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 اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطـراف
 لتنفيذ بروتوكول مونتريال

 الثاني والخمسوناالجتماع
  2007  تموز/ يوليه27-23مونتريال،

سانت لوسیا :مقترح مشروع

 : التاليالمقترح مشروعبشأنتھاوتوصیندوقصأمانة ال علیقات تمن ھذا المستندیتألف

اإلزالة

كندا    خطة إدارة اإلزالة النھائیة للمواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبرید•
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 مشروعات متعّددة السنوات–ورقة تقییم المشروع
سانت لوسیا

 المنفذة/الوكالة الثنائية          المشروعوانعن
كندا)الشريحة األولى (خطة إدارة اإلزالة النهائية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء

 عناوين المشروع الفرعي
كندا إنشاء آلية للرصد والتقييم والتبليغ )أ(
كنداارات بالتدخل وتدريب التقنييناستثم)ب(
ة إلى اقتصاد غير معتمد على مواد كلورو فلوروتطبيق لتسهيل االنتقال بصورة سلس تعزيز إطار عمل االمتثال وال )ج(

كربون
كندا

 

التنمية الوطنية والخدمةوحدة األوزون الوطنية، وزارة الشؤون االقتصادية والتخطيط االقتصادي، إدارة:الوكالة الوطنية المنسقة
العامة

 أحدث بيانات االستهالك للمواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع
 )2007 حزيران/يونيو، من تاريخ2006،قدرات استنفاد األوزونأطنان من (7بيانات المادة :لفأ

 0.8كلورو فلورو كربون
 
 )2007 حزيران/يونيو، من تاريخ2006،قدرات استنفاد األوزونأطنان من (بيانات البرنامج القطري القطاعية :اءب

 مواد مستنفدة
 لألوزون

 مادة تبخير عامل تصنيع مذيبات خدمة تبريد صناعة تبريد رغاوى أيروصوالت

كلورو فلورو
 12-كربون

   0.8    

كلورو فلورو
 115-كربون

       

 
قدرات استنفاد األوزونأطنان من(لذي مازال مؤهالً للتمويل اكلورو فلورو كربوناستهالك مواد(

 . طن من قدرات استنفاد األوزون0.0اإلزالة اإلجمالية: دوالر أمريكي113.000التمويل اإلجمالي:خطة أعمال السنة الجارية
 المجموع 2010 2009 2008 2007 بيانات المشروع

مواد كلورو فلورو
أطنان من(كربون

 )ات استنفاد األوزونقدر

  1.21.21.20.0 حدود بروتوكول مونتريال

  1.21.21.20.0 حد االستهالك السنوي 
      إزالة سنوية من مشروعات جارية 
 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 إزالة سنوية معالجة حديثاً 
      إزالة سنوية غير ممولة 

      التي يتوجب إزالتهاالمواد المستنفدة لألوزوناسنهالكمجموع
مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون التي يتوجب إدخالها

 )مواد هيدرو كلورو فلورو كربون(
    

     : )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع
205,000 49,000  156,000 التمويل لكندا

205,000 49,000  156,000 )دوالر أمريكي(التمويل اإلجمالي للمشروع
   : )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمساندة

26,650 6,370 20,280 تكلفة مساندة لكندا
26,650 6,370 20,280 ةمجموع تكاليف المساند

231,560 55,370 176,280 )دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف
   )كغ/دوالر أمريكي(ئية لتكلفة المشروعالجدوى النها
 .كما أشير إليه أعاله)2007(الموافقة على التمويل للشريحة األولى:طلب التمويل

موافقة شموليةتوصية األمانة
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 المشروع وصف

 مستنفدةللمواد الةدريجي التاإلزالةدارةإلةخط اومة كندحكمت قد، لوسياتنيابة عن حكومة سانبال  .1 
 مجموعويبلغ.الخمسيناني وجتماعها الثافيجنة التنفيذيةللا نظر فيهاتلكي كييف التبريد والتقطاعلألوزون في

 ادوالر 26 650  بقيمة الوكالةمدعفيلاكت  زائدادوالر امريكي 205 000  لوسيا ت سان مشروعة خطكلفة
 إستنفادقدراتطناً من 8,3 يات الكلوروفلوروكربونمستومتثال لط أساس اال ويبلغ خ. لحكومة كندااأمريكي

 .األوزون

ةمعلومات أساسي

، لوسياتبريد في سانت الاتفي قطاع خدمبات الكلوروفلوروكربونة لمركجيق باإلزالة التدريفي ما يتعل  .2
 منالحكومة كند دوالر أمريكي 146 900 قدره  مبلغاً في اجتماعها الثالث والعشرينةنفيذيجنة التل الصتخص

بريد وإنشاء التيفنيو الجمركيينفينلموظاتدريبلبرامج وألوزونل لمراقبة المواد المستنفدة أجل تنفيذ تدابير
كما.)UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/18   من الوثيقة23 إلى8الفقرات(تدويرالعادةإلسترداد ولإلشبكة

 خطةتحديثمن أجل الحكومة كند ا أمريكياالر دو82 999  مبلغالحادي واألربعينجتماعهاا ت اللجنة فيصصخ
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/55). بريدإدارة الت

منظم علىمن القطاع ال  تبريد فني92 تدريبعن التبريدات خدموقد أسفر تنفيذ األنشطة في قطاع .3
إلى توزيع أجهزة لكشف يضاًأدى ذلك أقدو  .ا جمركياً موظف37  فضالً عن تدريب،شيدةممارسات الصيانة الر

إعادة تدويرسترداد واإنشاء شبكةوالمتسربة أدوات تساعدهم في تحديد الموادو في الجمارك على موظالتسرب
ة في مجالي التوعية أنشطة عدإضافة إلى ،إعادة التدويروستردادسترداد ومركز واحد لالاة آل17 مننةكوم

  مركباتمنمن قدرات استنفاد األوزون اًنط 0,6  إستعمالعادةإ ودرداستإ  حتى اآلنوقد تسنى .واإلعالم
 .أ 134 - كربونهيدروفلورووال 22 -  المهلجنفلوروكربونكلوروال متريا منطنا 1,55الكلوروفلوروكربون و

ة علىعتمد أجهزة التبريد المهينة تعتادوا على إعادةالفنيين ا بعضن أن تبي،أثناء إعداد خطة اإلزالةو
 -وفلوروكربونهيدرال أ و134 - كربونهيدروفلوروال يزيجموخاصة ب( غازات تبريد بديلةب لكلوروفلوروكربونا

.خاضعة للصيانة األجهزة تلكعندما تكون )400

السياسة العامة والتشريع

 عاممنذ ويجري.ألوزونل  المواد المستنفدةستهالكاللحد منة وزاريأوامر لوسيات حكومة سانأصدرت .4
تعلقارا ي قر اتخذت الحكومةكما. لألوزون المتعلقة بالمواد المستنفدةلتراخيصنظام إصدار االعمل ب 2002

كانون /يناير 1 غاية لكلوروفلوروكربونال  مركباتةزالإة بصل المتتقديم المهلة األخيرةمحاولةلةبالسياسة العام
أي من تلك استهالكلعدم)2009(واحدةكومة مهلة سنةإعطاء قطاع خدمات التبريد و الحبغية 2009الثاني

م اإلتفاق المقتربموجبعم ما دام الدالمركبات  مستوردي مركبات مع جميعفاقوقد تم اإلت. للصندوقحاتاح
 في عام الكلوروفلوروكربونحصص لمركبات  أي إصدارجري يلى أالالخدمات عورشو الكلوروفلوروكربون

 وفقا2009ً في عام الكلوروفلوروكربونيراد مركبات لوسيا بحق استت تحتفظ حكومة سان وسوف.2009
إلى مركبات الكلوروفلوروكربون لتلبيةإلى اللجوء ضطرار في حال اال، البروتكولبموجب  بها المسموحاتللكمي

 . للغايةضئيلحتماله اكن، لستردادالطلب الذي يتعذر تلبيته بواسطة أنشطة إعادة التهيئة أو اال

قطاع خدمات التبريد

والتي،2006  في عام في قطاع خدمات التبريدةالكلوروفلوروكربون المستعمل مركباتكمياتمن أصل 5
لخدماتمن قدرات استنفاد األوزون  طنا0،4  استعمل، استنفاد األوزونقدرات طنا من1,4 مجموعهابلغ
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لوحدات تكييف  طنا0،8  التبريد التجارية والصناعية ونها ألغراض نظم طنا م0،2  فيما استعمل،التبريد المنزلي
تلقى و. المنظمفي المئة منهم في القطاع 56 يعمل، تبريد فني230 نحو في البلد حالياوجديو.الهواء المتحركة

 وتتولى،ةورشة كبيرة ألعمال الصيان 22 توجد في البلدو.حسب األصول ا تدريبفنيين في المئة من ال40 نحو
  .منظم و غير الالمنظم القطاعين فضال عن فنيين من،السيارات وكالتان لبيع المتحركةصيانة نظم التكييف

- للكلوروفلوروكربونا أمريكيا دوالر7,52 :ما يليسعار الحالية لغازات التبريد للكيلوغرام الواحدوتبلغ األ.6
 كربونوللكلوروفلور ا أمريكيا دوالر5,45 و  أ134 -كربونرو للهيدروفلوا أمريكيا دوالر16,34 و12

 R409.و R 404a مادتي التبريدل ا أمريكيا دوالر16,34 و22-المهلجن

 إدارة اإلزالة النهائية خطةلمقترحة في انشطةاأل

 : خطة إدارة اإلزالة النهائيةالتالية في إطار مشروع نشطةاألتنفيذيقترح  .7

 وتكييفكشف أجهزةوفيرتدريب موظفي الجمارك وتمن خالل واإلمتثالطار اإلنفاذ إتعزيز )أ(
قانونية بالموادلمنع التجارة غير ال شبكة وتنفيذبروتوكول مونتريال ناألنظمة المنبثقة ع

،بريد الت فنيي لرابطةوزون وإنشاءألل المستنفدة

زيدات الصيانة وتوفير المين ممارس تحسمن أجل  صيانةأدوات و معداتب  التبريدفنيي تزويد )ب(
  ، بما يشمل استعمال مواد تبريد سهلة التكيفللفنيين تدريبال من

 .ة خطة إدارة اإلزالة النهائي تساعد في تنفيذ وإبالغ تقييم رصد وةإنشاء آلي )ج( 

 

 .2007 عامبرنامج عمل مفصل لتقديماقتراح خطة إدارة اإلزالة النهائية م إلى جانبت .8

أمانة الصندوق ةتعليقات وتوصي

التعليقات

  لوسيات حكومة سان أبلغتالذي ،2005 في عاملكلوروفلوروكربون ا مركباتستهالكا  مستوىجاء  .9
 قدرات  منا طن2,7  بمقدارقل أ، األوزون استنفادقدرات  مننا ط1,5 أنه بلغب بموجب البند السابع من البروتوكول

 ان ط4,2 بالغ وال، لذلك العام البروتوكول به بموجبستهالك األقصى المسموحال امستوى نسبة إلىوناألوزاستنفاد
 اإلستهالكمستوى نسبة إلىاألوزون استنفادقدراتمن ان ط0,3 لىزيد عبما ال ي و،األوزون استنفادقدراتمن

مركباتستهالكا مستوى دريقو.األوزون  استنفادقدرات منا طن1,2 أي ،2007 عام ل بهالمسموح
 .األوزون استنفاد قدرات مننا ط1,4ـ ب2006 عامفيالكلوروفلوروكربون

 - كربونروفلوهيدرو الالعاملة بمادةالمعداتفنية تتصل باحتمال صيانةمسائل أمانة الصندوقناقشت  .10
اإلنخفاض في ذلكمراعية ،12-وروكربونلالكلوروفباللجوء إلى مركبمتحركةالهواءالتكييفوحداتو أ 134

 من أجل لوسياتسانقد تسنها حكومةبير التياوسألت أيضا عن التد .12-لكلوروفلوروكربونا النسبي لسعر
 ا12-أن سعر الكلوروفلوروكربونحيث ،لكلوروفلوروكربونا علىتعتمداستعمال غازات تبريد العلىتشجيعال

إستنادا إلى التجربة المتراكمة والمشاورات ،احكومة كند وأشارت . آخر بديلف سعر أي غاز تبريديساوي نص
 قدرتها لوسيا واثقة منتحكومة سان إلى أن، خطة إدارة اإلزالة النهائية أثناء إعدادقطاعالتي أجريت مع فنيي ال

اروأش .لة النهائية خطة إدارة اإلزاخالل تنفيذ مشروعالكلوروفلوروكربون الوفاء بتعهداتها المتعلقة بمركباتعلى
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تكنولوجيات الاإلنتقال إلى قادرون على تحقيق ،الزمةوالمعدات ال  ما داموا مزودين بالتدريب،الفنيون إلى أنهم
 إضافيةتدابيرإلى ةجاحال  دون،عادة التهينةوإ اإلسترداد عمليتيالكلوروفلوروكربون من خاللتمد مركباتتع
  أقلسعر الكلوروفلوروكربون وكون . على الكلوروفلوروكربون غير المعتمدةريدستعمال غازات التبا  علىتشجيعلل

قرار إعادة  ألن، التهينةإعادةبعملية في ما يتعلق حافزاً سلبيا  يعتبر الكربونهيدروفلورو ال مركباتمن سعر
.منظمالكي ال إلى  وليس الصيانةورشإلى ونفسهمأإلى الفنيين غالباً ما يعود،حسب رأي الفنيين،التهينة

تفاقاال

 الكاملةإلزالةاشروط بينيبين الحكومة واللجنة التنفيذية امبرمتفاقا لوسيا مشروعت حكومة سانقدمت  .11
. هذه الوثيقةتفاق المذكور في مرفقيرد مشروع اال و. لوسيات في سانروفلوروكربون الكلولمركبات

ةالتوصي

 ألوزونل لمواد المستنفدة لزالة النهائيةإلة إدارة اخطعلى لةماموافقة شرإصدا بأمانة الصندوقتوصي  .12
 : في القيام بما يلي اللجنة التنفيذيةرغبقد تو . لوسياتفي قطاع التبريد والتكييف في سان

دوالر أمريكي 205 000 بمبلغ لوسيات إدارة اإلزالة النهائية لسان خطةمبدئياً علىالموافقة )أ(
 ،ا لحكومة كندا أمريكيادوالر 26 650 بقيمة  الوكالةكاليف دعمت ازائد

تنفيذمن أجل لوسيا واللجنة التنفيذيةت بين حكومة سان المبرمتفاقالموافقة على مشروع اال )ب(
  ، األول لهذه الوثيقةرفق في المعلى نحو ما هو وارد ،خطة إدارة اإلزالة النهائية

مراعاة 49/6 و41/100 قررينة البنود المنصوص عليها في الم على مراعااحكومة كندحث )ج(
 و، خطة إدارة اإلزالة النهائيةكاملة خالل تنفيذ

 :في الجدول التاليةنمستويات التمويل المبيلخطة بل ى األولريحةلشاالموافقة على )د(

منفذةوكالة الال تكاليف الدعم
)ةمريكياأل  بالدوالرات(

  المشروعتمويل
دوالراتبال(

)األمريكية

عنوان المشروع

كندا 280 20 000 156 إدارة اإلزالة النهائيةخطة
ألوزون فيللمواد المستنفدة ل

 قطاع التبريد والتكييف
)الشريحة األولى(

)أ(
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(h) Ensuring the presence of an operating mechanism to allow effective, transparent 
implementation of the Annual Implementation Programme and accurate data 
reporting; 

(i) Providing verification for the Executive Committee that consumption of the 
Substances has been eliminated in accordance with the Targets, if requested by 
the Executive Committee; 

(j) Ensuring that disbursements made to the Country are based on the use of the 
indicators; and 

(k) Providing assistance with policy, management and technical support when 
required. 

APPENDIX 6-B:  ROLE OF COOPERATING IMPLEMENTING AGENCY 
 
Not relevant. 

APPENDIX 7-A:  REDUCTIONS IN FUNDING FOR FAILURE TO COMPLY 
 
1. In accordance with paragraph 10 of the Agreement, the amount of funding provided may 
be reduced by US $10,000 per ODP tonne of reductions in consumption not achieved in the year. 

- - - 
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 األول المرفق

  األطرافمتعددال واللجنة التنفيذية للصندوقسانت لوسيا بيناتفاقمشروع
ستنفدة لألوزونمواد المل لتدريجية الزالةيتعلق باإل

 الكاملة لالستخداماتاإلزالةعلىواللجنة التنفيذية")البلد ("سانت لوسياهم حكومةافت هذا االتفاقيمثل - 1
 2010 الثانيانونك/ األول من ينايرقبل")المواد("ألف -1 التذييل في المحددةلألوزونةدستنف للمواد المالمراقبة
 .لبروتوكولالمشمولة باالزمنيةجداولل لامتثاالً

 ألف-2 التذييل من2 الصففيةبينالم للمواد السنويةعلى الوفاء بحدود االستهالك البلدوافقي – 2
 في المحددة التمويليةتهالتزاماالداء اللجنة التنفيذيةأوهذا االتفاققبولهوب . االتفاقاهذ من") والتمويلاألهداف("

أو ما يتعلق بهذه المواد  فياألطراف من الصندوق المتعددإضافيطلب تمويليحرم منبأن البلد يقبل ،3الفقرة
 . مثل هذا التمويلحصول علىال

التمويلتوفير  التنفيذية من حيث المبدأاللجنة ، تقبل هذا االتفاقفية المحددالتزاماتهب البلدرهنا بوفاء – 3
هذا اللجنة التنفيذية من حيث المبدأوفرتو .للبلد") والتمويلاألهداف"( ألف-2 التذييل من4 الصففيالمحدد
 ").التمويلفقة علىالزمني للموا جدولال(" ألف-3 التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددةفي التمويل

أيضا يقبل و. ألف-2 التذييل في مبينهومن المواد على نحو ماحدود االستهالك لكل مادةب البلديلتزم – 4
مبينما هوعلى نحوالمعنيةالوكالة المنفذة جانب منةمستقلتحقق الجراءاتهذه الحدود االستهالكية اخضاع

 .اقمن هذا االتف )ب( 5  الفرعيةالفقرة في

 بالشروط البلد ما لم يفالتمويلالزمني للموافقة علىجدوللالتمويل وفقاً لعن تقديماللجنة التنفيذيةتمتنع – 5
جدولال في على النحو المبينناظرةالم اجتماع اللجنة التنفيذيةمن بدء يوماًستين في غضون ما ال يقل عن التالية

 :التمويلالزمني للموافقة على

 ؛المناظرةلسنةا أهدافقد حققالبلدكونيأن )أ(

ذلك انسجاما  اللجنة التنفيذيةت طلبفي حال ةمستقلتحققالجراءات هذه األهدافتخضعأن )ب( 
 ؛45/54قررممن ال)د(الفقرة ماكوأح

 السنوي التنفيذ برنامجفيالمحددةإلى حد كبير جميع االجراءاتقد أنجزالبلديكونأن )ج( 
  و؛األخير

 برنامج التنفيذشكل("  ألف-4 التذييل في إطار صيغة ايامج تنفيذ سنوبرنم قدقدالبلديكون أن )د(
من أجلها وأن يكون قد حصل علىالشرائحطلب تمويليلسنة التيفي ما يتعلق بال")يالسنو
 .هذا البرنامجلاللجنة التنفيذيةتأييد

 فيالمؤسسات المحددةتتولىو . هذا االتفاقبمقتضى أنشطتهصدردقيقة لاءاترأن يقوم باج البلدضمني – 6
 توالمسؤوليالوظائفل وفقاً هذه العمليةغ عنبالاالرصد وعملية ال")وظائفهو الرصدمؤسسات(" ألف-5 التذييل
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 في مبينما هوعلى نحو ةمستقلتحققجراءاتالأيضا ههذالرصدعملية ويخضع. ألف-5 التذييل فيالمحددة
 .)ب( 5  الفرعيةالفقرة

 ،االتفاق هذاإطار في البلد للوفاء بالتزاماتهاتاجتيحاتقديراتفي حين أن التمويل قد حدد على أساس – 7
 منهأو جزءالموافق عليهالتمويلتخصيص إعادة فيالمرونةربما كان يتمتع بلبلدعلى أن ا التنفيذيةاللجنة وافقت

 التخصيص إعادة ويجب توثيق تغييرات. هذا االتفاقفي المحددةاألهدافجل تحقيق من أاألوضاعوفقاً لتطورات
 الفقرةفي بينكما هو م ة اللجنة التنفيذيتأييدوالحصول على التالي السنوي برنامج التنفيذفيالرئيسية مسبقاً

 إبالغو قيد التنفيذ السنوييذ برنامج التنففي ة ال تعتبر رئيسيالتي التخصيص إعادة إدراج ويمكن.)د (5الفرعية
 .السنوي لتنفيذا التقرير المتعلق ببرنامجفي بذلكاللجنة التنفيذية

 :خص، وعلى األ التبريدات لخدمالفرعي القطاعفي األنشطةتنفيذبسوف يولى اهتمام خاص – 8

 قدالتي الخاصةاالحتياجات االتفاق لمعالجةهذا إطار في احةالمرونة المتمنالبلدبأن يستفيد )أ(
 ؛تطرأ خالل تنفيذ المشروع

 التبريد على مراحل حتىاتخدمل الفرعيالمساعدة التقنية للقطاع تنفيذ مشروعجريبأن ي )ب(
أدواتشراء أواإلضافي دريب التمثلخرىاأل زالةاإلنشطةألالمتبقية يمكن تحويل الموارد

ب وفقاًكثلرصد عنتخضع لوأن،المقترحة النتائج لم تتحقق فيهاالتي الحاالتفي صيانةال
 ؛ ألف من هذا االتفاق-5 للتذييل

 خاللمراعاة كاملة 6/49و 100/41 ين المقرر التنفيذية متطلباتتالبلد والوكاال راعييبأن )ج(
 .المشروعتنفيذ

 بهايقوم التي نشطةاأل عن جميعورة وتنفيذ هذا االتفاقإداعنولية الكاملةؤالمستحملوافق البلد علىيو – 9
 ةفذلمناوكالةال أن تكونعلى كندا ووافقت .االتفاق هذاتعهداته بموجبب الوفاءلمصلحته من اجلالتي تقامأو

 ،يشمل، بماألف -6 التذييل فيالمدرجة باألنشطةالقيامالرئيسية مسؤولة عنالوكالة المنفذةوتكون.الرئيسية
وافق البلديو. )ب (– 5  الفقرة الفرعيةفي بينكما هو م المستقلالتحققءات اجراالحصر،المثال ال سبيللىع

متعددال للصندوقة التابعيميتقالورصدالمتعلقة بالالعمل تقييم دورية تقام في إطار برامج عملياتعلىأيضا
 ألف-2 التذييل من 5  في الصفبينة المالرسوم سداد على ، من حيث المبدأ،وتوافق اللجنة التنفيذية.األطراف

 . الرئيسيةةنفذم الوكالةال إلى

إزالة المواد المبينة فيالمتعلقة ب، من تحقيق األهدافألي سبب من األسبابفي حال عدم تمكن البلد، -10
 يوافقهذا االتفاق،لطريقة أخرى عن االمتثالفي حال عجز بأي، أو من بروتوكول مونتريال ألف-2المرفق

،التنفيذيةللجنةيحقو.الزمني للموافقة على التمويلالتمويل وفقا للجدولالحصول علىه فيحقعدمعلىالبلد
 اللجنةتحدده التمويل للموافقة على منقحزمنيجدولل مستواه السابق وفقاإلىها، أن تعيد التمويلحسب استنساب

 الجزءعلىقبل الحصولالتي كان مفترضا أن تتحققالتزاماتهافة بكىأنه وف قد اثبتالبلدما يكونالتنفيذية بعد
أن تخفضللجنة التنفيذيةه يجوزأن البلد برويق.التمويلالزمني للموافقة علىجدولالالتالي من التمويل في إطار

ألوزون من تخفيضادا استنفمعادلالنسبة لكل طن من بألف -7 التذييللمبالغ المحددة فيا بمقدار التمويل مبلغ
  . أي سنة من السنواتفيمنجزالاالستهالك غير

مستقبلية أساس أي من مقررات اللجنة التنفيذية العلىللتعديلاالتفاقعناصر التمويل في هذا تخضعال - 11
  .البلدفيذات صلةأخرى أو أي أنشطة أخرى استهالكاتمشروعات قطاعأي تمويلعلى تؤثرالتي قد
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 أجل تسهيل تنفيذ هذامنالرئيسيةالوكالة المنفذةول من اللجنة التنفيذية أوعقلب مي طأل البلد يمتثل – 12
 المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال لهذاعلى الحصولالرئيسيةلوكالة المنفذةوفر لي ،وبصفة خاصة.االتفاق
 .االتفاق

بينمعلى النحو ال بروتوكول مونتريال وسياق حصرا ضمنةدوعقم في هذا االتفاق كافة االتفاقات المحددة- 13
 إذافي البروتوكول إالسوب اليها المنىالمعنلها االتفاقهذا المصطلحات المستخدمة فيكافة و.االتفاقهذافي

 .طريقة مختلفة في االتفاقبتعرف

 التـالتذيي
 

 المواد:ألف-1 التذييل
 

115المجموعة األولىالمرفق ألف -كلوروفلوروكربونالو ، 12 -كلوروفلوروكربونالو ، 11 -كلوروفلوروكربونال

 
  األهداف والتمويل:ألف-2 التذييل

 

 لمجموعا 2010 2009 2008 2007 
لمواد المجموعةبموجب بروتوكول مونتريال االستهالكحدود.1

 )ستنفاد األوزون امن قدرات طنانباأل(األولى من المرفق ألف
1،21،21،20،0  

 لمواد المجموعة األولى منالمسموح بهألقصىحد االستهالك ا.2
 )ستنفاد األوزون امن قدرات طنانباأل(المرفق ألف

1،21،21،20،0 

ستنفاد امن قدرات طنانباأل( تخفيضات جديدة في إطار الخطة.3
 )األوزون

0،01،2 0،01،2 

بالدوالر(الرئيسيةالوكالة المنفذةالتمويل المتفق عليه من قبل.4
 )كياألمري

000 156 000 49  000 205 

 26 650  6 20370 280 )بالدوالر األمريكي (الرئيسيةالوكالة المنفذةتكاليف دعم.5
 231 560  55 370 176 280 )بالدوالر األمريكي(المجموع العام للتمويل المتفق عليه.6

 
 التمويلالزمني للموافقة علىجدوللا:ألف-3التذييل

 التحقق منفي حال طلبت اللجنة التنفيذيةو.2008 من العاملتمويل في االجتماع الثانيالنظر في اسيتم - 1
  صرفعلى الموافقة أن، يكون معلومالألوزون للمواد المستنفدةالنهائية في خطة إدارة اإلزالةاألهدافإنجاز

   . فيهاالتحقق وإعادة النظرإنجاز عمليةتميإلى أنقد تتأخرالشريحة
 

شكل برنامج التنفيذ السنوي:ألف-4ذييلالت

  البيانات - 1

  البلد 
   الخطةسنة 
  عدد السنوات المنفذة 
  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
  لسابقةلسنة اافي المواد المستنفدة لألوزون ستهالكال هدفالمستالرقم 
   سنة الخطةفي  المواد المستنفدة لألوزونستهالك الهدفالرقم المست 
  مستوى التمويل المطلوب 
  الرئيسيةالوكالة المنفذة 
  المتعاونة)الوكاالت(الوكالة 
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 األهداف - 2
 

 التخفيض سنة الخطة ةلسابقالسنة ا  المؤشرات
من الموادالعرض    الواردات

    )1(اإلجمالي المستنفدة لألوزون
    تصنيعال

    الصيانة
    نيخزتال

 الموادعلىالطلب
ونالمستنفدة لألوز

    )2(اإلجمالي

ة الصناعاإلجراء العملي في مجال - 3

استهالك السنة القطاع
 )1 (السابقة

استهالك
سنة الخطة

)2( 

سنة ضمنالتخفيض
 )2 (–)1 (الخطة

عدد
المشروعات

 ةمنجزال

عدد أنشطة
 ذاتصيانةال

 الصلة

الموادإزالة
المستنفدة
 لألوزون

معادلة النطنااألب(
لطاقة استنفاد

 )األوزون
       التصنيع
       اإلجمالي

 
       التبريد

       اإلجمالي
       اإلجمالي الكلي

المساعدة التقنية - 4
 
 :النشاط المقترح 
 :الهدف 
 :المجموعة المستهدفة 
 :ثراأل 
 
 اإلجراء العملي من جانب الحكومة - 5
 

 لتنفيذالزمني لجدولال النشاط المخطط/اتياسالس
:مواد المستنفدة لألوزون الاستيراد اتسياسعلىالرقابةوعن
 .ة، الخصيانال

 

  التوعية
  أخرىأمور

 
الميزانية السنوية - 6

 )مريكياألدوالربال( المخططةالنفقات النشاط
  

  اإلجمالي
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 اإلداريةالرسوم - 7

 ظائفهوالرصد ومؤسسات:ألف-5 التذييل

داخل وحدة األوزون"وحدة الرصد واإلدارة"يتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد عن طريق مشروع - 1
 .الوطنية

 منالوارداترصد ب المتصلةبفعل واليتهارصدال اتتيبترا فيبارزالرئيسية دوراالوكالة المنفذة ؤديت - 2
المتعلقة الرصدبرامج كلفيلتحقق المتبادللمرجعبمثابة ها سجالتتستخدمالتيو،مواد المستنفدة لألوزونال
وتتولى هذه المنظمة أيضا المهمة الصعبة المتمثلة في . الكاملةاإلزالةإدارةخطةإطارلمشروعات في امختلفب

المعنية مناالت الوطنيةإلى الوكإخطاراتمواد المستنفدة لألوزون مع تقديمال منرصد الواردات والصادرات
  .خالل وحدة األوزون الوطنية

 التحقق واإلبالغ

رتبالحق في إجراء عملية تحقق مستقلة في حال اختا، تحتفظ اللجنة التنفيذية)د (45/54وفقا للمقرر – 3
 المنفذة كالةالو معريتجأواستنادا لمناقشة.اللجنة التنفيذية سانت لوسيا ألغراض عملية المراجعة ذات الصلة

 الكاملةاإلزالةإدارةخطةمستقلة لتتولى التحقق من نتائج)مراجعة(المعنية، تختار سانت لوسيا منظمة الرائدة
 .ومن برنامج الرصد المستقل

 ةائدالرالوكالة المنفذةدور: ألف– 6التذييل

العمل لخطوطوفقاقة المشروع في وثيد من األنشطة تحدمجموعةمسؤولة عن الرائدةةالمنفذالوكالة – 1
 :ةالتالي

 هومتطلباتالداخلية هجراءاتإل والتحقق المالي وفقاً لهذا االتفاق والتحقق من األداءضمان )أ(
  في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛والواردةالمحددة

 مساعدة البلد في إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ )ب(

المرتبطة بها قداألنشطة السنويةتحققت وأنقداألهدافأنب يفيدماب اللجنة التنفيذيةتزويد )ج(
وفي حال. ألف– 5يليذتال انسجاما مع بنود في برنامج التنفيذ السنويمبينكما هو تاستكمل

 فسوف،45/54قررممن ال)د(الفقرةتمشبا مع أحكامسانت لوسيااختارت اللجنة التنفيذية
 ؛ هذا المشروعتمويال مستقال لفي الرئيسيةلوكالة المنفذةل  اللجنة التنفيذيةوفرت

 برامج التنفيذعلىبرامج التنفيذ السنوية السابقةالتي تحققت فينجازاتاإلضمان انعكاس )د( 
 ة؛لمقبلاالسنوية
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لتقديمعداد برنامج التنفيذ السنوي لسنة اإاإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة السابقة و )ه(
 تقريرالمشفوعا ب 2008 لعام ببرنامج التنفيذ السنويا بدء،للجنة التنفيذيةا الواجب إحالته إلى

 ؛2007عاملبرنامج التنفيذ السنويب المتعلق

نيينف خبراءعلى أيديتمتالرئيسيةالوكالة المنفذة تجريهاالتأكد من أن المراجعات التقنية التي )و(
 مستقلين؛

  المطلوبة؛اإلشرافم بمهامالقيا )ز(

 الدقيق واإلبالغةوشفافي يةفعالبح تنفيذ برنامج التنفيذ السنويتتي وجود آلية تشغيليةالتأكد من )ح(
 عن البيانات؛

اللجنة، في حال طلبتاستهالك المواد وفقاً لألهدافبأدلة على إزالةللجنة التنفيذيةا زويدت )ط(
 ؛ذلك

  أساس استخدام المؤشرات؛علىتتملبلدا مر الصرف الصادرة لمصلحة أن أواالتأكد من )ي(

  . االقتضاءعند فنية الجوانبدعم السياسات واإلدارة والبتقديم المساعدة )ك(

 المتعاونةالوكالة المنفذةدور: باء– 6التذييل

  .ال توجد صلة

  االمتثالعدم في حالض التمويلخف: ألف– 7التذييل

10 بمقدارض التمويلفجوز خي ،االتفاق من10  للفقرةوفقاً – 1  من قدراتلكل طن دوالر أمريكي000
 . أي سنة من السنواتفي ةمنجزال االستهالك غيراتألوزون من تخفيضاستنفاد ا

- -- -- ---
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CFC 8.3 8.1 8.3 8.5 6.3 3.2 4.2 4.1 7.6 2.5 0.8 1.5
CTC 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2005

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS

CFC 1.5 1.5
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent MDI

[Comments]
Disbursement as per Annual Plan

Tranche Number

Calendar year

Process 
Agent

UN Agency

Calendar year
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)

Compliance Action Target (MOP)

Remaining Phase-Out to be Achieved

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
SAINT LUCIA

Annex II

Reduction Under Plan

CFC

UN Agency
Funding as per Agreement

Decision

Lab Use Methyl Bromide

N/A

Planned submission as per Agreement

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2005

Country 
Programm

e

Yes
Yes
Yes
Yes

No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
N/A

Yes

Satisfactory
Very Well

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) Annual plan submitted compared to overall plan

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement as 

compared to 
overall plan 

[%]

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

PMU & Monitoring

(10) EXECUTIVE SUMMARY

Narrative Executive Summary of 255 characters that assesses for the MYA what milestones are planned for the following year.

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Train the Trainers
Training of Customs Officers

MAC systems using CFC

Qualitative assessment of the operation of RMP
Registration of ODS importers

CFCs
Halons
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

Good Practices in Refrigeration

Use of CFC in production of some or all types of foam

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Banning import or sale of bulk quantities of:

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

Enforcement of ODS import controls

Banning import or sale of:

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Unforeseen Activities

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component

Solvent Phase-Out Project
Conversion, …

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Service equipment supply other than R&R

Explanations

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Budget

Customs Training

Activities

2


