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المجموع

128,000. 
11,520. 

109,000. 
14,170. 

237,000. 
25,690. 

168,000. 
17,800. 
55,000. 

6,070. 

موافقة شمولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

تكاليف الدعم 3,710. 2,360.
35,000. 20,000.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع
تكاليف الدعم 17,800. 0. 0. 0.

0. 0. 0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 168,000.

تكاليف الدعم 17,800. 3,710. 2,360. 1,820.
35,000. 20,000. 14,000.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 168,000.
1,820. 1,820. 1,820.

14,000. 14,000. 14,000.
UNEP               تكاليف المشروع

67,000.

تكاليف الدعم 8,710.

تكاليف الدعم 9,090. 1,890. 540.

0. 0. 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)
UNDP               تكاليف المشروع

101,000. 21,000. 6,000.
TCA 0. 0. 0.

0.1 0.

CTC 0. 0. 0. 0. 0. 0.

0. 0. 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC 1.4 0.8 0.5 0.2
TCA 0. 0. 0.

0.3 0.

CTC 0. 0. 0. 0. 0. 0.

2008 2009 2010

حدود استهالك بروتوآول مونتريال
CFC 0.9 0.9 0.3 0.3
- معطيات المشروع: رابعا 2005 2006 2007

TCA

Methyl Bromide

0

0

Halons

CTC

0

CFC

0

0.2

الخدمات الصناعة

0.2

Non QPS QPS

هالونات رغاوي ايروسول المواد

0.2  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

عوامل 
ل

مذيبات تبريد

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

UNDP, UNEP ODS phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سانت فنسنت وجزر غرينادين
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  صف المشروعو

سانت فنسنت وجزر غرينادين، تقريرا الرائدة، بالنيابة عن حكومة ة منفذاليونيب بوصفه الوكالة العرض   -1
 سانت فنسنت وجزر غرينادينفي دريجية إلدارة اإلزالة الت النهائية مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول للخطة

حتين يكما عرض اليونيب طلبا للحصول على تمويل الشر. على اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين
 دعم الوكالة بمبلغ ضاف إليه تكاليفت، أمريكيا دوالرا 28.000 قدره يإجمالالثانية والثالثة لهذه الخطة بمبلغ 

 2.430بلغ  دوالرا أمريكيا، تضاف إليه تكاليف دعم الوكالة بم27.000 لليونيب ومبلغ ا أمريكي دوالرا3.640
   .بييددوالرا أمريكيا لليوئن

   خلفية

سانت جية في يعلى الخطة النهائية لإلزالة التدر السابع واألربعين اللجنة التنفيذية في اجتماعهات وافق  -2
 في هذا البلد بحلول عام الكلوروفلوروكربونتدريجية لمركبات  بغرض إتمام اإلزالة الفنسنت وجزر غرينادين

 دوالرا أمريكيا، إلى جانب تكاليف دعم 237.000ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على مبلغ . 2009
 دوالرا أمريكيا، يضاف 168.000ووافقت في االجتماع ذاته على مبلغ .  دوالرا أمريكيا25.690الوكالة بمبلغ 

  دوالرا أمريكيا9.090ة في اليونيب ومبلغ كتكاليف لدعم الوكالة المتمثل دوالرات أمريكية 8.710ه مبلغ إلي
  .لليوئنديبي، بهدف تنفيذ الشريحة األولى للخطة المذكورة

  التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى للخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية

 تم تنفيذ األنشطة التالية المتمثلة في تحويل اللوائح التنظيمية ،فيذية على هذه الخطةبعد موافقة اللجنة التن  -3
الهيدروكلوروفلوروكربون في وترد مركبات (المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون إلى قانون ويجري حاليا إعمالها 

وموظف عن الجمارك اثنين ؛ وتدريب موظفي الجمارك؛ ومشاركة مسؤولين )قائمة المواد الخاضعة للمراقبة
 المشروع بالمواد المستنفدة لألوزوناالتجار غير األوزون في حلقة العمل اإلقليمية بشأن منع سؤول عن م

 األوزون نموذجا مدته ساعتان بشأن ضوابط سؤول عنوأدرجت إدارة الجمارك بالتعاون مع موظف م. ومراقبته
 األدوات شراء تمو.  برنامجها الجاري بخصوص التدريب الداخلي فيلمونتريابموجب بروتوكول المتبعة االتجار 

وسوف تُـنفّـذ . 2008سبتمبر /أيلول للخدمات وستوزع على الفنيين المتخصصين بحلول األساسيةوالمعدات 
تشرين (توزيع األدوات والمعدات التبريد بمجرد مجال لفنيين المتخصصين في موجهة لالبرامج التدريبية األخرى ال

  .وُعـّيـن مستشارون محليون للمساعدة على تنفيذ األنشطة المقترحة في هذه الخطة). 2008أكتوبر /ولاأل

وتم صرف  للشريحة األولى، أمريكيا دوالرا 168.000على مبلغ  2008سبتمبر /في أيلولوافقت اللجنة و  -4
 .   أمريكيا دوالرا 39.781بلغين قدره  دوالرا أمريكيا أو االلتزام به، مع وجود رصيد متبقي من الم128.219مبلغ 

    

  خطة العمل بشأن الشريحة الثانية من الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية

 التالية في إطار برنامجي العمل األنشطة على عاتقها تنفيذ سانت فنسنت وجزر غرينادينأخذت حكومة   -5
 تدريب تعزيزن األدوات والمعدات المتعلقة بالخدمات؛ وتوفير مزيد مهي الثاني والثالث من الخطة المذكورة و

  التبريدآالتتجهيز واسترداد الإعادة عمليات الفنيين المتخصصين في مجال التبريد على الممارسات الجيدة وعلى 
تجهيزات االرتقاء بمستوى موظفي الجمارك وعدد الدورات التدريبية الموجهة لوسيجري زيادة . هايروإعادة تدو

 التبريد المتنوعة؛ ووضع إطار يمنع االتجار غير المشروع؛ إلى جانب أنشطة الرصد آالتختبرات قصد تحليل الم
 .والتقييم
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  وتوصيتهاالصندوق تعليقات أمانة 

  التعليقات

سانت فنسنت وجزر  عدم امتثالأخذت األطراف في اجتماعيها الرابع عشر والخامس عشر علما ب  -6
ألف من بروتوكول مونتريال وطلبت منها تقديم خطة إجراءات ذات معايير  2لمادة وفقا لغرينادين  واجباتها 

وأخذت ). XV/42 وXIV/24المقرران (بأسرع ما يمكن من أجل االمتثال من جديد محددة زمنيا مرجعية 
تي تلتزم  لديها، ال لخطة العملاألطراف في اجتماعها السادس عشر علما بتقديم سانت فنسنت وجزر غرينادين

إتمام  المحددة اتحسب الكمي مركبات الكلوروفلوروكربونأمور من ضمنها تخفيض استهالك جملة  بابموجبه
، XVI/30ومنذ اعتماد المقرر ). XVI/30المقرر (2010يناير / الثانيكانون التدريجية بحلول األول من اإلزالة

لغت عنها حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين كربون التي أببات الكلورو فلوروكانت مستويات استهالك مرك
تقل عن المستويات القصوى المسموح بها بموجب هذا المقرر، وبلغ المستوى  من البروتوكول 7في إطار المادة 

 طنا من 0.3ن عقل ، وهو مستوى ي طنا من قدرات استنفاد األوزون0.1  نحو2007 في عام المبلغ عنه
  .لسنةاالستهالك المسموح به في هذه ا

نظام /الهيدروكلوروفلوروكربون في اللوائح مركبات دى إدراج اليونيب، بناء على طلب بتوضيح مأفادو  -7
حاليا في هذا البلد، أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون تتضمن جميع بها  المعمول التراخيص

غير أن مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون لم تُدرج بعد . لالمواد الخاضعة للمراقبة في إطار بروتوكول مونتريا
حتاج إلى مركبات ت ةمصدرجهة عين في الوقت الراهن على كل ت وي.في نظام توزيع الحصص

  . من وحدة األوزونإذنحصل على تأن الهيدروكلوروفلوروكربون 

إعادة التجهيز، الذي عمليات  حوافزترتبط ببرنامج  التقرير المرحلي التوقف عن القيام بأنشطة حويقتر  -8
يتم إعادة جدولة التمويل خالل سو.  دوالرا أمريكيا53.000.00لغ بوافقت اللجنة التنفيذية على تخصيصه بم

لمتخصصين في ات الفنية لقدرالعداد الحوافز إلى إالدورة القادمة، مع التركيز على االنتقال من اعتماد خطة 
أوضح اليونيب في هذا و. آالت تبريد سهلة االستبدالتستخدم والتي جهيز بفعالية الخدمات إلنجاز عمليات إعادة الت

مركبات استيراد أكثر فأكثر الصدد أنه نظرا ألن وضع نظام للتراخيص وتوزيع الحصص جعل من الصعب 
بآالت  بونمركبات الكلوروفلوروكر، فإن البلد يشهد حاليا إعادة تجهيز المعدات القائمة على الكلوروفلوروكربون

بناء عليه، يقترح توزيع برامج إعادة و.  طوعيأساس على هيدروفلوروكربونالتبريد التي تعتمد على مركبات ال
وفي الشرائح الالحقة للخطة، سوف يواصل  .التجهيز على الفنيين المدربين الراغبين في إعادة تجهيز نظم التبريد

  إعادة التجهيز هذه تنطوي على معيار مقبولاتأن عمليد الموظف المسؤول عن األوزون دعم هذا النهج ويؤك
  . عالمات مناسبةوتتضمن

المذكورة  المسائل المتعلقة بحاالت تأخير تنفيذ الشريحة األولى من الخطة أيضا ةمنفذالعالجت الوكاالت و  -9
 من األنشطة وستراقب  وعن كثب تنفيذ كل نشاطباشرةهذه الوكاالت متابع لشرائح الالحقة، ستأي أنه في حالة ا(

 .)حسبما نوقش ذلك آنفاأكثر فأكثر  صرف األموال، 

  التوصية

 ومعالجة المسائل XVI/30 المقرر أحكام سانت فنسنت وجزر غرينادينبالنظر إلى امتثال حكومة   -10
الثالثة للخطة  وةريحتين الثانيشصندوق بالموافقة الشمولية على التوصي أمانة الالمتعلقة بحاالت تأخير التنفيذ، 

، وذلك بتحقيق مستوى التمويل الوارد في ذات الصلةالنهائية إلدارة اإلزالة التدريجية إلى جانب تكاليف الدعم 
  :الجدول أدناه

  تمويل المشروع  عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم

 )دوالر أمريكي(

الوكالة 

  المنفذة

  اليونيب  3.640  28.000  .)الشريحتان الثانية والثالثة(ريجية الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التد  )أ(

  اليوئنديبي  2.430  27.000  )الشريحتان الثانية والثالثة(الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )ب(

- - - -  
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