhت انhتظار لتطبhيقها                 

وهذا المعدل من االستهالك يتوقف أيضا . البhيانات المقدمhة مhن مhورد المعhدات المسhتعملة في مشروع التدليل                
 . ق المعالجة بالبخار على عوامل أخرى مثل نوع التربة ورطوبة التربة وعم

غhhير أن المشhhروع . أن العمالhhة لتطبhhيق صhhوديوم الميhhتام شhhبيهة بالعمالhhة فhhي تطبhhيق برومhhيد الميثhhيل     -12
وهhو أمhر يقتضhي العمالhة إضhافية إلعداد           ) بمعhدالت مخفضhة     (يقhترح التشhميش إلhى جانhب صhوديون الميhتام             

كافhhي والتغطhhية بhhأوراق مhhن البالسhhتيك ثhhم نhhزع      الhhتربة آhhي تظhhل نوعيhhتها مالئمhhة ، وري األرض بhhالقدر ال    
 .الغطاءات البالستيك واستمرار الرصد للحرارة والرطوبة 

ناقشhت األمانhة ومhنظمة األمhم المhتحدة للتنمhية الصhناعية آذلhك مسhتوى تكالhيف الخبراء االستشاريين                       -13
 فhhي عhhدد قلhhيل نسhhبيًا مhhن   والتدريhhب فhhي ضhhوء المسhhاحة الصhhغيرة التhhي عولجhhت ببرومhhيد الميثhhيل ، المرآhhزة    

وقhد بينhت مhنظمة األمhم المhتحدة للتنمhية الصhناعية أنه على الرغم من أن مزارع الزهور المقطوفة                      . المhزارع   
 .عددها قليل ، إال أن عددًا آبيرًا من مزارع التبغ تقتضي تدريبيًا على تطبيق نظام المقاصير العائمة 
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تنمية الصناعية هما بصدد إنهاء مناقشاتهما حول تكاليف المشروع         إن األمانhة ومنظمة األمم المتحدة لل       -14
 . للجنة التنفيذية 38وسوف توضع نتائج المناقشة في صورتها النهائية قبل االجتماع الـ . 

 : توصية 

 .معلقة -15
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 ورقة تقييم المشروع
 الجمهورية االدومينيكية

 : القطاع  الهالون  )2001: ( المستعملة في القطاع  ODSالـ  ODP طن 3

عتhhhبة جhhhدوى التكالhhhيف فhhhي القطhhhاع     ال ينطبق
 :الفرعي 

 عنوان المشروع 

 

 وضع خطة إدارة وطنية لبنك الهالونات (أ)

 
 بيانات المشروع  بروميد الميثيل
  التبغ

 )ODPطن (استهالك المنشأة  � 3.00
 )ODPطن (وقع المشروع  � 3.00

 )أشهر(مدة المشروع  24
 )دوالر أمريكي(غ المطلوب أصال المبل 50,000

 ) دوالر أمريكي(التكلفة النهائية للمشروع  
 )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية   
 )ب(الطوارئ تكلفة   
 )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة   

 )ج+ب+أ(تكاليف المشروع مجموع   40,000
 )%(المحلية الملكية   100%

 )%(التصدير عنصر   0%
 )دوالر أمريكي (مبلغ المطلوب ال 40,000
 )آغ/دوالر(جدوى التكاليف  ال ينطبق
 هل تأيد تمويل الجهة النظيرة ؟ ال ينطبق

 الوآالة الوطنية المنسقة  الوحدة الوطنية لألوزون
 الوآالة المنفذة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  
 توصيات األمانة  

 )ريكيدوالر أم(المبلغ الموصي به  40,000
 )ODPطن (وقع المشروع  3.00

 آغ/جدوى التكاليف دوالر 
 )دوالر أمريكي(تكلفة مساندة الوآالة  5,200

مجمhhوع الhhتكلفة علhhى الصhhندوق المhhتعدد األطhhراف  45,200
 )دوالر أمريكي(
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 وصف المشروع
 

 وسوف تكفل خطة    .مhن شhأن هhذا المشhروع إنشhاء بhنك وطنhي للهالونhات فhي الجمهورية الدومينيكية                      -16
وتسمح . إدارة هhذا البنك تمكين الجمهورية االدومينيكية من الوفاء بإلتزاماتها الناشئة عن بروتوآول مونتريال      

الخطhhة بوضhhع اسhhتراتيجية لالمتhhثال تمكhhن الhhبلد مhhن االبقـhhاء علhhى مسhhتوياتها الحالhhية مhhن الهالونhhات الالزمhhة       
ق ؛ والتخفيض التدريجي في االعتماع على الهالونات ؛ وتبين          للمقتضhيات الضhرورية جhدًا للحمايhة مhن الحhري           

 .وتوفير االستعماالت الحرجة للهالونات ؛ وتفادي الزعزعة االقتصادية التي ال ضرورة  لها 

أن األنشhhطة الداخلhhة فhhي هhhذا المشhhروع تشhhمل وضhhع خطhhة وطنhhية إلدارة بhhنك الهالونhhات ، وتوفhhير         -17
الزمhhة لالسhhترداد وإعhhادة  الhhتدوير ورقابhhة الجhhودة  ؛ وإدراج خطhhة إدارة بhhنك       المسhhاندة التقنhhية والمعhhدات ال  

الهالونhات للجمهوريhة الدومينيكhية فhي سhياق الخطhة اإلقليمhية إلدارة بhنك الهالونhات فhي مhنطقة الكاريبي ، في                          
ة التنفيذية على  من اجتماعات اللجن26وقد وافق االجتماع الـ . سhبيل تشhجيع التنسhيق اإلقليمhي بجهhود اإلزالhة           

مشhروع ثنائhي لحكومhة آhندا يرمhي إلhى وضhع خطhة إقليمhية إلدارة بhنك الهالونـhات لhبلدان مخhتارة من منطقة                             
وسhhhوف تنضhhhم  . باهامhhhا ، بhhhربادوس ، غريhhhنادا ، غhhhيانا ، جامايكhhhا ، ترينhhhيداد وتوبhhhاغو     : الكاريبhhhي تشhhhمل  

 .ور الجمهورية الدومينيكية إلى بنك الهالونات اإلقليمي المذآ

 خلفية استهالك الهالونات في الجمهورية الدومينيكية 

تسhhتعمل الهالونhhات فhhي الجمهوريhhة االدومينيكhhية علhhى نطhhاق واسhhع فhhي الصhhناعة الكيمhhياوية ، بسhhبب      -18
ويجhرى أيضhا ترآيhب الهالونhات في معدات االتصال ، وفي الدفاع              . آفاءتهhا العالhية فhي الحمايhة مhن الحhريق             

ت المطافhئ ، وفي الطيران العسكري والمدني وفي البنوك التجارية ، والمرافق الكهربائية ،               المدنhي وفhي هيhئا     
ويقول االقتراح أنه ال توجد مصانع ألنظمة الحماية        . وفhي مراآhب نقhل األشhخاص والسhلع والمراآب البحرية             

 . من الحريق في البلد 

19-               hراض االمتhية ألغhة الدومينيكhي الجمهوريhاس فhط األسhررة في          أن خhات المقhة الهالونhير رقابhثال لتداب
والقدرات المرآبة   . 2001 طhن في عام      3.0 ، وآhان اسhتهالآها       ODP أطhنان    4.2بhروتوآول مونhتريال هhو       

 ، وسhيتم الhتحقق مhن هhذه البhيان عند وضع الخطة الوطنية إلدارة بنك       ODP طhن    30 � 15فhي الhبلد تقhدر بhـ         
 .الهالونات 

 نةتعليقات وتوصيات األما

 تعليقات 

 25,000، تتضhhمن تخصhhيص ) 18/22المقhhرر (إن المhhبادئ التوجيهhhية لخhhزن الهالونhhات فhhي البhhنوك   -20
دوالر أمريكhي للhبلدان ذات المسhتوى المنخفض من القدرة المرآبة ، آي تكون مؤهلة لتمويل يقدم مرة  واحدة       

إعhhادة تدويhhر أو آحافhhز السhhترداد     دوالر أميرآhhي ، يمكhhن اسhhتعماله للحصhhول علhhى أجهhhزة      25,000قhhدره 
أن فيتنام ) ) . 3(الفقرة ألف  (الهالونhات مhن األنظمhة الموجودة  فعًال أو إلنشاء برامج تبادل يقررها البلد نفسه                 

قد اختارتا خيار الحصول على دفعة للحوافز ، تحول ) 37في االجتماع الـ (ومقدونيا ) 29فhي االجhتماع الhـ    (،  
. والنشاط المقترح للجمهورية الدومينيكية يشمل أنشطة وطنية وأنشطة دولية معًا        . حكومة  فhيها األمhوال إلhى ال      

ويقhhول بhhرنامج األمhhم المhhتحدة اإلنمائhhي أن حكومhhة الجمهوريhhة االدومينيكhhية علhhى علhhم بهhhذا الخhhيار ، غhhير أنهhhا 
البلدان المشارآة فيها على    اخhتارت األخhذ بhنهج إقليمhي آhي تسhتطيع االسhتفادة مhن آلية إقليمية مرآزية تساعد                     
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 15,000واألموال المخصصة لألنشطة اإلقليمية تبلغ  . تhبادل الهالونhات المسhتردة و المستصلحة في المستقبل           
دوالر أمريكhhي تغطhhي تكالhhيف التنسhhيق واالتصhhال بيhhن أعضhhاء الشhhبكة وتقاسhhم المعلومhhات وتhhرجمة الوثhhائق      

، وتدريhhب المسhhتعملين ) بإسhhهام مhhن الجمهوريhhة الدومينيكhhية التhhي تصhhدر عhhن المشhhروع اإلقليمhhي (اإلعالمhhية 
في اجتماعات شبكة بنك    ) أجر السفر ، بدل اإلعاشة      (النهائييhن ، وصhيانة قhاعدة البhيانات ، وأنشطة المشارآة             

 .هالونات المنطقة الكاريبية 

مبلغ اإلجمالي لألموال على    وافقhت اللجhنة التنفhيذية علhى تخزيhن الهالونات في البنوك أقليميًا ، حيث ال                 -21
وقد حدثت .  دوالر أمريكي ، تشمل ما ذلك األنشطة اإلقليمية  50,000أسhاس مhا يخصhص لكل بلد هو حوالي           

الموافقة األولى لبنك الهالونات اإلقليمي لبلدان شرق وجنـوب أفريقيا المتحدثة باألنكليزية ، ووافقت اللجنة بعد               
 . ا ذلك على مبلغ مماثل لغرب أفريقي

قhال بhرنامج األمhم المhتحدة اإلنمائhي أن مhن أهhداف مديhر بhنك الهالونات للسنتين األوليين من التشغيل                         -22
سhيكون تصhميم وتنفhيذ اسhتراتيجية تسhمح باسhتمرار المشروع بعد نفاذ المساندة  التي يدفعها الصندوق المتعدد                   

من الحكومة وتحصيل رسم من المستعملين األطhراف ، وذلhك بالhنظر في خيارات مثل الحصول على مساندة               
 . التوليفة من الوسيلتين 

قhhال بhhرنامج األمhhم المhhتحدة اإلنمائhhي أن حكومhhة الجمهوريhhة الدومينيكhhية قhhد فهمhhت أن هhhذا المشhhروع      -23
 . سيكون آخر مشروع تحصل عليه الحكومة من بروتوآول مونتريال في قطاع الهالونات 

 توصية 

دوالر  40,000موافقة مفرشية من اللجنة التنفيذية على هذا المشروع بمبلغ          توصhي أمانhة الصhندوق ب       -24
 . دوالر أميرآي 5,200وقدره % 13 زائدًا تكاليف المساندة على أساس أن يكون أجر الوآالة هو أميرآي

 

 تكلفة المساندة الوآالة المنفذة
 )دوالر أميرآي(

تمويل المشروع 
 )دوالر أميرآي(

  عنوان المشروع

نامج األمم بر
 المتحدة اإلنمائي

)أ( وضع خطة إلدارة بنك للهالونات 5,200 40,000  

 


