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  : سانت لوسيا مشروع  مقترح
 

  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة (اليونيب) ومنظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

  ليونيدو)الصناعية (ا

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  سانت لوسيا

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

، (رئيسية)برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)    (المرحلة األولى)روكلوروفلوروكربونية خطة إزالة المواد الھيد
   األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)منظمة 

  2020بحلول عام  %35  الرابع والستين

  
  ت استنفاد األوزون)(طن من قدرا 0.8   2014السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(

  
  2015 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  0.47       0.47   22-كلوروفلوروكربونالھيدرو

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

  1.09  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  1.09  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  0.71  متبقي:ال 0.38  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع  2020 2019 2018  2017  2016

برنامج األمم المتحدة للبيئة 
  (اليونيب) 

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0 0 0 0 0 0 

 18,329 12,151 0 6,178 0 0 التمويل (دوالر أمريكي)

األمم المتحدة منظمة 
نمية الصناعية للت

 (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
 األوزون)

0 0 0 0 0 0 

 13,906 6,210 0 3,552 0 4,144 التمويل (دوالر أمريكي)

  
-2013  2012  2011  ) بيانات المشروعسادسا(

2014  
2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

  المجموع 2020

 غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 غير متوفر غير متوفر بروتوكول مونتريالحدود االستھالك في 

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
 من قدرات استنفاذ األوزون)

  غير متوفر 0.71 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.09 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
ألمم ا

المتحدة 
للبيئة 

  (اليونيب)

تكاليف 
  المشروع

13,000 13,150 0 26,300 0 0 9,200 0 21,000 82,650 

تكاليف 
  الدعم

1,690 1,710 0 3,419 0 0 1,196 0 2,730 10,745 

األمم منظمة 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
  (اليونيدو)

تكاليف 
  المشروع

88,850 11,000 0 27,500 0 0 0 0 0 127,350 

تكاليف 
  الدعم

7,997 990 0 2,475 0 0 0 0 0 11,462 

األموال الموافق عليھا من قبل 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

101,850 24,150 0 0 0 0 0 0 0 126,000 

تكاليف 
  الدعم

9,687 2,700 0 0 0 0 0 0 0 12,387 

إجمالي األموال المطلوب 
خالل ھذا  الموافقة عليھا

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 53,800
* 

0 0 0 0 53,800 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 5,894* 0 0 0 0 5,894 

  إنما تم تقديمھا لالجتماع السادس والسبعين. 2015* الشريحة الثالثة مخطط لھا لعام 
 النظر بصورة فردية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ة   -1 ن حكوم ة ع يابالنياب انت لوس ّدم س امج، ق دة  برن م المتح ةاألم ب( للبيئ ذةاليوني ة منف ية ) كوكال ى رئيس ، إل
اع  ادساالجتم ل الس اً لتموي بعين طلب ة والس ريحة الثالث ن 1الش ى م ة األول واد  المرحل ة الم ة إدارة إزال ن خط م

ألف من  ريكي،دوالر أم 59,694 بمبلغ إجمالي قدرهالھيدروكلوروفلوروكربونية،  د  دوالر أمريكي، 26,300يت زائ
أمريكي، دوالر  27,500للبيئة (اليونيب)، وبرنامج األمم المتحدة لدوالر أمريكي  3,419تكاليف الدعم للوكالة البالغة 

دو).  2,475 زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة ة الصناعية (اليوني م المتحدة للتنمي ة األم ضمن يتدوالر أمريكي لمنظم
ةاستھالك  عنالثانية وتقرير التحقق الطلب المقّدم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني  الم

  .2018 إلى 2016للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

ة   -2 واد الھيدروكلوروفلوراستندت خطة إدارة إزال ةالم يا ل وكربوني اسانت لوس ة عليھ ي تمت الموافق  خالل الت
اع  تيناالجتم ع والس ى الراب تھالك  إل ةلخط أساس اس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ـ  لم در ب ري  25.14مق طن مت

ديراستنفاد األوزون) باستخدام بيانات المسح. وأشار المسح إلى أن من قدراتطن  1.38( ل من تق م التقلي استھالك  ه ت
ام  7المادة  بمقتضىالھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه مواد ال ال لع إن 2009من بروتوكول مونتري الي، ف ، وبالت

ً طلب ستقدمالحكومة  إن عنه االستھالك المبلغ لتنقيح ا اع لطلب ال. ومع ذلك، ف ى االجتم دم إل ة المق ل الثاني شريحة التموي
ً  لم 2الثامن والستين واد ستھالك المبلغ عنه التوى مسال لتنقيح يتضمن طلبا ام الم ة لع  2009الھيدروكلوروفلوروكربوني

طن متري  3.96بـ الستھالك تحديد خط األساس ل. وعلى ھذا األساس، تم 2010صفر لعام  بمعدل استھالك وأبلغ عن
ن  0.20( دراتط ن ق تنفاد األوزون) و م ديل اس م تع ن ت ى م ة األول ل المرحل توى تموي ةمس ة إدارة إزال واد  خط الم

ن  ة (م ى  210,000الھيدروكلوروفلوروكربوني ي إل ي 164,500دوالر أمريك ع) دوالر أمريك ياً م رر تمش  المق
44/603.  

الي، ب  -3 اءً وبالت ذ،  ن ة التنفي ى لجن ة إل ن الحكوم ب م ى طل تعل ال وافق ول مونتري ي بروتوك ي  ،4األطراف ف ف
تنفاد  من قدراتطن  1.09طن متري ( 19.91ثال إلى خط األساس لالمت الخامس والعشرين، على تعديل ااجتماعھ اس

  .األوزون)

تنفا 0.83استھالك  عنأبلغت الحكومة   -4 واد من  األوزون دطن من قدرات اس ةالم  الھيدروكلوروفلوروكربوني
  .1، على النحو المبين في الجدول 2015لعام  األوزون دن من قدرات استنفاط 0,47وقّدرت استھالك  2014في عام 

واد 1لجدول ا ة في : استھالك الم ادة  سانت لوسياالھيدروكلوروفلوروكربوني ات الم رة  7(بيان ، 2014-2011للفت
  )2015تقدير لعام 

  خط األساس  *2015  2014  2013 20112012  الھيدروكلروفلوروكربونيةالمواد
     طن متري

 19.49 8.54 15.13 19.4513.5910.24  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.36 0.00 0.00 0.000.000.00  121-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.000.000.27  123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.000.010.00  24-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06 0.00 0.00 0.000.010.00ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 19.91 8.54 15.13 19.4513.6210.51  ي)المجموع (بالطن المتر
      طن من قدرات استنفاد األوزون

 1.08 0.47 0.83 1.070.750.56  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.01 0.00 0.00 0.000.000.00  121-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.000.000.01  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00  124-وروفلوروكربونالھيدروكل
 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 **1.09 0.47 0.83 1.070.750.57 األوزون)دالمجموع (بالطن من قدرات استنفا
  2016آذار/مارس  24* بيانات البرنامج القطري المقدمة في 

                                                 
  ين.لكن تم تقديمھا إلى االجتماع السادس والسبع 2015كانت الشريحة الثالثة مخطط لھا في األساس لعام  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/38الوثيقة   2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/38من الوثيقة  11إلى  7الفقرة  3
  .XXV/13المقرر   4
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  المعدل. ** خط أساس االستهالك

ام  كان  -5 در في ع راخيص والحصص  2015المستوى المنخفض لالستھالك المق نح الت ذ نظام م اً بتنفي مرتبط
واردات وخفض  د من ال ى الح ا أّدى إل ة، مم ة العام ليمة وأنشطة التوعي ة الس ى ممارسات الخدم ين عل دريب الفني وت

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالطلب على 

  يذ البرنامج القطريتقرير عن تنف

ة ال  - 6 تھأبلغت حكومة سانت لوسيا عن البيانات القطاعي ة بموجب الس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ك الم
ا بمقتضى 2014التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام  غ عنھ ات المبل ع البيان قة م ات متس ، وقد كانت ھذه البيان

  .7المادة 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةحة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشري

  اإلطار القانوني

ام   -7 ي ع د 2015ف وفير التأيي ل ت ن أج ال م ول مونتري ة ببروتوك وائح المتعلق يح الل يا بتنق انت لوس ت س ، قام
ت راخيص اس ة لت ات اإللزامي تيراد والتصدير؛ ووضع المتطلب راخيص االس نح ت ام م انوني لنظ ة الق يراد وتصدير كاف

ك ي ذل ا ف د بم ازات التبري ة  غ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ازات الم ا من غ ة وغيرھ واد الھيدروفلوروكربوني والم
دار حصص ل رض إص د؛ وف ةالتبري واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ر  لم جلين؛ وحص توردين المس ع المس ى جمي إل

الفنيين د ب ازات التبري ع غ ات بي ى  عملي ائزين عل ھاداتالح دات  ش تيراد المع ر اس ة ؛ وحظ واد القائم ى الم عل
 . الھيدروكلوروفلوروكربونية

ه   -8 ا مجموع دريب م م ت ارك و  50ت وظفي الجم ن م اً م نح  21موظف ام م ذ نظ ى تنفي ي عل ص جمرك مخل
تنف واد مس ى م وي عل دة التراخيص والحصص ورصد ومراقبة واردات المواد المستنفدة لألوزون والمنتجات التي تحت

دليل  ارك وال ة لموظفي الجم ك أدل ا في ذل ر المشروع، بم لألوزون. وتم توزيع المواد التدريبية في مجال االتجار غي
  الموجز لموظفي الجمارك الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، على جميع المشاركين. 

  قطاع خدمة التبريد

وإعادة استخدامھا  التبريد اتواسترداد غاز ت الخدمة السليمةفني على ممارسا 59، وتم تدريب في المجموع  -9
واحتوائھا؛، والتعديل التحديثي للمعدات؛ واستخدام البدائلة والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال بما في ذلك 

ين وات بأسعار مدعم بيع األدوات والمعدفني خدمة. ت 46الھيدروكربون. وبعد التدريب، تم منح الشھادات إلى  مة للفني
امج و. الحائزين على شھادات ادة استخدامھا  استرداد غازاتتم تنفيذ برن د وإع م استرداد التبري د ت م من  5.78وق كغ

دريب  22-الھيدروكلوروفلوروكربون ات ت ديل التحديثي و بشأنخالل الشريحة الثانية. وقد وضعت كتيب ل الالتع تحوي
  . لشريحة الثالثةل دريب المدربين المخطط لھاعمل ت ورشلوسيتم استخدامھا 

اع مع المستوردين لنشر ومن خالل وسائل اإلعالم العامة أُجريت أنشطة توعية   -10 الجمعيات الصناعية واجتم
  سياسات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. المعلومات عن

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

ة   -11 اً قامت وحدة األوزون الوطني ة وفق ارير وتحقق منتظم ع تق ات رف ذ ورصد المشاريع، وأجريت عملي بتنفي
  للمبادئ التوجيھية الموجودة.

  مستوى صرف األموال

م صرف  126,000، من أصل مبلغ الـ 2015كما في آذار/مارس   -12 ى اآلن، ت دوالر أمريكي الموافق عليه حت
ي ( 115,800 امج  23,500دوالر أمريك ي لبرن ب)  و دوالر أمريك ة (اليوني دة للبيئ م المتح دوالر  92,300األم

دوالر أمريكي في  10,200أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)). وسيتم صرف الرصيد البالغ 
  ). 2(الجدول  2016عام 
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ةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو: التقرير المالي عن المرحلة األولى من  2الجدول  لسانت لوسيا (دوالر  فلوروكربوني
  أمريكي)

  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة
  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه  موافق عليه تم صرفه موافق عليه

 23,500 26,150 10,500 13,00013,00013,150  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)
 92,300 99,850 3,450 88,85088,85011,000 )اليونيدو(للتنمية الصناعيةلمتحدة األمم امنظمة

 115,800 126,000 13,950 101,850101,85024,150 المجموع
 1005892  معدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :طة التاليةاألنشسيتم تنفيذ   -13

موظفاً من موظفي الجمارك واإلنفاذ على تنفيذ نظام منح التراخيص والحصص؛ والتعرف  80تدريب   (أ)
ر  ع االتجار غي ألوزون؛ ومن تنفدة ل واد المس ى الم ة عل دات القائم ألوزون والمع على المواد المستنفدة ل

 ؛دوالر أمريكي)  6,000المشروع (اليونيب) (

ة واستخدام فنياً  30تدريب    (ب) د خالل ممارسات الخدم من فنيي التبريد على مراقبة تسرب غازات التبري
ألوزون.  تنفدة ل واد المس دائل للم ة كب واد الھيدروكروبني ك الم وإدارة غازات التبريد الطبيعية بما في ذل

دو) (  27,500وبعدھا، سيقوم الفنيون المدربون بتدريب فنيي خدمة آخرين على مراقبة التسرب (اليوني
 دوالر أمريكي) ؛

ـ    (ج) ھادات ل ك  80إصدار ش ي ذل ا ف ليمة، بم د الس ة التبري ات خدم ى ممارس دريب عل د الت د بع ي تبري فن
دائل  دات؛ واستخدام الب ديل التحديثي للمع ا؛ والتع ادة استخدامھا واحتوائھ د وإع استرداد غازات التبري
ي لشراء غازات التبري د والمناولة اآلمنة لغازات التبريد القابلة لالشتعال. إن الشھادات ھي شرط إلزان

اً بموجب  وع نھائي ى شھادات ممن ائزين عل (إنما ليس للخدمة) وبيع غازات التبريد إلى الفنيين غير الح
 دوالر أمريكي) ؛ 10,000الالئحة (اليونيب) (

ة وقضايا   (د) ات البديل ة والسياسات والتكنولوجي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني نشر الوعي حول إزالة الم
ذ أنشطة تستھدف أصحاب المصلحة  السالمة المتصلة باستخدام دروكربون ؛ وتنفي د الھي غازات تبري

 دوالر أمريكي)؛ و 5,300الرئيسيية والجمھور العام (اليونيب) (

  دوالر أمريكي) (اليونيب). 5,000تنسيق المشروع والرصد ورفع التقارير (  )ھ(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  تقرير التحقق

 لألعوام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق من استھالك كان ور ھذه الوثيقة، بحلول موعد صد  -14
ً جاري 2015و  2014و  2013 ً ا يا ذلك، تمش ع  . ل رر م وال 19/72المق ل األم تم تحوي ن ي ا، ل ق عليھ  بموجب المواف

ذة  االت المنف ى الوك ة إل ريحة الثالث تعرضالش ل أن تس ق  قب ر التحق ة تقري دوتاألمان ة  ؤك الأن الحكوم ة امتث ي حال  ف
  تفاقھا مع اللجنة التنفيذية.واللبروتوكول مونتريال 

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

  اإلطار القانوني 
ل حصص واردات  -15 يا بالفع انت لوس درت س واد الھيدروكلوروفلوروكربو أص ةالم ام ، ني درھا  2016لع وق

  طن من قدرات استنفاد األوزون. 0,687



UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44 
 
 

6 

  قطاع خدمة التبريد

د   -16 ازات تبري ة واالستخدام اآلمن لغ ديل التحديثي والمناول دات التع ة لمع بعد اإلشارة إلى أن األنشطة التدريبي
ة سانت ، جرى لفت الھيدروكربون قد نُفّذت بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية اه حكوم انتب

يا  ىلوس ة  إل ة التنفيذي رارات ذات الصلة الصادرة عن اللجن أنالق ديثي ل بش ديل التح دات التع ةلمع ى  القائم واد عل الم
ة ى  الھيدروكلوروفلوروكربوني دإل ازات تبري دروكربون. غ ة (اليونيب)وأوضح  5الھي دة للبيئ م المتح امج األم أن  برن
 ً ا ة تمام ة مدرك رارات.  الحكوم ذه الق تيرادلھ ر اس ه يحظ ا أن دات  وبم وادالمع ى الم ة عل  القائم
بالد في الحد من  حياةالتعديل التحديثي للمعدات التي ال تزال لديھا سيساعد ، الھيدروكلوروفلوروكربونية اقتصادية ال

ً المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالطلب على  ركز بشكل رئيسي يسوف أن تدريب الفنيين  . وأوضح البرنامج أيضا
  . الھيدروكربون غازات تبريدستخدام العلى جوانب السالمة 

  تنقيح اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ع  لسانت لوسيات الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مّ ت  -17 اع الراب خالل االجتم
ة والستين قبل إنشاء خ ين حكوم اق ب ط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكبونية لالمتثال؛ وبناً على ذلك، تم تنقيح االتف

ـ  درات  0.20سانت لوسيا واللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثامن والستين استناداً إلى خط األساس المحدد ب طن من ق
رر  اً للمق تنفاد األوزون وفق ل6)ھ( 37/64اس ت مواص ه تم ر أن واد . غي اس الم ط أس يح خ ة تنق

ة.  الھيدروكلوروفلوروكربونية المحدد لالمتثال من قبل األطراف في بروتوكول مونتريال بناًء على طلب من الحكوم
يا  واستناداً إلى خط األساس ل المؤعل لسانت لوس ؤخراً، سيكون التموي نقح م دالً من  210,000الم دوالر أمريكي ب

  .3نحو المبين في الجدول دوالر أمريكي، على ال 164,500

لسانت  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية : مستوى التمويل المعدل للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 3الجدول 
  لوسيا (دوالر أمريكي)

  المجموع  2020  2018  2015 2012 2011  الوكالة
 82,650 21,000 9,200 13,00013,15026,300  برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)

 127,350 0 0 88,85011,00027,500 )اليونيدو(للتنمية الصناعيةاألمم المتحدة منظمة
 210,000 21,000 9,200 101,85024,15053,800 المجموع

ً عند تنقيح االتفاق، طلبت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أن   -18 ه التمويل المخ يُدفع مسبقا طط ل
ة  ة بقيم ة والخامس ريحتين الرابع ي و  3,259للش اع  5,697دوالر أمريك ى االجتم والي، إل ى الت ي، عل دوالر أمريك

ة (اليونيب)  م المتحدة للبيئ امج األم أن برن اً ب ة علم داً. وأخذت اللجن السادس والسبعين، نظراً لمستوييھما المنخفض ج
   الشريحة األخيرة.  في المائة من التمويل اإلجمالي في  10أبقى 

عند إقرار تنقيح االتفاق خالل االجتماع الثامن والستين، طلبت اللجنة التنفيذية أن تقوم أمانة الصندوق، ما أن   -19
ذييل  ديث الت ة، بتح اس معروف ط األس ات خ بح بيان ى -2تص د األقص ام للح ل إدراج األرق ن أج اق م ن االتف ف م أل

اتج في مستويات الحد األقصى لالستھالك وعن أي لالستھالك المستوح به، وإخطار الل ر الن ة عن التغيي جنة التنفيذي
ديم  م تق دما ت ا عن ين إجراءھ ديالت تع ى أي تع افة إل ل، باإلض ل المؤھ توى التموي ى مس لة عل ل ذات ص أثير محتم ت

ادحكومة العنھا واستناداً إلى البيانات المنقحة التي أبلغت   7الشريحة التالية. رات ذات 7ة بمقتضى الم م تحديث الفق ، ت
رة  د أن الصلة من االتفاق، بما في ذلك إضافة فق اقّ تفي ة محل  ث  يحلّ المحدّ  االتف ذي تمت الموافق اق المحّدث ال االتف

نقّ سيُلحق االول من ھذه الوثيقة. وألوالستين، على النحو المبيّن في المرفق ا الثامنجتماع الفي ا عليه ح تفاق الكامل الم
  .لالجتماع السادس والسبعينر النھائي بالتقري

 الخالصة

يا   -20 د. أنشأت سانت لوس ة بشكل جي اذ ليتقدم تنفيذ الشريحة الثاني نح انظام واجب النف راخيص والحصص م لت
د أّدى  ة. وق ة التنفيذي ا مع اللجن ال واتفاقھ دريب موظفي وھي في حالة امتثال ألھداف الرقابة في بروتوكول مونتري ت

                                                 
  .34/73و  41/72و  17/72المقررات   5
مع األرقام من أجل الحد األقصى ألف ("األھداف والتمويل") من االتفاق - 2طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة، من جملة أمور أخرى، تحديث التذييل  6

  لالستھالك المسموح به، وإخطار اللجنة بالمستويات الناتجة وفقاً لذلك.
  (ج). 28/68المقرر  7
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ارك  ى إالجم ھيل ل ة األتس ىالرقاب ول فضل عل ةواردات  دخ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ذ دورات . الم تم تنفي وي
ين ضمن دريب الفني تدامة  تدريبية للفنيين وبرنامج منح شھادات. وسيضمن دمج ت ي االس دريب المھن د الت اھج معھ من

غطويلة األجل لتنمية القدرات.  د بل ل  وق نة. في المائ 94صرف التموي د أن  ول ه إال بع ل الموافق علي نح التموي تم م ي
ى  2013تستلم األمانة تقرير تحقق للفترة من  ة في بروتوكول  2015إل يا امتثلت ألھداف الرقاب د أن سانت لوس يؤك

  مونتريال. 

  التوصية

  في أن تنظر في أن : جنة التنفيذيةقد ترغب الل  -21

 تأخذ علماً : ) أ(

واد بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ   ) 1( ة الم ى من خطة إدارة إزال ة األول ة من المحل الشريحة الثاني
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في سانت سولسيا ؛

ة -2ألف و -1والتذييلين  1بأن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرة   ) 2( ألف من االتفاق بين حكوم
وا دد للم اس المح ط األس ى خ تناداً إل ة، اس ة التنفيذي يا واللجن انت لوس د س

رة  يح الفق م تنق ه ت نقح، وبان ل الم توى التموي ال ومس ة لالمتث  16الھيدروكلوروفلوروكربوني
ى  تين، عل امن والس لإلشارة إلى أن االتفاق المحّدث يحل محّل االتفاق المعقود في االجتماع الث

  النحو الوارد في المرفق األول لھذه الوثيقة؛

ة   ) 3(  ة المنقح ة البداي أن نقط الي الإلب ات جم ةتخفيض ي  المثبت واد ف تھالك الم اس
ت  ة بلغ ابھا  1.09الھيدروكلوروفلوركربوني م احتس تنفاد األوزون، ت درات اس ن ق ن م ط

طن من  0.81طن من قدرات استنفاد األوزون و  1.37باالستناد إلى االستھالك الفعلي البالغ 
ـ  ه ل غ عن تنفاد األوزون المبل درات اس والي، بم2010و 2009ق ى الت ادة ، عل من  7قتضى الم

واد  ة الم بروتوكول مونتريال، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة األولى من خطة إدارة إزال
دعم  210,000الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا كان  اليف ال د تك دوالر أمريكي، زائ

  ) ؛12(و)(44/60للوكالة، وفقاً للمقرر 

ن المرحل  ) ب( ة م ريحة الثالث ى الش ق عل واد تواف ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول
رة  ذ الشريحة للفت يا، وخطة تنفي ا،  2016-2018الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوس ة لھ المقابل

ة  ن  59,694بقيم ألف م ي تت ي، الت ة  26,300دوالر أمريك م الوكال اليف دع د تك دوالر أمريكي زائ
ة  ب و 3,419بقيم ي لليوني ة دوالر أ 27,500دوالر أمريك ة بقيم م الوكال اليف دع د تك ي، زائ مريك

 دوالر أمريكي لليونيدو، على أنه من المتفق عليه: 2,475

أنه لم يتم نقل األموال الموافق عليھا إلى اليونيب واليونيدو قبل أن تقوم األمانة بمراجعة تقرير   ) 1(
ال و ول مونتري ال لبروتوك ة امتث ي حال يا ف انت لوس ة س د أن حكوم ق وتؤك ين التحق اق ب االتف

  الحكومة واللجنة التنفيذية؛ و

ا    )2( ة لھ ة المرتبط ديثي والخدم ديل التح ات التع دماً بعملي يا المضي ق انت لوس ررت س ه إذا ق أن
ي  واء المصممة ف ف الھ د وتكيي دات التبري ي مع امة ف تعال والس ة لالش د القابل ازات التبري لغ

ذلك تقوم ب تعال، س ة لالش ر القابل واد غي اطر  األساس للم ؤوليات والمخ ع المس ل جمي ع تحم م
  المرتبطة بذلك وفقط وفقاً للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.
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 المرفق األول

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف سانت لوسيابين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  العريض لتسھيل المرجعية)مكتوبة بالخط (التغييرات المعنية 

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال  سانت لوسيايمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1
ن أطنان قدرات استنفاد م 0.71ابتة قدرھا ألف ("المواّد") إلى كمية ث -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2020يناير / كانون الثاني  1األوزون قبل حلول 
 

 الثامنواللجنة التنفيذية في االجتماع  سانت لوسياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
 نة التنفيذية. للج والستين

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  1,09 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
 

 2020 2019 2018 2017-2016 20142015-2013 2012 2011 الخصائص 
 

 المجموع

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

المجموعة األولى (أطنان قدرات 
 استھالك األوزون)

 غير متوفر 0,71 0,98 01,090,980,980,98 0

الحد األقصى المسموح به لالستھالك 2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، 
قدرات  المجموعة األولى (أطنان

 استھالك األوزون) 

 غير متوفر 0,71 0,98 01,090,980,980,98 0

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
الرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

 للبيئة) (دوالر أمريكي)

13.000 13.150026.30009.200 0 21.000 82.650 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
 ر أمريكي)(دوال

1.690 1.71003.41901.196 0 2.730 10.745 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3.2
المتعاونة (منظمة األمم المتحدة 

 للتنمية الصناعية) (دوالر أمريكي)

88.850 11.000027.50000 0 0 127.350 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة  4.2
 (دوالر أمريكي)

7.99799002.475000011.462

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

101.85024.150053.80009.200021.000210.000

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

9.6872.70005.89401.19602.73022.207

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 ي)(دوالر أمريك

111.53726.8500 010.396023.730 232.207

0,38 أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22 -إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون  1.1.4

0 أطنان قدرات استھالك األوزون)ق عليھا (التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة مواف  22 - إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4

0,71 أطنان قدرات استھالك األوزون)(  22 - االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون  3.1.4

______________________  


