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 الجمهورية الدومينيكية: مقترح المشروع

  
 

  :مقترح المشروع التالي بشأنتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق 
  

  :اإلزالة التدريجية
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Aerosoles Halones
Mullido de 

tabaco
Total

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2007

0.7 

0.7 

85,000. 

7,650. 

80,000. 

10,400. 

165,000. 

18,050. 

165,000. 

18,050. 

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA: Aprobación general

QPS: Cuarentena y pre-embarque

 Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

15,000. 15,000.
Costos de apoyo 1,950. 1,950.

Fondos totales solicitados para el año en curso ($EUA)
Costos del proyecto

0. 165,000.
Costos de apoyo 0. 18,050.

Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)
Costos del proyecto

15,000. 180,000.
Costos de apoyo 1,950. 20,000.

Fondos totales aprobados en principio ($EUA)
Costos del proyecto

15,000. 95,000.
Costos de apoyo 1,950. 12,350.

85,000.
Costos de apoyo 7,650.

Costos del proyecto ($EUA)

PNUD
Costos del proyecto

PNUMA
Costos del proyecto

0.7 0.
Consumo máximo admisible (toneladas PAO) CFC 0. 0. 0.

Límites de consumo del Protocolo de Montreal CFC 0.7

(IV) DATOS DEL PROYECTO 2008 2009 2010 Total

TCA                 

Others             

Methyl Bromide 

Halons             

CTC                 

CFC                 

Metilbromuro

Fabricación Servicio y 
manteni-
miento

QPS Non-QPS

TCA: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: 2007

Sustancias
Espumas Refrigeración Solventes

Agente de 
proceso

Inhalador
es de 

Usos de 
laborato-rio

CFC: 0 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0

Plan de eliminación de CFC PNUD, PNUMA

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 MÁS RECIENTES (toneladas PAO) AÑO: : 2007

       HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

Maldivas                                          

(I) TÍTULO DEL PROYECTO ORGANISMO

2
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  وصف المشروع 

إلى االجتماع الثامن  )ئنديبياليو( اإلنمائي األمم المتحدة  برنامجقدم، الجمهورية الدومينيكيةبالنيابة عن حكومة   -1
مرآبات ل لإلزالة التدريجية نهائيةللخطة ال) 2009 عام(لنهائية واة ة الخامستمويل الشريحا لوالخمسين للجنة التنفيذية طلب

.  دوالر أمريكي15,000 دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ 200,000بتكلفة إجمالية تبلغ  الكلورو فلورو آربون
، 2009 لعام هلتنفيذا برنامج، و2008 خالل عام مذآورةتقريرا مرحليا عن تنفيذ الخطة الأيضا يتضمن هذا الطلب المقدم و

، بما في ذلك معلومات عن األنشطة المزمعة لعامي ول االتفاق متعدد السنواتاجدإلى جانب  2007لتحقق لعام ا عن اوتقرير
  .2010 و 2009

  
  خلفية الموضوع

 التامة مذآورة لإلزالة التدريجية على الخطة الينواألربع خامسوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها ال  -2
ن حيث المبدأ وافقت اللجنة التنفيذية م، و2010آربون في هذا البلد بحلول عام مرآبات الكلورو فلورو ستهالك ال

.  دوالر أمريكي128,370دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ  1,711,600 يبلغ على تمويل إجمالي
  دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوآالة بمبلغ500,000 لغ على مبهذاتووافقت اللجنة التنفيذية في االجتماع 

وافق االجتماع الثامن واألربعون على الشريحة الثانية و.  لتنفيذ الشريحة األولى من الخطة دوالر أمريكي37,500
ض طلب روُع. واالجتماع الحادي والخمسون على الشريحة الثالثة واالجتماع الرابع والخمسون على الشريحة الرابعة

غير أن األمانة اقترحت أن يسحب . تمويل الشريحة الخامسة في بداية األمر على االجتماع السابع والخمسين
   .ما يشوب تقرير التحقق من عيوب بسبب هذا الطلباليوئنديبي 

  

  التحقق

ومينيكية المواد وال تنتج الجمهورية الد.  عن التحققا منقحاقدم اليوئنديبي، بعد اقتراح من األمانة، تقرير  -3
قارن التقرير البيانات عن االستهالك المقدمة من يو. تهاويعادل استهالك هذا البلد واردأو تصدرها المستنفدة لألوزون 

قائمة عن الجهات المستوردة المسجلة مرفقة توجد و.  البيانات المقدمة من اإلدارة العامة للجماركوبينوحدة األوزون 
 طنا من 7.4وسجلت وحدة األوزون . لتي تباين بين بيانات الجمارك وبيانات وحدة األوزونوتم تحديد حا. بالتقرير

- هيدرو فلورو آربونالمرآبات مزيج بين  آجزء من 12-مرآبات الكلورو فلورو آربونقدرات استنفاد األوزون ل
134a ومواد R-12 اإلدارة العامة توسجل. إضافيةأفكارا فلم تقدم ن التفاصيل األخرى أالطلبات من األمانة بش أما ؛ 

 . دون تراخيص12-مرآبات الكلورو فلورو آربون طنا من قدرات استنفاد األوزون من استيراد 11.26للجمارك 
في  15-مرآبات الكلورو فلورو آربون المستوردة من  طنا من قدرات استنفاد األوزون5.76ويشير المصدران إلى 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون، دون ترخيص 28.9 نحو 2007ستهالك لعام ويبلغ إجمالي اال. R-502خليط مواد 
 طنا من 81من الحصة المقررة وهي فقط  في المائة 36 هذه القيمة بلغوت. تينوغير مسجل في مؤسسة من المؤسس

  .2007قدرات استنفاد األوزون لعام 

  

  2008التقرير المرحلي لعام 

 ،نشطة في القطاعات الخمسة التالية في إطار الجهود المبذولة سابقا للتنفيذ تنفيذ األةواصلم 2008شهد عام   -4
. قطاع المذيبات والرصدومكون االستثمار، وأفضل الممارسات في مجال التبريد، ووهي تدريب موظفي الجمارك، 

، أي نسبة ا جمرآي موظفا280تدريب ما مجموعه ؛ مما أسفر عن 2008 موظفا جمرآيا تدريبا في عام 140وتلقى 
  . المذآورة في المائة من جميع موظفي الجمارك الذين ينبغي تدريبهم في إطار الخطة67

 فنيا متخصصا تدريبا وشهادات في أفضل ممارسات مجال التبريد خالل عام 409وتلقى ما مجموعه   -5
وخت الخطة في بداية وت.  المذآورة فنيا متخصصا إلى حد اآلن في إطار الخطة733، مما أسفر عن تدريب 2008

 فنيا 1,200ليصل العدد إلى  فنيا متخصصا، غير أنه يمكن تنقيح الهدف النهائي تنقيحا تنازليا 2,000األمر تدريب 
ن التقديرات التي جرت في البداية عمتخصصا ألن العدد اإلجمالي للفنيين المحتملين الذين سيتلقون تدريبا قد يقل 

  . فنيا متخصصا في السنة400تدريب في الوقت الراهن ما ال يقل عن وتبلغ القدرة االستيعابية لل

  :ويتألف من مكونات فرعية ثالثةالمذآورة  في إطار الخطة بالنصيب األوفرمكون االستثمار حظى وي  -6
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تكييف هواء  مجموعة إلعادة تهيئة 900تم شراء  :برنامج أجهزة تكييف الهواء المتحرآة  )أ(
وتم .  مراحل الخطةكل من هذه المجموعات ل1,800 األهداف المتمثلة في السيارات، والتي تكمل

 إلنجاز عمليات إعادة التهيئة، التي  فنيا متخصصا في مجال تكييف هواء السيارات130تدريب 
مرآبات الكلورو ويتواصل تحويل العربات من . لخطة الشاملةلرقم هذا ال في المائة من 43تمثل 

  ؛R134aد  إلى الموافلورو آربون

 التبريد القائمة على غازاتطوانة من  اس2,000تم شراء  :برنامج أجهزة التبريد المنزلية  )ب(
  ؛ إلغراض إعادة التهيئة2009 وستوزع في عام هيدروآربونال

 ُنظمت أربع دورات تدريبية بشأن تحويل المعدات التجارية إلى :برنامج أجهزة التبريد التجارية  )ج(
 فنيا متخصصا في مجال التبريد، 99لة وتم تدريب الدفعة األولى التي تتكون من غازات تبريد بدي

  . فنيا متخصصا ينبغي تدريبهم في إطار الخطة300من أصل 

تحديد االستخدام المتبقي من بغية الحملة اإلعالمية والحلقات الدراسية تنظيم  استمرار 2008وشهد عام   -7
ولم يعد البلد يستخدم . 2008لألوزون في قطاع المذيبات وتثبيط استخدامها المتواصل في عام المواد المستنفدة 

ضئيلة  أبلغتا عن استخدام آميات مؤسستين وآلوروفورم الميثيل، غير أن هناك 13-مرآبات الكلورو فلورو آربون
مرآبات اعدة البيانات المتعلقة بتظل قو.  السنوات السابقةذواستمرت أنشطة الرصد من. من رابع آلوريد الكربون
  . والجهات البديلة للمستوردين والموزعين سارية المفعولالكلورو فلورو آربون

 دوالر 336,047، بلغ رصيد التمويل الموافق عليه الذي لم ُيـنفق بعد 2009ون الثاني نآا/وفي يناير  -8
  .اآلنموافق عليه حتى  في المائة من مجموع التمويل ال22أمريكي، أي 

  

  2009لفترة برنامج التنفيذ ل

 تدريبا لبلوغ ون موظفا جمرآيا آخر140قى ليتسو. 2009ستتواصل األنشطة في مختلف القطاعات في عام   -9
بين بيانات الجمارك مدى التباين ومع مراعاة أوجه القصور المحددة في تقرير التحقق، أي . هدف الخطة الكلية

يتضمن برنامج التنفيذ و. ستيرادتراخيص واال، ُأدخلت تحسينات على نظام رصد الوبيانات وحدة األوزون الوطنية
. نشاط مخطط لهفي إطار  اآلن تنقيحا لنظام التراخيص ونظاما لتسجيل الواردات من طرف خبير خارجي 2009لعام 

 فنيا 201 تدريب  فنيا متخصصا تدريبا على أفضل الممارسات في مجال التبريد، ومن المتوخى أيضا400وسيتلقى 
الذين ال يزال يتلقون ، و فنيا متخصصا في تكييف هواء السيارات170متخصصا في مجال التبريد التجاري و 

ويتوقع أيضا شراء معدات إضافية لتكييف هواء السيارات، غير أن العدد الدقيق يتوقف على الدراسة . التدريب
وختاما، .  في قطاع المذيباتعالميةحملة اإلالتواصل تنظيم وسي. االستقصائية التي تجري حاليا عن االحتياجات

  .2009ستتواصل أنشطة الرصد في عام 

تنفيذ أآبر عدد ممكن من األنشطة، يتوخى صرف بعض النفقات  2009أن يشهد عام نه يتوقع أبالرغم من و  -10
  .لتبريد، حيث سيوجه حيز آبير منها إلى الرصد وأفضل الممارسات في مجال ا2010في عام 

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

   التعليقات

االجتماع السابع والخمسين، انعقاد  قبل اعُتبر غير وافال يتناول التحقق، في نسخته الثانية بعد رفضه ألنه   -11
من و.  أآثر شفافيةأصبحت من المسائل التي ا رفضه في السابق؛ غير أن هناك عددالعديدة التي آانت وراءمسائل ال
 بين سلطة الجمارك ووحدة األوزون، نظرا لوجود عالقة ا محدودا، تعاونفي أفضل الحاالتهناك، ضح أن الوا

محدودة بين جهات االستيراد المعتمدة، والواردات المرخص لها، وجهات االستيراد الفعليين والواردات المسجلة من 
صدرا رئيسيا للمعلومات المقدمة من وحدة  مأيضاخالل بيانات الجمارك الموثوق بها؛ وآانت بيانات الجمارك 

مرآبات الكلورو لمزيج غير معروف وغير متوقع ولم يكن ممكنا الحصول على معلومات إضافية عن . األوزون
، التي تم العثور عليها، وفقا للتقرير، في الكميات الكبيرة 134a-هيدرو فلورو آربون ومرآبات ال12-فلورو آربون

  .الستيرادخالل عمليات مراقبة ا
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 2007 لعام 7 وحدة األوزون في إطار المادة وأبلغت. لألمانة هاجسا آخر 7 المادة إطار في اإلبالغويشكل   -12
بالنسبة لعام و.  في شكل واردات؛ وأعد هذا التقرير قبل عملية التحققاألوزون طنا من قدرات استنفاد 24.4قيمة 

 طنا من قدرات استنفاد األوزون، غير أنها 1,738.6ية باستهالك  الجمهورية الدومينيكية في البداأبلغت، 2008
 طنا من قدرات استنفاد 24.7نقحت أنه بناء على نصيحة من أمانة األوزون بشأن البيانات غير الرسمية لنحو 

  .األوزون طنا من قدرات استنفاد 81 نحو 2008 في عام أيضا؛ فإن الهدف يبلغ األوزون

ود فرق آبير بين الواردات المسجلة جالنقص الكبيرة، يشير تقرير التحقق أيضا إلى وه جغير أنه رغم أو  -13
 المسموح به لالستهالك الذي يشير إلى ترجيح تحقيق هذا البلد لهدف االستهالك في إطار خطة األقصىالفعلية والحد 

 شوبها بعض أوجه القصور،في البلد تومن سوء الحظ، أنه يبدو أن إجراءات االستيراد والتراخيص . 2007عام 
 موظفا جمرآيا، غير أن ذلك ال يقدم في حد ذاته سببا للموافقة على الشريحة 300نظرا ألنه جرى تدريب نحو خاصة 

    .أنه تم الوفاء بأهداف استهالك الخطةويعزى ذلك بوجه خاص إلى المقبلة للخطة، 

 و 2009وتنطوي الخطط الوطنية لعامي . ة الشاملةإحراز تقدم جيد في تنفيذ الخطب 2008يفيد تقرير عام و  -14
وهناك استثناء يتمثل في إجراء تقييم لالحتياجات .  على داللة وتتماشى مع الميزانية المتاحة والخطة األصلية2010

من خالل القيام بدراسة استقصائية؛ وسيقوم هذا البلد، عند الضرورة، بإعادة تخصيص أموال ضمن حدود مرونة 
ما أدرج تنقيح موآما ذآر آنفا، أدت المالحظات الواردة في تقرير التحقق إلى تغيير خطة التنفيذ، . لمذآورة االخطة

    .االستيراد في مجال التبريدلنظام التراخيص و

  التوصية

  :توصي األمانة أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي  -15

المجموعة (لمواد  لإلزالة التدريجية هائيةنالخطة الاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ   )أ(
تقرير ب و2008عام خالل الجمهورية الدومينيكية في  )الشريحة الرابعة ( المرفق ألفمن) األولى

  ؛2007خالل عام التحقق 

  .2009الموافقة على برنامج التنفيذ لعام   )ب(

 لإلزالة نهائيةللخطة ال) 2009ام ع (خامسةالشريحة الالموافقة الشمولية على أوصت األمانة أيضا بو  -16
، مع تكاليف الدعم المرتبطة بمستوى  في الجمهورية الدومينيكية المرفق ألفمن) المجموعة األولى(لمواد التدريجية 

  :التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  آلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوآالة 
  المنفذة

) المجموعة األولى(لمواد  لإلزالة التدريجية نهائيةالخطة ال  )أ(
  )الشريحة الخامسة ( المرفق ألفمن

  ئنديبياليو 15,000 200,000

  

- - - - - - - - - - - 


