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ندف التبغ مذيبات

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

123,000.

تكاليف الدعم 9,900. 3,810. 0. 13,710.

90,000. 33,000. 0.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

75,000.

تكاليف الدعم 8,150. 0. 0. 0. 8,150.

0. 0. مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر .0
أمريكي)

تكاليف المشروع 75,000.

217,000.

تكاليف الدعم 8,150. 9,900. 3,810. 2,230. 24,090.

90,000. 33,000. 19,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 75,000.

114,000.

تكاليف الدعم 4,550. 5,850. 2,730. 1,690. 14,820.

540. 9,270.

UNEP                تكاليف المشروع
35,000. 45,000. 21,000. 13,000.

تكاليف الدعم 3,600. 4,050. 1,080.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP                تكاليف المشروع
40,000. 45,000. 12,000. 6,000. 103,000.

0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات 
المستنفدة لألوزون) CFC

0.7 0.2 0.2 0.2 0.

2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
CFC

0.8 0.2 0.2 0.2

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008

TCA0.

Methyl Bromide0.

Halons0.

CTC0.

CFC0.

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع تبريد

هالونات

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

دومينيكا
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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   المشروعصفو

 ، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية،)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة قدم  ،دومينيكا نيابة عن حكومةبال  -1
جنة لل ااكي تنظر فيه دومينيكاالخاصة بخطة إدارة اإلزالة النهائية تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامح العمل األول ل

 اليونيب أيضا طلبا لتمويل الشريحتين الثانية والثالثة لخطة إدارة وقدم .خمسين والسادسفي اجتماعها ال التنفيذية
 ا دوالر8 580 بمقدارزائد تكاليف دعم الوكالة  دوالر أمريكي 66 000 تبلغتكلفة إجمالية اإلزالة النهائية ب

  .يوئنديبيل لا أمريكيا دوالر5 130 بمقدارد تكاليف دعم الوكالة ئ دوالر أمريكي زا57 000يونيب و لل اأمريكي

  الخلفية

دومينيكا، الخاصة بفي اجتماعها الثامن واألربعين، على خطة إدارة اإلزالة النهائية وافقت اللجنة التنفيذية   -2
ووافقت اللجنة التنفيذية،  .2009  عامالبلد بحلولالكلوروفلوروكربونية في المواد الستهالك ة تامالزالة إلمن أجل ا

 24 090 بمقدار دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة 217 000، على تمويل إجمالي يبلغ من حيث المبدأ
، زائد دوالر أمريكي 75 000التنفيذية على مبلغ وقدره  ، وافقت اللجنةنفس االجتماعفي و. ا أمريكيادوالر

 لليوئنديبي، من أجل تنفيذ  دوالر أمريكي3 600دوالرا أمريكيا لليونيب و  4 550 بمقدارتكاليف دعم الوكالة 
  .الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية

أصدرت دومينيكا :  اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة النهائية، تم تنفيذ األنشطة التاليةموافقةبعد   -3
ة الدومينيكية رابطويتم إنفاذها حاليا؛ يجري حاليا إنشاء وتنظيم البشأن المواد المستنفدة لألوزون ا ولوائح قانون

، 2008أيلول /؛ ومن المزمع تدريب مسؤولي الجمارك في سبتمبر واالعتراف بها قانونياللتبريد وتكييف الهواء
يي التبريد على الممارسات الجيدة، مع نف غرينادا؛ ويجري تدريب منوذلك بمساعدة من مدربي مسؤولي الجمارك 

كجزء من مناهجها الجيدة تقديم أدوات ومعدات التدريب؛ وأدرجت ثالث مدارس ثانوية التدريب على الممارسات 
 خدمة التبريد  استنادا إلى تقييم أجري في قطاع، إعداد قائمة بإدوات ومعدات الخدمة األساسيةتمو. الدراسية

تشرين األول /نيين بحلول أكتوبرفوتم شراء المعدات وسيتم تسليمها إلى ال. الرئيسيينلحة بواسطة أصحاب المص
وتم تعيين مستشارين . نيي التبريد بمجرد توزيع األدوات والمعداتف برامج تدريب إضافية لنظموست. 2008

  .محليين للمساعدة على تنفيذ األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

 دوالرا أمريكيا من أصل المبلغ 71 286، تم صرف أو االلتزام بمبلغ وقدره 2008أيلول /سبتمبروحتى   -4
  . دوالر أمريكي75 000شريحة األولى وقدره المعتمد لل

  نهائيةاللشريحتين الثانية والثالثة من خطة إدارة اإلزالة خطة العمل ل

 من خطة إدارة لثاني والثالث ابرنامجي العمل رفي إطاتلتزم حكومة دومينيكا بتنفيذ األنشطة التالية   -5
إجراء تجارب على إعادة التهئية، وعلى تدريب تقديم  و،إضافيةتوفير أدوات ومعدات خدمة : اإلزالة النهائية

حلقات عمل بيانية لتطوير المهارات على إعادة تنظيم ؛ ووتحديد أنواعهابديلة السهلة االستعمال غازات التبريد ال
 انتضمن هذيو. غازات التبريد البديلة السهلة االستعمال معمعدات العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية تهيئة ال

ي اإلنفاذ اآلخرين، وإنشاء شبكة لمنع التجارة سؤولتدريب إضافي لمسؤولي الجمارك ومتنظيم  أيضا انامجنالبر
لممارسات الجيدة؛ واستعراض قواعد بروتوكول مونتريال؛ وتدريب إضافي لغير المشروعة؛ واستكمال مدونة 

الدعم تقديم ؛ وهاة واستعادة غازات التبريد وإعادة تدويريئنيي التبريد على الممارسات الجيدة، وإعادة التهفل
  .ة التبريد؛ والرصد والتقييمرابطالمستمر ل
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  تعليقات األمانة وتوصياتها

  التعليقات

 فلورو في اجتماعها الثامن عشر، أن دومينيكا أبلغت عن استهالك من المواد الكلوروطراف الحظت األ  -6
 األقصى المسموح بهد حال تتجاوزكمية  من قدرات استنفاد األوزون، وهي ا طن1.4بلغ  2005كربونية لعام 

بة اقا ال تمتثل لتدابير الرإن دومينيكوبالتالي، ف.  من قدرات استنفاد األوزونا طن0.7 هووفي تلك السنة  طرفلل
تقديم دومينيكا لخطة عمل بأيضا علما ت األطراف أحاطو. البروتوكولللمواد الكلوروفلوروكربونية بموجب 
 التزم الطرف بموجبها بتخفيض استهالكه من المواد الكلوروفلوروكربونية قدلضمان العودة الفورية لالمتثال، و

  عام من قدرات استنفاد األوزون فيالصفر وإلى ،2006 في عام وزون من قدرات استنفاد األا طن0.45إلى 
  .)XVIII/22المقرر  (2007

، كانت مستويات استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية التي أبلغت عنها XVIII/22ومنذ اعتماد المقرر   -7
لمسموح بها بموجب ذلك االقصوى  من البروتوكول، كانت أقل من المستويات 7حكومة دومينيكا بموجب المادة 

وأشار . 2007 عام  فيالصفر واستهالكا يبلغ 2006األوزون لعام   من قدرات استنفادنطناأ 0.5المقرر، أي 
 ،2009 و2008 عامي اليونيب أيضا إلى أن مستوى استهالك الموا الكلوروفلوروكربونية سيظل صفرا في

على ت صن المواد المستنفدة لألوزون لوائححيث أن  الصادر عن اجتماع األطراف، 18/22بما طلب المقرر حس
  .التدابير الالزمة للحفاظ على االمتثال

 الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في نشأت خالل التأخيرات التي وبعد أن الحظت األمانة  -8
 اليونيب إلى أن وأشار. التأخيراتلبلد لتجنب تلك دومينيكا، سألت األمانة عن امكانية تقديم مساعدة إضافية إلى ا

وقد . ىارة األموال الموافق عليها للشريحة األولد وذلك في إ،ج قطرية حسبما طلبت الحكومةتين استخدمتا نُهلالوكا
وبالنسبة لشرائح التمويل الالحقة، ستكون .  لعملية التنفيذبدرجة أكبرجعل ذلك من الصعب ممارسة إدارة مباشرة 

  . صرف األموالفي بالتحكم بشكل مباشرا ميسمح لهع الوكالتان في وض

 هذا اإلقليم  تنفيذ خطط إدارة اإلزالة النهائية فيفيأخرى ديات المشابهة التي تواجه بلدان حونظرا للت  -9
 البحر الكاريبي التي في إقليمخرى األبلدان الاجتماع سنوي واحد بين عقد : ج اإلضافية التاليةالفرعي، تستعمل النُه

بعثة واحدة إرسال دارة اإلزالة النهائية من أجل استعراض حالة التنفيذ ومعالجة المسائل ذات الصلة؛ إللديها خطط 
  واستعراض برامج التنفيذ الوطني،عي القرارتماع مع جميع أصحاب المصلحة وصانعلى األقل للبلد من أجل االج

 ، مع الوزير ومدير اإلدارة بخصوص الحالةبي لليونياالتصال الدوري من المكتب اإلقليمو؛ األهداف الوطنيةو
  .لمساعدة في التنفيذمن أجل االدعم المطلوب من هذه المكاتب؛ والتعاون فيما بين بلدان الجنوب بخصوص و

  التوصيات 

، وأن الحكومة وضعت تدابير تشريعية XVIII/22 ألحكام المقرر تثلمتمع مالحظة أن حكومة دومينيكا   -10
 من المواد الكلوروفلوروكربونية، وأن المسائل المتعلقة بتأخيرات التنفيذ قد تم الصفرلى استهالك يبلغ للحفاظ ع

ها، توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحتين الثانية والثالثة من خطة إدارة اإلزالة النهائية مع عالج
  : في الجدول أدناهالموضحتكاليف الدعم المرتبطة بها على مستوى التمويل 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
)دوالر أمريكي(

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 8 580 66 000 )تان الثانية والثالثةالشريح(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(

  اليوئنديبي  5 130  57 000  )الشريحتان الثانية والثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب(

  
- - - - 
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