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 سانت لوسيا: قترح مشروعم
  

 
 : قترح المشروع التالي متتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن 

 
 التبرید

 آندا       تحدیث خطة إدارة غاز التبرید •
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 ورقة تقييم المشروع
 سانت لوسيا

 ODP طن 2.8 ): 2002(في القطاع استخدام المواد المستنفدة لألوزون  التبرید : قطاع ال

 غير متوفرة : جدوى التكاليف في القطاع الفرعي اتعتب
  

  تحدیث خطة إدارة غاز التبرید )أ(
 

 تحدیث خطة إدارة غاز التبرید بيانات المشروع 
  

  )odpطن (استهالك المنشأة 
  )odpطن (قع المشروع و

 36 )أشهر(مدة المشروع 
 73,450 )دوالر أمریكي(المبلغ المطلوب أصال 

  ) دوالر أمریكي(التكلفة النهائية للمشروع 
  )أ(التكلفة الرأسمالية اإلضافية  
  )ب(الطوارئ تكلفة  
  )ج(التشغيل اإلضافية تكلفة  
 73,450 )ج+ب+أ(تكلفة المشروع مجموع  
 100 )%(المحلية لملكية ا 
 0 )%(التصدیر عنصر  

 73,450 )دوالر أمریكي (المبلغ المطلوب 
  )آغ/دوالر(جدوى التكاليف 

  هل تأید التمویل من الجهة النظيرة ؟
وزارة التخطيط والتنمية والبيئة واإلسكان الوآالة الوطنية المنسقة 

 آندا الوآالة المنفذة 
  
   

 73,450 )دوالر أمریكي(المبلغ الموصي به 
  )ODPطن (وقع المشروع 

  آغ/جدوى التكاليف دوالر
 9,549 )دوالر أمریكي(تكلفة مساندة الوآالة المنفذة 

 82,990 )دوالر أمریكي(مجموع التكلفة على الصندوق المتعدد األطراف 
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 وصف المشروع 
 خلفية ال
 

تنفاد األوزون       2.8 في سانت لوسيا بمقدار      CFCك  ، قدر استهال  2002في عام    -1  المستخدم في     (ODP) طن معامل اس
 .ODP طن 8.3 لالمثتال CFCوبلغ خط األساس لـ . خدمة البرادات المنزلية ووحدات تكييف هواء السيارات

 
 قطاع الخدمة

 
دربًا ت  90یتم تخدیم قطاع التبرید وتكييف الهواء من جانب حوالي        -2 ًا مت رة للتخدیم و     تقني االت آبي ًا  20ستخدمهم وآ  تقني

اليب          45وقد حصل   . موظفين في فنادق آبيرة، وفي وآاالت السيارات والمنشآت الصناعية         دریب في األس  من هوالء التقنيين الت
ذلك       / الجيدة إلدارة التبرید   ر الرسمي حوالي      . تكييف الهواء وقد صدرت لهم شهادات ب و  100ویشمل القطاع غي ن  شخص یعمل

 .بصورة عامة على حسابهم، ولكن لم یحصلوا على التدریب الرسمي، بل حصلوا على المهارات التشغيلية بالعمل مع اآلخرین
 
 من جانب وآالتين للسيارات إلى جانب التقنيين من القطاعين الرسمي             (MAC)یتم تخدیم نظم تكييف هواء السيارات        -3

ادة  / وقد حصل أحد وآالتي السيارات على آلة استرداد. النظم التي لها تسرب   وتشتمل معظم الخدمات إصالح     . وغير الرسمي  إع
وم           CFCتدویر، غير أنه بصورة عامة فإنه یتم تهوئة مواد  ي یق اليب الخدمات، وبصورة خاصة الخدمات الت ام بأس خالل القي

 .بها التقنيون في القطاع الرسمي
 
يا، من  -4 انت لوس ة س ن سياسة حكوم ي  2007آجزء م ى تقني دریب إل دیم الت ن الضروري تق ر م ا تعتب د، فإنه ا بع  وم

 .الخدمات الذین لم یتلقوا التدریب وإلى التقنيين في القطاع غير الرسمي الذین یهتمون بذلك أیضًا
 
د هي -5 ازات التبری ائدة لغ عار الس ادة /  دوالر أمریكي10.21: إن األس غ لم ي19.61 وCFC-12آ غ /  دوالر أمریك آ

 .HFC-134a لمادة
 

 تقریر بشأن تنفيذ مشروع خطة إدارة غاز التبرید
 
ا   -6 ي اجتماعه ة ف ة التنفيذی ت اللجن دا   23وافق ة آن ن حكوم ة م اهمة ثنائي د آمس از التبری ة إدارة غ روع خط ى مش .  عل

 :واألنشطة التالية قد تم تنفيذها
 

تيراد ) أ( هادات لإلس نح الش ام م اء نظ أل/ إنش تنفدة ل واد المس ى مشروع (ODS)وزون التصدیر للم تنادًا إل ، اس
 .2002 وتنظيمات المواد التي تعمل على استنفاد طبقة األوزون لعام 2001قانون بروتوآول مونتریال لعام 

 
ى اإلتجار      ) مدربي الجمارك ومسؤولي التفتيش   ( شخصًا   37لغایة اآلن، تم تدریب      ) ب( ة عل ى الرصد والرقاب عل

ا      CFCبمواد   ى م ول            . CFCدة   والمعدات المستندة إل ين في أیل ارك المتبقي دریب لمسؤولي الجم دأ الت د ب / وق
ام   ن ع بتمبر م ام   2002س ة ع ى نهای تمر حت وف یس ع    2003 وس ون جمي ي أن یك ت ینبغ ك الوق د ذل ، عن
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د     . المسؤولين قد أتموا التدریب    وباإلضافة إلى ذلك تم تزوید مدیریة الجمارك بكاشفات التسرب وأجهزة تحدی
 دة في عميات التفتيش؛ للمساعODSمواد 

 
د وفي           1998في عام    ) ج( ة التبری دة لخدم اليب الجي ى األس ، قامت حكومة آندا بتنفيذ برنامج تدریب المدربين عل

اليب    55وبنتيجة ذلك تسلم .  قام مدربون محليون بتدریب تقنيي الخدمات   1999عام   ى األس دریب عل  تقنيًا الت
ة    ة المحلي اليب      ”Community College“الجيدة للتبرید، وأدرجت الكلي ا وحدة تتصل باألس  في برنامجه

 .CFC-11 طن من مادة 0.11الجيدة إلدارة التبرید، وتمت إزالة 
 
دریب في االسترداد        ) د( اني         / عقدت عمليات ت انون الث دویر في آ ادة الت ایر   / إع ة     2002ین ، بمساعدة من مدیری

دا   ي آن ة ف ه    . البيئ ا مجموع نح م رى م ترداد وإع 3وج دویر و آالت لالس ترداد 6ادة الت ين ( آالت لالس آلت
ى  دمت إل دویر ق ادة الت ترداد وإع ة لالس ترداد وآل تم Sir Arthur Community Collegeلالس  حيث ی

دریب  نة12ت ل س د آ ي التبری ًا ف ة  ).  تقني ي آلي دویر ف ادة الت ز إع اء مرآ م إنش ك ت ى ذل  Sirوباإلضافة إل
Arthur Lewis Community College .لالسترداد نظرًا   أخرى   آالت 4ستودع ما یزال هناك وفي الم

دویر أي غاز                        ادة ت تم إع ألن التقنيين من القطاع الرسمي لم یظهروا اهتمامًا في الحصول عليها شریطة أن ی
ة       تم استرداده في آلي د ی اد طرحه في األسواق      Community Collegeتبری ل أن یع ون   ( قب یفضل التقني

وا بالعمل في ممتلكات          اإلنتظارحتى یمكنهم شراء     ى أن یقوم دویر عل وحداتهم الخاصة لالسترداد وإعادة الت
 . قد تم استردادهاR-502 طن متري  من مادة 0.05 وCFC-12 طن متري من 0.5ویقدر بأن ). الكلية

 
 )RMP(األنشطة المقترحة لتحدیث خطة إدارة غاز التبرید 

 
دیث   -7 مل تح ي خدم  RMPیش افيًا لتقن دریبًا إض د  ت ي30،000(ة التبری ر   )  دوالر أمریك ين غي اليف التقني ة تك لتغيط

دریب، وشراء                ون في الت ذین یرغب ر الرسمي ال ين في القطاع غي دربين في القطاع الرسمي وأي تقني ترداد  11الم  وحدة لالس
ك       ي ذل ا ف ة، بم رة للخدم االت الكبي دویر للوآ ادة الت يارات   5وإع واء الس ف ه دات تكيي ة وح دات لخدم  دوالر 30،450 ( وح

ز ) أمریكي امج حف ى  ) دوالر أمریكي13،000(وبرن د عل ي تعتم د الت دات التبری الكي مع اعدة صغيرة لم اء مس  CFC، إلعط
 .CFCإلعادة تهيئة غازات التبرید التي ال تستند إلى 

 
يا         RMPتم تقدیم مشروع     -8 ة         ( بكتاب رسمي من حكومة سانت لوس وزارة التنمي ان ل ين البرلم ه أم ة     وقع ة والبيئ  الطبيعي

واد     % 50معلنًا أن إلتزام الحكومة بتحقيق، بدون أي طلب للتمویل، ما ال یقل عن         ) واإلسكان  CFCمن الخفض في استهالك م
 .2007بحلول % 85 وخفض 2005بحلول عام 
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  أمانة الصندوق ةتعليقات وتوصي

 تعليقاتال

د أبلغت عن استهالآها                 RMP أحاطت األمانة علمًا أنه في وقت تقدیم مقترح مشروع         -9 يا ق ة سانت لوس ، لم تكن حكوم
ام           7 بموجب المادة    2002من المواد المستنفدة لألوزون لعام       ي لع امج       2002 ولم تكن قد قدمت التقریر المرحل ذ البرن  بشأن تنفي

واد  وبالتالي، بمساعدة من حكومة آندا، تم تقدیم التقاریر ذا       . القطري إلى الصندوق المتعدد األطراف     ت الصلة بشأن استهالك الم
 .المستنفدة لألوزون إلى أمانة الصندوق وأمانة األوزون

دویر، اقترحت                           -10 ادة الت ام باإلسترداد وإع تمكن من القي ي ت د الت مع األخذ بعين االعتبار العدد المحدود من معدات التبری
ل من آالت اال                    دیم عدد أق د تق دا بفحص فوائ وارد لشراء األدوات الرئيسية             األمانة أن تقوم حكومة آن ك الم سترداد واستخدام تل

 .للخدمة ألغلبية التقنيين في سانت لوسيا

تمم لالسترداد وإعادة                             -11 امج الم ين والبرن دریب للتقني امج الت دا دمج الطلب للمعدات في برن بنتيجة ذلك، اقترحت حكومة آن
دویر   ة إجمال  )  دوالر أمریكي42،950بمجموع  (الت دیم مزیج من المعدات وأدوات الخدمة      في ميزاني ة واحدة مخصصة لتق ل (ي مث

إعادة تدویر تكييف هواء السيارات ومعدات اللحام ومضخات الخواء، وآاشفات التسرب وأدوات              / وحدات االسترداد وآالت استرداد   
ة      . ذ المشروع   سنوات لتنفي  3یتم اختيارها على أساس االحتياجات المحددة على مدى إطار زمني           ) أخرى أساسية  ك، في حال ال ذل ومث

دم آالت استرداد إضافية                   CFCارتفاع حاد في أسعار مواد       دویر، تق ين على االسترداد وإعادة الت ة وجود      .  مما یشجع التقني وفي حال
ر    صعوبات في خبرة التقنيين في تنفيذ األساليب الجيدة نظرًا لعدم وجود المعدات األساسية، عند ذلك یمكن توجيه الميزان              د أآب ة لتزوی ي

األدوات األساسية للخدمة           ين ب ة                    . عدد ممكن من التقني ين بإستمرار وموالف إن الهدف سيكون رصد ودراسة احتياجات التقني ذلك ف وب
 .البرنامج حسب ذلك

 التوصية

ول ا                      -12 ذلك بمستوى التمي ة ب اندة المتعلق اليف المس ى المشروع بتك ين في    توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة عل لمب
 :الجدول أدناه

تكلفة المساندة  الوآالة المنفذة
)دوالر أمریكي(  

تمویل المشروع 
)دوالر أمریكي(  

  عنوان المشروع

9,549 آندا 73,450 )أ( تحدیث خطة إدارة غاز التبرید  
----- 

 


