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 سانت لوسيا: مشروعمقترح 

  

  :تتألف هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي  

  اإلزالة

خطة إدارة اإلزالة الختامية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع التبريد   •
  )الشريحة الثانية(وتكييف الهواء 

  كندا
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ندف التبغ

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

6,370. 6,370.

49,000. 49,000.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم

0. 20,280.

0. 156,000.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 156,000.

تكاليف الدعم 20,280.

6,370. 26,650.

49,000. 205,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 156,000.

تكاليف الدعم 20,280.

6,370. 26,650.

49,000. 205,000.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) Canada             تكاليف المشروع

156,000.

تكاليف الدعم 20,280.

1.2 1.2 الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون).0
CFC

1.2

2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1.2 1.2 1.2 0.

- معطيات المشروع: رابعا 2007 2008 2009

TCA

Methyl Bromide

0.

0.

Halons

CTC

0.

CFC

0.

الخدمات الصناعة

0.

Non QPS QPS

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

0  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

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

Canada CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سانت لوسيا
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  ف المشروعوص

نيابة عن حكومة سانت لوسيا، قدمت حكومة كندا تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل األول من خطة   -1
 وقدمت كندا أيضا . إلى االجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذيةإدارة اإلزالة الختامية الخاصة بسانت لوسيا

 دوالر أمريكي زائدا 49 000ة الختامية بتكلفة إجمالية قدرها طلب تمويل للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزال
  .أمريكيا دوالرا 6 370تكلفة مساندة للوكالة قدرها 

  خلفية

 في االجتماع الثاني والخمسين للجنة تمت الموافقة على خطة إدارة اإلزالة الختامية الخاصة بسانت لوسيا  -2
 ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ .2009قبل  في البلد بالكاملالكلوروفلوروكربون التنفيذية إلزالة استهالك 
 . دوالرا أمريكيا26 650 دوالر أمريكي زائدا تكاليف مساندة للوكالة قدرها 205 000على تمويل إجمالي قدره 

  ة قدرها دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكال156 000وافقت اللجنة التنفيذية على وفي نفس االجتماع، 
  .الختامية لتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة  دوالرا أمريكيا20 280

  خطة إدارة اإلزالة الختاميةالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من 

 فني 27، أو ال يزال يجري، تدريب ، تمبعد موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة اإلزالة الختامية  -3
 برنامج تدريب وينتهي؛ 2008شمل إعادة التهيئة اعتبارا من نهاية ة لتالتدريبي الوحداتوسوف تتم مراجعة ؛ دتبري

القواعد خبراء االستشاريين حاليا  أحد الويستعرض؛ 2009كانون الثاني /  يناير شهرنهايةمع ضباط الجمارك 
الذي يشمل اآلن ( خاص لبروتوكول مونتريال  مشروع قانوناد المستنفدة لألوزون، بهدف إعدادة للمويمينظالت

 إعادة تهيئة  وتم شراء مجموعات.إنشاء اتحاد لفنيي التبريد ويجري اآلن؛ )مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون
  استشاري كما تم تعيين خبير. السيارات أجهزة تكييفقطاعالداخلية والتجارية وخاصة مالئمة للقطاعات الفرعية 

  .ي تنفيذ األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة الختاميةمحلي للمساعدة ف

ي الموافق عليه  دوالر أمريك156 000 ما صرف من مبلغ ، بلغ2008أيلول / حلول شهر سبتمبرب  -4
 46 332منها  دوالرا أمريكيا إضافية، 56 164  مبلغصرفي وسوف.  دوالرا أمريكيا99 163للشريحة األولى 

  .2009آذار /  دوالرا أمريكيا حتى مارس9 832 و2008دوالرا أمريكيا في 

  خطة العمل الخاصة بالشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية

 برنامج العمل الثاني من خطة إدارة اإلزالة سيا بتنفيذ األنشطة التالية بموجبتلتزم حكومة سانت لو  -5
 الرقابة التجارية األخرى لتنفيذ القواعد التنظيمية الخاصة لضباط الجمارك وهيئات  إضافيةبرامج تدريب :الختامية

 أدوات إضافية للخدمة ومعدات  فني خدمة تبريد إضافيين، وتوفير مجموعات20 وتدريب ببروتوكول مونتريال؛
 إلدارة نشاط التخلص من مركبات تشمل األنشطة إنشاء مستودع على اإلنترنت كما .أساسية للفنيين

 أن مركبات الكلوروفلوروكربون هذه يتم تصديرها إما روكربون غير المرغوب فيها، للتاكد منالكلوروفلو
  . وأنشطة الرصد والتحققلالستصالح أو التدمير؛

  
  تعليقات األمانة وتوصيتها

  التعليقات

 من 7لمادة وفقا لأن استهالكها من مركبات الكلوروفلوروكربون كان صفرا حكومة سانت لوسيا ذكرت   -6
 2008 توى استهالك الكلوروفلوروكربون لعام مست حكومة كندا أن وأوضح.2007بروتوكول مونتريال لعام 
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مركبات الكلوروفلوروكربون ل عمليات االستيراد  بعض  إال أنه من الممكن أن تحدث. في الوقت الراهنهو صفر
 ألن حكومة سانت لوسيا إلى الصفرتوى المسمن المتوقع أن يصل هذا ، 2009عام  وفيما يتعلق ب.قبل نهاية العام

  .لن تصدر تراخيص الستيراد الكلوروفلوروكربون

بناء على طلب إيضاح بشأن تزويد الفنيين بالمعدات واألدوات األساسية بتكلفة منخفضة، أشارت كندا إلى   -7
ية أخرى باألموال التي  وسيتم شراء أدوات ومعدات أساس.أن المعدات تباع للفنيين بخمسين في المئة من التكلفة

 األشخاص الذين قد يطلبون المعدات ال ت لوسيا هذا األسلوب لتحديد وتستخدم حكومة سان.سوف تدرها المبيعات
 في الماضي حيث ال يطلب األدوات والمعدات إال الفنيون الذين  وقد نجحت هذا األسلوب.لشيء إال ألنها مجانية

  .يدركون قيمتها

 خطة إدارة اإلزالة بعد انتهاءيستمر وف أوضحت كندا أن التدريب سب فنيي التبريد، فيما يتعلق بتدري  -8
  . فبإنشاء اتحاد فنيي التبريد، سيكفل قطاع الخدمة تدريبا طويل األجل للفنيين.الختامية

إلدارة مركبات الكلوروفلوروكربون غير سعت األمانة الستيضاح مقترح إنشاء مخزن افتراضي   -9
يتطلب منهم اإلبالغ  فأوضحت حكومة الصين أن االتفاق مع الفنيين الذين يشترون آالت االسترداد .االمرغوب فيه

 أن الفنيين ال يحتفظون  غير أن التجربة اثبتت.عن كميات غازات التبريد المستردة، والمعاد استخدامها، والمخزنة
لفنيين الذين لديهم آالت استرداد ئية عن اذلك قد يكون من الضروري إجراء دراسة استقصا ل.عادة بسجالت جيدة

 وضع آليات ،)حسب الكمياتو(المخزنة بحيث يمكن، في حالة الضرورة للتأكد من كميات غازات التبريد الملوثة 
 وعلى . التعامل مع هذه المخزوناتإلى أن تقرر األطراف طريقةإلدارة تلك المخزونات لتالفي حوادث التسرب 

مستودع على (ات التبريد الملوثة سوف يتم االحتفاظ بقاعدة بيانات لغاز، ستقصائيةأساس هذا الدراسة اال
 لتيسير أنشطة إلى قاعدة البيانات هذه إلكترونيا  النفاذالمعتمدونأن يستطيع المستخدمون  ومن المتوقع ).اإلنترنت

  .التخلص في المستقبل

  التوصية

بتكاليف شريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية توصي أمانة الصندوق بموافقة شمولية على ال  -10
  .مساندة إضافية بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  الوكالة المنفذة

  كندا  6 370  49 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
  

- - -  
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