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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الجمهورية الدومينيكية
  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  )الثانية(المرحلة 

  2020% بحلول عام 40  السابع والستون  اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 44.41  2017السنة:    7المادة ) أحدث بيانات ثانيا(
 

  2017 السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 0.05    0.05      123-الهيدروكلوروفلوروكربون 
           124-الهيدروكلوروفلوروكربون
           ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

من في البوليوالت السابقة الخلط المتض
 المستوردة

         

           ب142- الهيدروكلوروفلوروكربون

 44.36    44.36      22 - الهيدروكلوروفلوروكربون
 

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

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

  من قدرات استنفاذ األوزون)االستهالك المؤهل للتمويل (طن 

 28.21  المتبقي: 42.50  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 1.0   1.0  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 113,000   113,000  التمويل (دوالر أمريكي)

 7.5 1.5 0.0 6.0  المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)إزالة  اليوئنديبي

 771,211 156,817 0 614,394  التمويل (دوالر أمريكي)

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متوفر 33.28 46.08 46.08 46.08 46.08  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

 غير متوفر 30.72 46.08 46.08 46.08 46.08  الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

تكاليف المشروع المطلوبة من 
  (دوالر أمريكي) حيث المبدأ

 1,279,558 146,558 0 574,200 0 558,800  تكاليف المشروع  اليوئنديبي

 89,569 10,259 0 40,194 0 39,116  تكاليف الدعم

 195,000 0 0 100,000 0 95,000  تكاليف المشروع اليونيب

 25,350 0 0 13,000 0 12,350  تكاليف الدعم

 653,800 0 0 0 0 653,800  تكاليف المشروع  األموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دوالر أمريكي)

 51,466 0 0 0 0 51,466  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب الموافقة عليها خالل هذا االجتماع (دوالر 
  أمريكي)

 674,200 0 0 674,200 0 0  تكاليف المشروع

 53,194 0 0 53,194 0 0  تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

ية كوكالة منفذة اليوئنديبي، قدّم الجمهورية الدومينيكيةبالنيابة عن حكومة   -1 ريحة  ، طلباً لتمويلرئيس  الثانيةالش
ية من من  ثان ية، المرحلة ال يدروكلوروفلوروكربون لة المواد اله دوالر  727,394 قدره إجمالي بمبلغخطة إدارة إزا

لليوئنديبي،  يدوالر أمريك 40,194زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  دوالر أمريكي، 574,200يتألّف من  أمريكي،
على النحو الذي ّقدم  .1ي لليونيبدوالر أمريك 13,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة  100,000و

ل. ريحة  به في األص من الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الش الثانية من المرحلة الثانية وتقرير التحقق من يتض
تهالك المواد  ريحة و 2017و 2016الهيدروكلوروفلوروكربونية للعامين اس  إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الش

2019.   

  حالة المرحلة األولى 

ياً مع المقررين   -2 روع للمرحلة األولى م81/29و 76/10تمش تكمال المش خطة ن ، قدّم اليوئنديبي تقرير اس
يد ، الذي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم إرجاع الرص الل االجتماع خيؤّكد على إكمال المرحلة. س

  .الرابع والثمانين

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكالتقرير 

لدومنيكية عنأبلغت حكومة   -3 تهالك  الجمهورية ا فا 44.41اس تن من المواد  األوزون دطن من قدرات اس
ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ة ال ام ي ي ع واد 2017ف م ل ال ل ث ت الم اس ل ط األس الك دون خ ه ت و اس ، وه

تهالك  1في المائة. ويبين الجدول  13الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ  للفترة   نيةالهيدروكلوروفلوروكربوالمواد اس
2013-2017 .  

تهالك المواد 1الجدول  -2013لفترة ل 7(بيانات المادة  الجمهورية الدومينيكيةالهيدروكلوروفلوروكربونية في : اس
2017(  

 خط األساس  2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد
       طن متري

 916.53 806.55 759.72 720.09 661.08 600.00  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 9.68 2.61 15.00 0.42 0.38 1.14  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 5.43 0.00 1.36 34.36 4.83 16.00  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
وع  م ج وادم م ال
 (طن متري) يةالهيدروكلوروفلوروكربون

617.14 666.29 754.87 776.08 809.16 931.64 

        طن من قدرات استنفاد األوزون
 50.41 44.36 41.78 39.6 36.36 33.00  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.19 0.05 0.30 0.01 0.01 0.02  123-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.60 0.00 0.15 3.78 0.53 1.76  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون
وع  م ج وادم م ال

دروكلوروفلوروكربون ةالهي (طن من  ي
  قدرات استنفاد األوزون)

34.78 36.90 43.39 42.23 44.41 51.20 

ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ب141-ال
ابقة الخلط  من في البوليوالت الس المتض

 المستوردة

42.40 21.96 11.00 4.40 0.00 19.51** 

  بيانات البرنامج القطري. *
  .2009و 2007متوسط االستهالك في الفترة بين  **

 ناتجةً عنلسابقة وات ابالسن ًنةرمقا 2015م في عا 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالافي دة يازلاكانت   -4
 وابتداءً د. يرلتبا ازاتلغ أولي شحنب لطتتلتي ا 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيالقائمة علی دات المعاعلی ب لطلدة اياز

بزيادة المخزونات من قب عائدة إلى، كانت هذه الزيادة 2016من عام  توردين تحس ً ل المس وال لتطبيق ا على م رس
تيراد  ة منذ عام  قيداالس تفرض  ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن الطلب على  . وبغية الحدّ 2016المناقش س

، لوروكربونيةعلى استيراد المواد الهيدروكلوروف %9 بنسبة، رسوم 2019 كانون الثاني/يناير 1من  اعتباراً  الحومة،
م ل ع هال الرس عة في المائة كل عام بعد ذلك. وعلى أن يخض بة تس رض بف ◌ً يضادرة ألمبام هذه اعم دسيتزيادة بنس

ةواء لهف اتکييد ويرلتبدات امعن مواردات لاعلی ظر لحا ائم ذي يتم  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد الماعلی  الق وال
  .2017 عام ذمن تطبيقه

                                                 
  من وزارة البيئة والموارد الطبيعية في الجمهورية الدومينيكية إلى اليوئنديبي. 2018اغسطس/آب  29وفقاً للخطاب تاريخ  1
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هد   -5 منب 141-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالاش ائل والمتض وردة لمستط الخلاسابقة ت الوليولبافي  الس
تمراً  اً مس إدارة ة طخن لی موألاحلة رلما بموجبوى غارلت اکارشل يولی تحك إلذ زىيعو 2015م عاذ منانخفاض

  .2017كانون الثاني /ريناي 1ن م ابتداءً  رادالستياالحظر على ، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزا

   تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

تهأبلغت حكومة الجمهورية الدومينيكية عن البيانات القطاعية ال  -6 ك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الس
عام  يذ البرنامج القطري ل ها ، 2017بموجب التقرير عن تنف نات المبلغ عن يا قة مع الب نات متس يا هذه الب نت  كا وقد 

  .من بروتوكول مونتريال 7 بمقتضى المادة

  تقرير التحقق 

د   -7 ةتقرير التحقق أّك ذ أن الحكوم ام تنف ص من الواردا نظ ادرات من للتراخيص والحص ت والص
تهالك الهيدروكلوروفلوروكربون للعامين  الهيدروكلوروفلوروكربون و  42.23بلغ  2017و  2016وأن إجمالي اس

تنفاد األوزون، على التوالي، وقد كانا أ 44.41 ة بها لهذين العامين طن من قدرات اس تهالك الخاص قل من أهداف االس
  بموجب اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.

ّمن   -8 جيل البيانات وإدارة المعلومات عن تض ين تس يات لتحس من المواد واردات التقرير التحقق توص
 ى التقريرالمستخدمة بين المستوردين. وأوص ، وإنشاء نظام إلعادة توزيع الحصص غيرالهيدروكلوروفلوروكربونية

 ً ا يما فمديرية الجمارك العامة، و لموظفيبأن يتم توفير التدريب  أيض جيل الواردات ال س اريحي تس تيراد  وتص االس
  .لضمان زيادة كفاءة اإلبالغ

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  األولىالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

 اعتمدت حكومة الجمهورية الدومينيكية القرارات التالية:  -9

ة في المئة دون   )أ( نوية من المواد الهيدروكلورورفلوروكربونية عند خمس ص الواردات الس الحد  تحديد حص
 ؛2018األقصى لالستهالك المسموح به في االتفاق مع اللجنة التنفيذية ابتداًء من عام 

 
تيراد    )ب( وم على اس عة في المئة ابتداًء من  المواد الهيدروكلورورفلوروكربونيةفرض رس يناير/كانون (تس

 ؛، على أن يخضع لزيادة بنسبة تسعة في المئة في كل عام بعد ذلك)2019الثاني 
 

دم المواد   )ج( تخ ة) التي تس تعمل دة أو المس دي د وتكييف الهواء (الج دات التبري اج مع تيراد وإنت حظر اس
 و ؛2017الهيدروكلوروفلوروكربونية كغاز تبريد ابتداًء من عام 

 
ابقة الخلط 141-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر الواردات من   )د( من في البوليوالت الس ائل والمتض ب الس

 .2017يناير/كانون الثاني  1ابتداًء من 

تخدام نظام التراخيص  2016عام منذ   -10 ، تم تعزيز إجراءات التحقق في مراكز التفتيش الحدودية من خالل اس
افة إلى ذلك، فذة الواحدة للتجارة الخارجية". عبر اإلنترنت "النا بحتباإلض د واردات المواد  أص الالئحة الفنية لرص

  . دعم تعديل كيغاليل، الهيدروفلوروكربونالمستنفدة لألوزون تشمل اآلن إدارة 

وابط الجمركية للنظام  تحديثتم   -11 مل الرموز والض تدريب لموظفي الجمارك ليش للمواد  الموّحدمنهج ال
 وغازات، لت الوقود الثقيزيو، المواد الهيدروفلوروكربونية التعّرف على، بما في ذلك الهيدروكلوروفلوروكربونية

منب 141-والهيدروكلوروفلوروكربون، التبريد الطبيعية ابقة الخلطفي  المتض معدات  والتعّرف على، البوليوات الس
 وارداتالجريت ثماني حلقات عمل تدريبية بشأن مراقبة ورصد . أغازات التبريد الخاصة بهاتكييف الهواء والتبريد و

أغلبية  تُجرىفي موانئ هاينا وكوسيدو حيث  مديرية الجارك العامةالمواد المستنفدة لألوزون لثالثمائة موظف من  من
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تنفدة لألوزونتجارة المواد ا تنفدة لألوزون لـ لمس أن مراقبة المواد المس  120؛ وعقدت حلقة عمل تدريبية أخرى بش
  . من موظفي اإلنفاذ من مكاتب أخرىموظف 

   قطاع خدمة التبريد

  تنفيذ األنشطة التالية: تم  -12

، وآالت تبريد غاز االسترداد، هزة الكشف عن تسرب غازات التبريدثل أجتم توفير مجموعات المعدالت (  )أ(
 ؛معهد فني 14) إلى ، ومعدات اللحامواسطوانات االسترداد

 
دار (INFOTEP) توقيع مذكرة اتفاق جديدة مع المعهد الوطني للتعليم الفني والمهنيتم    )ب( هاد إلص  اتالش

 (PRONAOZ) ي ، بدأ برنامج األوزون الوطنوزارة البيئة والموارد الطبيعية وضمناإللزامية للفنيين. 
يق مع   Dominican( ومعهد الجودة الدومينيكي INFOTEP مثل( الوكاالت الحكومية المعنيةبالتنس

Institute for Quality ((اء نظام اعتماد لفنيي التبريد من خالل مراجعة ية إنش  مماثلةالنهج ال عمل
متطلبات تمت الموافقة على أربعة معايير فنية لتحديد الحد األدنى من و؛ في المنطقةعلى الكفاءة القائمة 

 ؛الفنيين المعتمدين
 

تخدام اآلمن  463ما مجموعه تم تدريب   )ج(  100تم توزيع و؛ ةالبديل لغازات التبريدمن الفنيين على االس
ية (مثل القفازات والنظارات الواقية  اس المة األس ؛ ) على فنيي الخدمةواألثوابمجموعة من معدات الس

تعال" إ 3,000تم إعطاء و ق "تحذير قابل لالش توى الوعي عند التعامل مع ملص لى الفنيين لرفع مس
 ؛290-غازات التبريد الهيدروكبون

 
م ت  )د( واد ت م ة ال ة إدارة إزال ط ن خ ى م ة األول ل رح م ي ال ا ف راؤه م ش ي ت ت دات ال ع م ع ال وزي

بيل المثالالهيدروكلو عة ، روفلوروكربونية (على س ترداد بس طوانتي اس عةرطل 1،000أس  ، وتس
عة  ترداد بس طوانات اس عة  26و ،رطل 100أس ترداد بس طوانة اس ورش /الجددرطل) على الفنيين  30اس

بكة  تردادالعمل الجديدة لتعزيز ش راء  ؛ وتموإعادة التدوير الحالية االس روط المرجعية لش إعداد الش
طوانات تخزين المعدات ال ة أس عة بجديدة في المرحلة الثانية (مثل خمس طوانة  50رطل و  1000س أس

 ؛) وتم طلب المعداترطل 30 استرداد بسعة
 
اعدة  المديريةلتعاون مع ا بدأ  )ه( تخدمين النهائيين في  الفنيةالوطنية لإلنتاج األنظف من أجل تعزيز المس للمس

تنفدة لألوزون ة االحترار العالمي إمكانية ذات والتقنيات، اعتماد مواد غير مس في معدات  المنخفض
تفيدين المحتملين الذين يمكنجرى تحديد الهواء في الفنادق و وتبريد تكييفال هم توفير التمويل النظير المس

ستخدام  المنخفضة االحترار العالمي إمكانيةذات بدائل ال للتدليل علىمشروع تجريبي واحد  لتنفيذه ثاني با
 أكسيد الكربون أو الهيدروكربون أو األمونيا؛

 
لأُجريت   )و( حاب المص ات مع أص تنفدة الحة للنظر في بدائل ومناقش متطلبات التخلص من المواد المس

 ؛لألوزون غير المرغوب فيها
 

غيرة بدأت عملية   )ز( تفيدين من برنامج الحوافز لتحويل وحدات تكييف الهواء الص ع معايير لتحديد المس وض
 ؛المنخفضة االحترار العالمي إمكانيةذات  تستخدم غازات التبريدإلى تلك التي 

 
بتمبرنُّظمت   )ح( تخدام  2018 أيلول/في س أن اس ية دولية بش جديدة البديلة ال غازات التبريدحلقة دراس

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.، ووزعت مواد إعالمية تقنية عن بدائل لطاقةفي اوالوفورات المحتملة 

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

طة المتعلقة ببروتوكول (PRONAOZ) ي برنامج األوزون الوطنإن   -13 رةً عن تنفيذ األنش ؤول مباش مس
اء وحدة  طة إزالة المواد مونتريال. تم إنش د أنش يق لتنفيذ ورص اريع وهي تعمل بمثابة مكتب تنس د المش لتنفيذ ورص

يق مع  امج برنالهيدروكلوروفلوروكربونية، بتوجيه من نائب وزير اإلدارة البيئية والمكتب المحلي لليوئنديبي بالتنس
  .(PRONAOZ) ي األوزون الوطن
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  مستوى صرف األموال

بتمبر/أيلول كما في   -14 ل ، 2018س حتى اآلن دوالر أمريكي الموافق عليه  653,000مبلغ الـ من أص
ديبي و 558,800( رف  95,000دوالر أمريكي لليوئن ب)، تم ص دوالر أمريكي  501,703دوالر أمريكي لليوني
يد دوالر أمريكي لليونيب).  40,313دوالر أمريكي لليوئنديبي و 461,390في المائة) ( 76.7( رف الرص يتم ص وس

  .2019دوالر أمريكي في عام  152,097غ البال

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانية من المرحلة الثانيةة خطة تنفيذ الشريح

   :2019كانون األول/ديسمبر  حتىألنشطة التالية في الفترة من يناير/كانون اسيتم تنفيذ   -15

صادرات الواردات والالجمارك على رصد  موظف ومخلص إضافي من موظفي ومخلصي 200تدريب   )أ(
ميم دورة عبر اإلنترنت لموظفي الجمارك في مجال و؛ الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المواد   مراقبةتص

؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنتجات القائمة على والمعدات/ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لو ة  لي عم اء  من إنش ادرات  لواردات والص ا ة ب لق ع ت م ل ئق ا ا لوث ل وإدارة ا جي مواد تس ل ا

 ؛دوالر أمريكي)  22,600) (اليونيب(بشكٍل منهجيٍ  وكلوروفلوروكربونيةالهيدر
 
، وممارسات التبريد الجيدة لـ فني 375 لـقابلة لالشتعال  لغازات التبريدى االستخدام اآلمن التدريب عل   )ب(

حلقة عمل دولية واحدة ؛ وعقد (INFOTEP)ي المعهد الوطني للتعليم الفني والمهن من خالل فني 500
ات التبريد الجيدة والبدائل  أن ممارس ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغازات التبريد القائمة علىبش

خات التفريغتوفير الو بيل المثال، مض ومعدات اللحام المحمولة والثابتة، ، معدات واألدوات (على س
ربات وأجهزة قياس ف عن التس غط، وأجهزة الكش ترداد غازات التبريدمقاييس ، ووحدات ، والالض  اس

طوانات القابلة إلعادة التعبئةواأل لة) لتوزيعها على المراكز اإلقليمية س ، واألدوات واللوازم ذات الص
ة وفنيي   244,750) (اليوئنديبي؛ ((INFOTEP)ي المعهد الوطني للتعليم الفني والمهن في الخدمةالخمس

 دوالر أمريكي) ؛ 
 

ترداد، وتكالتبريد ومعدات خدمة توفير   )ج( طوانات أييف الهواء (مثل أجهزة االس تردادس ، ووحدات االس
خات التفريغ حن، ومض هاريج، المتفرعةقياس ال، ومجموعات الش ) للتدريب بما في ذلك التوزين وص

ات الجيدة في التبريد، و ورات الفنية عن الممارس حاتالتبريد، والمرأدلة المواد األخرى (مثل المنش ، ش
غطجداول و ات التبريد الجيدة لـ  الحرارة)-الض افية ( فنيةمعاهد  10لتعزيز ممارس ) اليوئنديبيإض
 )؛أمريكي دوالر  101,750(

 
د معدات توفير   )د( ترداد وإعادة التدوير، ورص بكة االس ترداد) إلى ش طوانات وأجهزة االس افية (أي األس إض

 ؛)أمريكي دوالر  44,000) (اليوئنديبي( عمل شبكة االسترداد وإعادة التدوير
 
تطبيق نظام إصدار الشهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء الذين انضموا خالل المرحلة األولى (اليونيب)   )ه(

 دوالر أمريكي)؛ 77,400(
 
ة اعتماد وتطبيق معايير/  )و( المة الخاص تعال ( بغازات التبريدمبادئ الس ) (أموال من اليونيبالقابلة لالش

 ؛الشريحة السابقة)
 

وبر ماركت لتعزيز اعتماد تنفيذ م  )ز( روع تجريبي واحد في س  االحترار العالمي إمكانيةذات بدائل الش
ة أن وفورات الطاقة والحدّ  فنيةعمل عقد حلقة ؛ والمنخفض ة بقطاع محدد بش من انبعاثات غازات  خاص
ة مع  دفيئ ةال دروكلوروفلوروكربوني ة المواد الهي د و من نظم إزال روع التبري دعم المش تكييف الهواء ل

 ؛دوالر أمريكي) 108,900(اليوئنديبي) (التجريبي 
 
ية من خالل تطوير وتوزيع مواد التوعية   )ح( لة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون أن إزا برنامج توعية بش

 دوالر أمريكي)؛ 22,000(اليوئنديبي) (
 
  ر أمريكي).دوال 52,800تنسيق وإدارة المشروع (اليوئنديبي) (  )ط(
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  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  التحقق تقرير

أن حكومة الجمهورية الدومينيكية ستعالج القضايا المحددة في تقرير  اليوئنديبيد استفسار األمانة، أكّ رداً على   -16
لة قد أخذت بعين االعتبار ريحة الثانية من المرحلة الثانية، وأن خطة التنفيذ ذات الص يات التحقق أثناء تنفيذ الش  توص

  .التحققتقرير 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالكتقرير عن ال

أن لی إيبي دئنولير اشاوأ. 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالافي دة يازلااألمانة عن قلقها إزاء أعربت   -17
ةوزون ألدة احو ازاتوق سول حت ماولمعلدل التبان يوردلمستامع  رٍ مستم لٍ تصااعلی ت کان الوطني د، يرلتبا غ
ةمة ولحکاو ةة طنشاألم عدملتزمون ب نيوردلمستن ابأ على ثق دروكلوروفلوروكربون رادستيا لمراقب وأن  22-الهي

تيراد وحص وم االس تهالك  صتدابير مثل رس اعد في الحد من نمو اس تس رامة س تيراد أكثر ص المواد اس
ة ي ون رب وروك ل وروف ل دروك ي ه ن واردات الن لية عوألت اماولمعلن أن ايضاً عغ أإلبالم اکما ت. ال م

ً تنااً هتجارت اهأظ 2018م في عا 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيا   .كالستهالافي  زليا

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولىمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني

ص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   -18 درت حكومة الجمهورية الدومينيكية بالفعل حص أص
عام  فاد األوزونقدرات امن طناً  43.77 (والمحددة عند 2018ل تن هداف س قل من أ ة أ بة في )، وهي حص الرقا

  .)ستنفاد األوزونمن قدرات اطناً  46.08بروتوكول مونتريال بنسبة خمسة في المائة (

  قطاع خدمة التبريد

ح اليوئنديبي أن   -19 ترداد وإعادة التدوير، أوض عيد االس مجموعة المعدات المقدمة في ما يتعلق بالتقدم على ص
كل جزءاً  إلى ريحة األخيرة من المر المراكز ال تزال تش روط ، فقد اكتملت حلة األولى. أما المرحلة الثانيةمن الش الش

  .2019من المتوقع أن يتم تسليمها في النصف األول من عام وضافية، اإلمعدات الشراء المرجعية ل

اعدة علماً باألمانة أخذت   -20 تخ الفنيةأن المكون الخاص بالمس وردمين النهائيين للمس في األصل مشروعين  تص
ناعة األلبان(أي  تجريبيين تخدام األمونيا لص يد الكربون ، وثاني اس ار التقرير المرحلي إلىللمباني الفندقية)أكس  ، وأش
تفيدين في قطاع الالزم العمل أنه أُجري وبرماركت محالت لتحديد أحد المس ، والذي لم يكن الهدف للمرحلة الثانية. الس

ح و ناعة األلبان نفس االهتمامأنه أثناء التنفيذ اليوئنديبيأوض أثناء إعداد المرحلة  كذلك الذي أظهرته ، لم تظهر ص
تخدمين نه األوزون، كان على وحدة الثانية؛ لذلك لة محالت الوطنية البحث عن مس لس وبر ائيين جدد. وأظهرت س س

ة االحترار العالمي مكانيةإذات  ذات التقنياتاعتماد في اهتمامها  واحدة ماركت لنظام التكييف وتبريد الهواء  المنخفض
تعدة لتوفير التمويل النظير المطلوب. و محالتهافي أحد  الخاص بها ذ تنفيأن يبي علی دئنوليدد اشالجديدة وكانت مس

نية  وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخر اإطفي وال ألمن األ ٍص خا صعب بشكلٍ يبية رلتجا المشاريعهذه 
التزام الحكومة  اليوئنديبيمرونة البلد للقيام بذلك. وكرر  لتعزيزدودة. لذلك، يتم إجراء بعض التعديالت أثناء التنفيذ مح

اريع التجريبية  مان أن هذه المش تخدمينبض  االحترار العالمي إمكانية ذات التقنياتالنهائيين لن تعرض إال  للمس
  .المخطط لهعلى النحو  المنخفضة

اً اليوئنديبي  قدّم  -21 غيرة إلى تلك التي أيض أن برنامج الحوافز لتحويل وحدات تكييف الهواء الص يحات بش توض
تخدم غازات التبريد  ة االحترار العالمي إمكانيةذات تس ار المنخفض تبدال  اليوئنديبي. أش إلى أن البرنامج يهدف إلى اس

لتمويل  التوفير ة لمستعدا لعامةت المؤسساا همن لرئيسيوون المستفيدن اسيكوبدالً من تحويلها. و تكييف الهواءوحدات 
توفر ، ولنظيرا د من لتبريا لغازاتالوحدات الجديدة  كستهالوالصيانة اتكلفة ، ولطاقةك استهالاعن ت معلوماالتي س

تخدام المعلومات التي تم جمعها للبديل. ا وفورات أجل تحديد يتم اس تبدال المعدات في س تقبلية الس ميم النهج المس تص
  .البالد
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دة لمستنفواد الما فضالتن مص لتخلل اجن أمء کارلشامع ون لتعادء الببه م لقيام ايتذي لل ابالعم وفي ما يتعلق  -22
بلة ولمماة طنشألن ام جزءاً  يكنم ل ذيلوزون الأل ع اطقن لمصلحة مب اصحارح أن أشم ت، لثانيةاحلة رلما بموج

الت التخلصفي ظر لندون أن ايعتق الهواءف تکييالتبريد و  اإلزالةم عدلروري ضوزون لألدة لمستنفواد الما من فض
في  ظر للند لبلافي ت سمنألية مع مصنع أوذلك إجراء مناقشات  حثّ د ق. وللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةالمستدام

دة لفائم انية لفهوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخال ومدام أستخدون امن ، للمستقبافي ر ميدلتت امکانياإ
  .لمحليةت االسمناکة رلفنية لشدرة القوا

 الخالصة

دون خط األساس لالمتثال للمواد  2017طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  44.41كان استهالك الـ   -23
في المائة ودون الحد األقصى لالستهالك المسموح به بموجب االتفاق مع اللجنة  13الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 

دص لحصص واخيرالتامة ظنأ الحكومة تّطبقالتنفيذية لذلك العام بحوالي أربعة في المائة. ال تزال  قبة  رامو لرص
عام ذ نية منوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالقائمة علی دات المعظرت واردات اح، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهياواد لما

ائل ب141-ونبرکوروفلوروکلدرولهين افضالً ع، 2017 منأو /و الس على ط. ولخلالسابقة ت االوليولبافي  المتض
ةز يزمة بتعولحکت اقام، 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالافي رة مستمدة ياز وجود من مغرال وزون ألا الئح
د لحن اعنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المن اية مولسنواردات الص المائة لحصافي  5بنسبة ض خفد عتمال اخالن م
عت، بهاوح لمسمك االستهالهداف األقصی ألا ية ونبرکوروفلوروکلدرولهيا من المواد وارداتللراد ستياوم سر ووض

، وتم ها في إطار الشريحة األولى بنجاحٍ ). وقد تم تنفيذ األنشطة المخطط ل2019بتداًء من عام في المائة سنوياً ا (تسعة
معدل يبلغ توعية. ، وتم إجراء أنشطة التدليلي، وتم تحديد المستفيد من المشروع التجريبي االنتهاء من أنشطة التدريب
ريحة األولى  رف الش ريحة اوفي المائة.  76.7ص تنفذ الحكومة الش من  على تدريب فنيي الخدمة مع التركيزلثانية س

هادات لفنييخالل المعاهد الفنية المحددة دار الش  ، وتوفير المعدات للفنيين ومراكزالتبريد وتكييف الهواء ، ونظام إص
ترداد وإعادة التدوير تدامة مما ي، االس من اس خيص اترنظام ، وتعزيز برنامج التدريب على المدى الطويلض

ً المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صديرت/استيراد   .لتوصيات تقرير التحقق ، وفقا

  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -24
ا بالموافقة  ي أيًض الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية الدومينيكية؛ وتوص

لة المواد الهيدروكلوروفلوروكر ية من خطة إدارة إزا ثان ية من المرحلة ال ثان ريحة ال ية على الش مول ية في الش بون
ريحة للفترة الجمهورية الدومينيكية،  تويات التمويل المبيّنة في الجدول  2019-2018وخطة تنفيذ الش المقابلة لها بمس

  :أدناه، على أنه من المتفق عليه

يات في تقرير التحقق المقدّم إلى أّن   )أ( أن التقدم في تنفيذ التوص يدرج معلومات محدثة بش اليوئنديبي س
جيل البيانات وإدارة  جتماع الثانياال ين تس والثمانين، بما في ذلك تدريب موظفي الجمارك، مع تحس

ار التقرير  ة، في إط دروكلوروفلوروكربوني ادرات من المواد الهي الواردات والص ة ب ائق المتعلق الوث
  ؛ونيةالمرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

 
اريع التجريبية لتعزيز اعتماد البدائل أن    )ب( ة االحترار العالمي إمكانيةذات المش وبرنامج حوافز  المنخفض

تخدمين  تراك من قبل المس يتم تمويلها باالش تدامة تدريب فنيي الخدمة، وس تعزز اس غيرة س المعدات الص
 النهائيين المشاركين.
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