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 سانت كيتس ونيفيس: مقترح مشروع
  

  
  :التالي أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع تضم هذه الوثيقة تعليقات وتوصية

  
  ةــاإلزال

  
األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج برنامج   خطة إدارة اإلزالة النهائية للكلورو فلورو كربون •

  األمم المتحدة للبيئة
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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

145,000.

تكاليف الدعم 11,850. 4,800. 16,650.

105,000. 40,000.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

90,000.

تكاليف الدعم 9,700. 0. 0. 0. 9,700.

0. 0. 0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 90,000.

252,000.

تكاليف الدعم 9,700. 11,850. 4,800. 2,090. 28,440.

105,000. 40,000. 17,000.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 90,000.

144,000.

تكاليف الدعم 5,200. 7,800. 3,900. 1,820. 18,720.

270. 9,720.

UNEP               تكاليف المشروع
40,000. 60,000. 30,000. 14,000.

تكاليف الدعم 4,500. 4,050. 900.
تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP               تكاليف المشروع
50,000. 45,000. 10,000. 3,000. 108,000.

0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 1.8 0.6 0.6 0.6 0.

2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1.9 0.6 0.6 0.6

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008

TCA

Methyl Bromide

0

0 0.

Halons

CTC

0

CFC

0

0.1

الخدمات الصناعة

0.1

Non QPS QPS

هالونات رغاوي ايروسول المواد

0.1  :CFC

عام: 2007 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

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

UNDP, UNEP CFC phase out plan

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

sسانت آيتس ونيفس
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال
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  وصف المشروع

 
  مقدمة

الوكالة المنفذة الرئيسية، تقريرا مرحليا عن بالنيابة عن حكومة سانت كيتس ونيفيس، قدم اليونيب بوصفه  .1
سانت كيتس ونيفيس إلى االجتماع السادس  في )TPMP( إدارة اإلزالة النهائية لخطة تنفيذ برنامج العمل األول
بتكلفة ) TPMP(الثانية والثالثة لهذه الخطة كما قدم اليونيب طلبا لتمويل الشريحتين . والخمسين للجنة التنفيذية

 مبلغ، و امريكى لليونيبوالر د11.700 دوالر أمريكي مع تكاليف مساندة الوكالة البالغة 90.000إجمالية تبلغ 
 .للينئدب  دوالرا أمريكيا4.950 دوالر أمريكي مع تكاليف مساندة الوكالة البالغة 55.000

 
  الخلفية

التنفيذية خالل اجتماعها كانت خطة إدارة اإلزالة النهائية لسنت كيتس ونيفيس قد وافقت عليها اللجنة  .2
ووافقت اللجنة . 2009عام ورو كربون بالكامل في البلد بحلول الثامن واألربعين إلزالة استهالك الكلورو فل

الوكالة  إلى تكاليف مساندة باإلضافة دوالر أمريكي 252.000التنفيذية، من حيث المبدأ على تمويل إجمالي قدره 
يكي  دوالر أمر90.000ووافقت اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع على مبلغ .  أمريكياا دوالر28.440البالغة 
 للينئدب دوالر أمريكي 4.500 دوالر أمريكي لليونيب ومبلغ 5.200البالغ  إلى تكاليف مساندة الوكالة باإلضافة

  .لتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى لخطة إدارة اإلزالة النهائية
 
وأنشئت على خطة إدارة اإلزالة النهائية، جرى تدريب موظفي الجمارك عقب موافقة اللجنة التنفيذية  .3

تقنيي خدمات التبريد رابطة خدمات التبريد وتكييف الهواء في سانت كيتس ونيفيس، وقدم التدريب لنحو نصف 
شراء أدوات ومعدات خدمة أساسية وجرى . باستخدام معدات تم الحصول عليها من خطة إدارة غازات التبريد

 التبريد بمجرد توزيع لتقنيىأخرى وستنفذ برامج تدريب . 2008كانون األول / وف تسلم للتقنيين في ديسمبروس
وجرى تعيين خبراء استشاريين محليين للمساعدة في تنفيذ ). 2009كانون الثاني / يناير(األدوات والمعدات 

 .المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةاألنشطة 

 90.000 أمريكيا من بين مبلغ ا دوالر77.094 اإلفراج أو اإللتزام بمبلغ 2008 أيلول /وتم في سبتمبر .4
وتطلب حكومة سانت كيتس ونيفيس اإلفراج عن الشريحتين الثانية . األولىدوالر أمريكي ووفق عليه للشريحة 

  .لب الشريحة النهائية عندما تط2009أيلول / االستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع حتى سبتمبروالثالثة لتيسير 

 خطة إدارة اإلزالة النهائية خطة عمل للشريحة الثانية من
 
تلتزم حكومة سانت كيتس ونيفيس بتنفيذ األنشطة التالية في إطار برنامجي العمل الثاني والثالث من خطة  .5

هيئة المعدات أدوات ومعدات خدمة إضافية، حلقات عمل توضيحية عن إعادة تتوفير : إدارة اإلزالة النهائية
 تبريد سهلة اإلحالل، ومواصلة تدريب موظفي الجمارك بغازات CFC كربون ولكلورو فلورالمعتمدة على ا

 من إعداد مدونة االنتهاءكما أن من المقرر  غير المشروع االتجاراء شبكة لمنع وغيرهم من موظفي اإلنفاذ، وإنش
الدعم المستمر لرابطة خدمات التبريد والرصد ريد، وتقديم الممارسات الجيدة، ومواصلة تدريب تقنيي خدمات التب

  .والتقييم
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 تعليقات األمانة وتوصياتها
 

 التعليقات

 األطراف في اجتماعها الخامس عشر أن سانت كيتس ونيفيس فشلت في اإلبالغ عن البيانات ت الحظ .6
/  ديسمبر31 إلى 2001تموز /  يوليه1عن فترة الرقابة من  كربون والخاصة باستهالك مركبات الكلورو فلور

 كانت أعلى من 2002أو / و2001عن هذه المركبات لعام ، كما أنها قدمت بيانات سنوية 2002كانون األول 
، رؤى أن الطرف لم يمتثل لتدابير الرقابة اإليضاحاتلعدم توافر المزيد من ونظرا . متطلبات تجميد االستهالك

وفي نفس االجتماع، الحظت األطراف أيضا أن البيانات السنوية التي . ) XV/21المقرر (بروتوكول بموجب ال
 لعدم توافر ونظراكانت أعلى من متطلبات تجميد االستهالك أبلغت عنها سانت كيتس ونيفيس عن بروميد الميثيل 

 ). XV/25المقرر (روتوكول  أن الطرف لم يمتثل لتدابير الرقابة بموجب البرؤى، اإليضاحاتالمزيد من 

، كانت مستويات االستهالك التي أبلغت عنها حكومة سانت XV/25  وXV/21ومنذ اعتماد المقررين  .7
 من البروتوكول أقل من  الحد األقصى المسموح به في 7كيتس ونيفيس من الكلورو فلورو كربون بموجب المادة 

وأشار . 2007 و2006الميثيل في قف استهالك بروميد أبلغت الحكومة عن وكما . إطار بروتوكول مونتريال 
 طبقته الحكومة، معجلنامج إزالة  فلورو  كربون قد تحقق من خالل براليونيب إلى أن خفض استهالك الكلورو

وفرض حظر على استيراد  المعدات المعتمدة على الكلورو فلورو كربون، وإعادة تهيئة المعدات المعتمدة على 
باستعمال المعدات المقدمة خالل إصالح المعدات نتيجة لفشلها وعمليات االسترداد وإعادة التدوير المادة من هذه 

 ..من مشروع خطة إدارة غازات التبريد

، 2009 الخدمة التي سيتم شراؤها في وأدواتالمعدات : وأثارت األمانة قضايا تقنية تتعلق بمايلي .8
طبيق مدونة الممارسات الجديدة من بلد آخر بدال من صياغة مدونة والمعدات المقترح إعادة تهيئتها، وإمكانية ت

 مثل جرد 2010كانون الثاني /  يناير1جديدة، واإلطار الزمني المحدد المتاح لتنفيذ األنشطة قبل موعد اإلزالة في 
فع لتحديد الخيار المعدات المعتمدة على الكلورو فلورو كربون التي سيعاد تهيئتها أو إجراء تحليل للتكاليف والمنا

وقد عولجت جميع هذه القضايا وفقا لذلك بواسطة الوكالتين . ويلهاحتاألفضل ألنظمة التبريد التي سيجري 
 .المشروع النهائيالمنفذتين وأدرجت في مقترح 

بالتأخيرات خالل تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة  معالجة القضايا ذات الصلة تكما جر .9
مان خالل شريحتي التحويل التاليتين بتوفير المتابعة وستقأي أن الوكالتين (بواسطة الوكالتين المنفذتين النهائية 

موال على النحو الذي جرت وسيزيدان من سيطرتهما على إنفاق األالمباشرة والوثيقة للغاية لتنفيذ كل نشاط 
  .مناقشته

 التوصية

 XV/21تس ونيفيس قد امتثلت ألحكام المقررين  أمانة الصندوق أن حكومة سانت كيبعد أن الحظت .10
في التنفيذ قد عولجت، توصي بالموافقة الشاملة على الشريحتين ، وأن القضايا ذات الصلة بالتأخيرات XV/25و

 .الثانية والثالثة من خطة إدارة اإلزالة النهائية مع تكاليف المساندة بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي

  تمويل المشروع مشروععنوان ال  
بالدوالرات األمريكية

 تكاليف المساندة
بالدوالرات األمريكية

 الوكالة المنفذة

 اليونيب 11.700 90.000 )الشريحتان الثانية والثالثة(دارة اإلزالة النهائية خطة إ  )أ(
 نديبيوئالي 4.950 55.000 )الشريحتان الثانية والثالثة(خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب(

 
- - - 
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