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   ويونيب يؤنديبي           : خطة إدارة اإلزالة النهائية •
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   المشاريع المتعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 
  ساموا

  الوكالة المنفذة/ الوكالة الثنائية         عنوان المشروع

  فرعيةات اللمشروعان يواعن

 

  أحدث البيانات المبلّغ عنها الستهالك المواد المستنفدة لألوزون والتي جرى تناولها في المشروع

  2007 أيلول/سبتمبر ، بتاريخ 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن  (7 -بيانات الماّدة  :ألف

  )2007 أيار/مايو، بتاريخ 2006، من قدرات استنفاد األوزونطن  (البيانات القطاعية للبرنامج القطري :باء

 
 0 )من قدرات استنفاد األوزونطن (مويل  المؤهل للت المتبقيالكلوروفلوروكربونإستهالك 

  من قدرات استنفاد األوزونطن  0إجمالي اإلزالة  :دوالر أمريكي000 232 إجمالي التمويل  :خطة األعمال للسنة الحالية

 المجموع 2010 2009 2008 2007 2006 بيانات المشـروع
 غير متاح 0 0.67 0.67 0.67 2.3 حدود بروتوكول مونتريال
 غير متاح 0 0.67 0.67 0.67 2.3 حدود االستهالك السنوي

 غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح غير متاح  اإلزالة السنوية من المشروعات الجارية

مواد 
الكربون 
الكلورية 
الفلورية 

من طن (
قدرات 
استنفاد 
 )األوزون

 اإلزالة السنوية التي تم تناولها مؤخراً

 0 0 0.67 0 0.67 

 0.67 0 0.67 0 0   إزالتهالي استهالك المواّد المستنفدة لألوزون الذي يتعينإجم
        ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع النهائية 

 75,000 0 0 20,000 55,000  اليونيب :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 75,000 0 0 30,000 45,000  ـياليوئنديبـــ :التمويل بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 
 150,000 0 0 50,000 100,000  إجمالي تمويل المشروع 

       )دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للدعم 
 9,750 0 0 2,600 7,150  اليونيب :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة الرئيسية 
 :تكاليف الدعم بالنسبة للوكالة المنفذة المتعاونة 

 اليوئنديبــــي
 4,050 2,700 0 0 6,750 

 16,500 0 0 5,300 11,200  إجمالي تكاليف الدعم 
 166,500 0 0 55,300 111,200 )دوالر أمريكي(إجمالي التكلفة للصندوق المتعدد األطراف 

   )كجم/دوالر أمريكي(فعالية التكلفة النهائية للمشروع 

  . كما هو ُمبين أعالهزائد تكاليف الدعم  000 100 شريحة األولىالموافقة على تمويل ال :طلب التمويل
موافقة شمولية توصيات األمانة

 اليوئنديبي واليونيب)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية 

 اليونيب   بما فيه تدريب الجمارك دعم سياسي، تنظيمي و مؤسسي) أ 
يباليون   بشأن فنيي خدمات التبريد تدريبب في بناء الطاقة و التوعية) ب  
 اليوئنديبــــي  مساعدة فنية و دعم بالتجهيز لمؤسسات الخد مات و التدريب) ج
 اليوئنديبــــي  ألجهزة التبريد المتحركةمساعدة فينة و برنامج تشجيعي ) د
 اليوئنديبــــي  رصد المشروع سيق وتن) ه

قسم الرصد الجوي لساموا، وزارة الموارد  :وكالة التنسيق الوطنية
 ية والبيئةالطبيع

  0.0 الكلوروفلوروكربون
  

غازات الرغاوياإليروصوالتالمواّد المستنفدة لألوزون 
 التبريد

 غاز التبخير عامل التصنيع المذيباتخدمة التبريد

    0.0   -12 الكلوروفلوروكربون
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  وصف المشروع
  
زالة النهائية للكلوروفلور قدمت يونيب، الوكالة المنفذة الرئيسية، نيابة عن حكومة ساموا خطة إلدارة اإل  - 1

وسوف يجري تنفيذ المشروع بمساعدة من .  الثالث والخمسين، لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعهاكربون
 205 000، وتبلغ التكلفة اإلجمالية لخطة إدارة اإلزالة النهائية في ساموا بالصيغة التي قدمت بها مبلغ يؤنديبي

 دوالر أمريكي ليونيب و 14 950 دوالرا أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 115 000(دوالر أمريكي 
ويقترح المشروع إزالة ) يؤنديبي دوالر أمريكي ل8 100 دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 90 000

 طن من قدرات استنفاذ األوزون 4.46وخط أساس االمتثال مقداره . 2009مواد الكلوروفلور كربون مع نهاية 
)ODP .(  
  

  معلومات مرجعية
 
ها الثاني والثالثين على مشروع خطة إلدارة المبردات في ساموا بتكلفة وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماع  - 2

وقد أدى تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب األنشطة األخرى .  دوالر أمريكي، ينفذها يونيب102 300كلية مقدارها 
 طن 4.5 في البالد من خط أساس مقداره كلوروفلوروكربونا، إلى خفض استهالك الوالتي قامت بها حكومة سام

 كلوروفلوروكربون، كما أبلغت الحكومة عن استهالك من ال2003من قدرات استنفاذ األوزون إلى صفر في عام 
  . من ذلك الحين مقداره صفر

  
.  فنيا في مجال التبريد على الممارسات الجيدة في التبريد39أدت خطة إدارة المبردات إلى تدريب   - 3

جمارك وغيرهم من العاملين المعنيين تدريبا في مجال الجمارك وتم توزيع  من موظفي الا موظف45وبالمثل تلقى 
  . ستة أجهزة الكتشاف مواد التبريد وتقديم مجموعة من المعدات إلى مدرسة التبريد

  
 قطاع خدمات التبريد

  
 عن طريق اإلنفاذ القوي لألنظمة 2003 منذ عام كلوروفلوروكربونحققت ساموا تقدما في إزالة ال  - 4
لمتعلقة بالمواد المستنفذة لألوزون، والمساعدة الفنية التي توفرها المشاريع الجاري تنفيذها في ظل خطة إدارة ا

، 1989وقد تضمن اإلطار التشريعي األولي إلزالة المواد المستنفذة لألوزون قانون البيئة الصادر في . التبريد
وقد تم إنشاء نظام تراخيص . 2004لجو الصادر في عام والذي عززه قانون الجمارك والسياسة الوطنية لحماية ا

ويشكل ذلك أساسا قويا .  في إطار أنظمة حماية طبقة األوزون2006استيراد المواد المستنفذة لألوزون في عام 
  . لسيطرة البالد على واردات المواد المستنفذة لألوزون

  
بريد وتكييف الهواء، وكانت النسبة األكبر كان الكلوروفلور كربون يستخدم أساسا لخدمة معدات الت  - 5

 يجري كلوروفلوروكربونومنذ فرض الحظر على استيراد ال. تستخدم في قطاع أجهزة تكييف الهواء المستغلة
ويقدر في عام .  المستردة والمعاد تدويرها لتلبية احتياجات خدمات التبريدكلوروفلوروكربوناستخدام مواد ال

 طن من قدرات استنفاذ األوزون ألغراض التبريد 0.2 في قطاع خدمات التبريد ربونكلوروفلوروك على ال2006
 طن من قدرات استنفاذ 1.8 طن من قدرات استنفاذ األوزون ألعمال التبريد التجارية والصناعية و 0.4المنزلي، 

  ). MAC(األوزون لقطاع أجهزة تكييف الهواء المتحركة 
  
 االستنشاقويتوفر في البالد أجهزة ). MDIs(اق بالجرعة المقننة شستنال اال تنتج ساموا أيا من أجهزة  - 6

وهذا المشروع ال .  مستوردة من استراليا أساساكلوروفلوروكربونبالجرعات المقننة تستخدم موادا بخالف ال
 بالجرعة المقننة التي تستخدم الستنشاقيسعى للحصول على تمويل للمساعدة في إنتاج أجهزة ا

  . فلوروكربونكلوروال
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 منها القطاعات المنزلية والتجارية 14 ورشة لخدمات وإصالح أجهزة التبريد، تغطي 21يوجد   - 7

 120ويوجد ما مجموعه .  األخرى القطاع الفرعي ألجهزة تكييف الهواء المتحركة7والصناعية، بينما تغطي الـ 
ى تدريب على أفضل الممارسات في إطار خطة  حصلوا عل39فني خدمة تبريد يعملون في هذه الورش، من بينهم 

وقد تم تسليم مجموعة واحدة من مجموعات أجهزة االسترداد والتدوير إلى معهد البوليتكنيك في . إدارة المبردات
وبموجب خطة إدارة التبريد تم تدريب فنيي الخدمة على أفضل الممارسات . ساموا من أجل مزيد من التدريب

 لزوم لها من المواد المستنفذة لألوزون خالل عمليات صيانة وخدمة وإصالح المعدات لتجنب الخسائر التي ال
  . الموجودة التي تعمل بالمواد المستنفدة لألوزون

  
 األنشطة المقترحة في خطة اإلزالة النهائية

  
  : تتضمن خطة ساموا لإلزالة النهائية المشاريع الفرعية التالية  - 8
 

  نظيمي بما في ذلك مزيد من التدريب في مجال الجمارك واإلنفاذالدعم المؤسسي والت  )أ(  
 

  . القدرات ونشر الوعي بين فنيي خدمة التبريد بين الفنيين العاملين في تلك الخدمة وبناء/التدريب  )ب(  
 

  . ريدبتقديم المساعدة الفنية والدعم بالمعدات لمنشآت الخدمة والت  )ج(  
 

  . نامج الحوافز لقطاع أجهزة تكييف الهواء المتحركةتقديم المساعدة الفنية وبر  )د(  
 

  . تنسيق ورصد المشروع  )هـ(  
 
  

  تعليقات وتوصية األمانة
  

  التعليقات
  

 مستوى التمويل وأساليب التنفيذ
  
  : الحظت األمانة أثناء استعراضها لخطة اإلزالة النهائية، ما يلي  - 9
 

، 2003 إلى صفر اعتبارا من كلوروفلوروكربوناستطاعت ساموا بالفعل أن تقلل استخدام ال  )أ( 
  . نتيجة لألنشطة التي تم تنفيذها في إطار خطة إدارة التبريد وفقا لما أبلغت به الوكالة

 
 في البالد يتم معظمه في قطاع أجهزة تكييف الهواء المتحركة كلوروفلوروكربوناستهالك ال  )ب( 

جهزة بأجهزة تكييف هواء تعمل بالـ  مركبة ال تزال م6800حيث ال تزال هناك حوالي 
ولم تتضمن خطة إدارة قطاع التبريد برنامج حوافز . 2006 اعتبارا من كلوروفلوروكربون

للمستخدمين النهائيين وينبغي أن يصبح ذلك أولوية بموجب خطة اإلزالة النهائية لمعالجة 
  . في هذا القطاعكلوروفلوروكربونموضوع استهالك ال

 
 هو صفر، 2003 منذ عام كلوروفلوروكربونالبالد قد أثبتت أن استيرادها من الوبرغم أن   )ج( 

فإنها واصلت تعزيز التشريعات القائمة الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون عن طريق إدخال 
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ويتضمن هذا النظام، ضمن أحكام أخرى، فرض . 2006نظام أكثر شموال للتراخيص منذ عام 
جهزة إطفاء الحرائق المتنقلة التي تستخدم الهالون بعد يونيه حظر على حيازة واستخدام أ

، وضرورة أن يتوفر لورش خدمة السيارات والمرائب أجهزة استرداد وتدوير في 2006
  . مقارها وحظر تصنيع وبيع واستيراد المنتجات التي تحتوي على مواد مستنفدة لألوزون

 
 تدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد، إلى ركزت خطة إدارة التبريد في ساموا فقط على  )د( 

جانب أن المعدات التي قدمت إلى البالد ومركز التدريب فيها كانت كميات محدودة وهكذا فإن 
قدرة موظفي الجمارك وغيرهم من مسؤولي اإلنفاذ قد تم تعزيزها وتقويتها بالتدريب وبتقديم 

  . ستة أجهزة للكشف عن مواد التبريد
 
بمجموعة معدات استرداد وتدوير ألغراض ) ساموا بوليتكنيك( معهد التدريب الرئيسي تم تزويد  )ه( 

  . التدريب اإلضافي
  

  .  بالجرعة المقننةالستنشاقال تطلب البالد مساعدة تمويلية لقطاع أجهزة ا  )و(  
  

لمستويات الحالية ، المسائل المطبقة المتعلقة بايؤنديبياستنادا إلى ما سبق، ناقشت األمانة مع يونيب و  - 10
 في ساموا وخاصة تلك المرتبطة بقطاع صغير هو قطاع المصايف الخاصة الذي كلوروفلوروكربونالستهالك ال

وناقشت األمانة أيضا إمكانية استمرار برامج التدريب على ممارسات خدمة التبريد الجيدة . يحتاج إلى مساعدة
ن في قطاع أجهزة يائم وإعداد برنامج حوافز للمستخدمين النهائيوأنشطة اإلنفاذ عن طريق تقوية المعهد الفني الق

 عناصر المشاريع الفرعية لخطة اإلزالة النهائية في يؤنديبيوقد عدلت كل من يونيب و. تكييف الهواء المتحركة
أمريكي  دوالر 150 000ووصل المبلغ اإلجمالي النهائي المتفق عليه لخطة اإلزالة النهائية . ضوء هذه المناقشات

  .  دوالر أمريكي16 500زائد تكاليف دعم بمقدار 
  

  االتفاق
قدمت حكومة ساموا مشروع اتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يتضمن شروط اإلزالة النهائية   - 11
  .  لهذه الوثيقةاألولق رف في ساموا، ونصه وارد في المكلوروفلوروكربونلل
  

  التوصية
  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في.  شاملة على خطة إدارة اإلزالة النهائية في سامواتوصي األمانة بموافقة  - 12
  

 000 75أن تعتمد، من حيث المبدأ، خطة إدارة اإلزالة النهائية في ساموا، بتكاليف مقدارها   )أ( 
 دوالر 75 000 دوالر أمريكي ليونيب و 9 750دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة بمقدار 

  . يؤنديبي دوالر أمريكي ل6 750مريكي زائد تكاليف دعم بمقدار أ
  
أن تعتمد مشروع اإلنفاق بين حكومة ساموا واللجنة التنفيذية لتنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية   )ب( 

  .   لهذه الوثيقةاألولق رفالواردة في الم
  
 6/49و100/41متطلبات المقررات  على أن تأخذ في الحسبان بالكامل، يؤنديبيأن على يونيب و  )ج( 

   للجنة التنفيذية أثناء تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية؛ و 
  
  :ويل المبينة في الجدول التاليمأن تعتمد الشريحة األولى من الخطة بمستويات الت  )د( 
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  تمويل المشروع  عنوان المشروع
  بالدوالر األمريكي

  تكاليف الدعم
  بالدوالر األمريكي

  ة المنفذةالوكال

  يونيب  7 150  55 000  خطة إدارة اإلزالة النهائية ) أ(
خطة إدارة اإلزالة النهائية ) ب(
  )الشريحة األولى(

  ينديبؤي  4 050  45 000

  
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/51 
Annex I 

 

  
  األولالمرفق 
  

  اتّفاق بين ساموامشروع 
  واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف
  بشأن خطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون

  
 واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال المراقب حكومة ساموا االتفاق التفاهم بين يمثّل هذا  .1

 بمقتضى 2010كانون الثاني /قبل حلول أول يناير") المواّد(" ألف -1للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
  .الجداول الزمنية للبروتوكول

 
 من التذييل 2ـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف يوافق البل  .2
ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعّهداتها . في هذا االتفاق") األهداف والتمويل(" ألف -2

ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف ، يفقد الحق في طلب أو تلق3ّبالتمويل المحّددة في الفقرة 
  .بالنسبة للمواد

  
ث المبدأ، على توفير ـ اللجنة التنفيذية، من حيوافقرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، ت  .3

ة التنفيذية مبدئياً هذا وستوفّر اللجن. للبلد") األهداف والتمويل(" ألف -2 من التذييل 9 المحّدد في الصف التمويل
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

  
وسوف يقبل .  ألف-2سوف يلتزم البلد بحدود االستهالك لكّل ماّدة من المواد كما هو مبّين في التذييل   .4

 تحقّق مستقّل من جانب الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستهالك هذه، على النحو المبّين إجراءأيضاً 
  .من هذا االتفاق) ب(5في الفقرة الفرعية 

  
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل، ما لم يِف البلد   .5

 يوماً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبّين في الجدول الزمني 60قبل بالشروط التالية ، 
  :للموافقة على التمويل 

  
 أن يكون البلد قد حقّق األهداف المحددة للسنة المعنّية؛  ) أ(
  
) د (أن تحقيق هذه األهداف سيخضع لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذية ذلك بمقتضى الفقرة  ) ب(

 ؛45/54من المقّرر 
  

 أن يكون البلد قد أنجز إلى حد كبير جميع اإلجراءات المحّددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛   ) ج(
  
شكل برامج التنفيذ (" ألف -4أن يكون البلد قّدم برنامجا للتنفيذ السنوي وفقاً لشكل التذييل   ) د(

ها وأن يكون قد حصل على إقرار اللجنة بالنسبة للسنة التي يطُلب تمويل الشريحة في") السنوية
  .التنفيذية لهذا البرنامج
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وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة . سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق .6
وتبلغ عن ذلك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المحّددة في ") مؤّسسات الرصد واألدوار(" ألف -5في التذييـل 

  ).ب(5وسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية .  ألف -5تذييل ال
  
في حين أن التمويل قد ُحّدد على أساس تقديرات احتياجات البلد لتنفيذ التزاماته بموجب هذا االتفاق،   .7

تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو جزء من هذه توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة 
وإعادات التخصيص المصنّفة . المبالغ وفقاً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق األهداف المحّددة في إطار هذا االتفاق

 كما كتعديالت رئيسّية يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية،
أما إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية فيمكن إدماجها في ). د (5هو مبّين في الفقرة الفرعية 

برنامج التنفيذ السنوي الموافق عليه، والذي يكون قيد التنفيذ آنذاك، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنها في التقرير 
  .عن تنفيذ البرنامج السنوي

  
  : االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطاع الفرعي لخدمات التبريد، وبصفة خاصةسوف ُيولى  .8
  

سوف يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد   ) أ(
 تطرأ خالل تنفيذ الخطة؛

  
 لخدمة التبريد على مراحل، سوف يكون تنفيذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي  ) ب(

ألنشطة إزالة أخرى كالتدريب اإلضافي أو شراء أدوات المتبقية بحيث يمكن تحويل الموارد 
خدمة، وذلك في الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قد تحققت، وسيخضع للرصد عن 

 أ من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100ت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين سوف يأخذ البلد والوكاال  )ج(

  . خالل تنفيذ الخطة49/6و
  
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وكافة األنشطة التي يقوم بها أو   .9

 على أن تكون الوكالة يونيبوتوافق . تفاقالتي ُيضطلع بها نيابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا اال
الوكالة (قد اتفقت على أن تكون الوكالة المنفذة المشاركة  ينديبئويو (")الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 
وستكون . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق) تحت اشراف الوكالة المنفذة الرئيسية) المنفذة المتعاونة

، بما في ذلك، ولكن ليس حصراً، لفأ -6لوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل ا
وُيوافق البلد أيضاً على عمليات التقييم الدورّية التي ). ب(5التحقّق المستقل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية 

سوف تكون الوكالة المنفذة  (يم التابعة للصندوق المتعّدد األطرافقد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقي
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث ) ألف–6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل  المتعاونة

 من التذييـل 12الصفّ  بالرسوم المبّينـة في والوكالة المنفذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
  .لفأ-2
  

في حال عدم تمكّن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواّد المذكورة في   .10
، أو إذا عجز، على أي وجه آخر، عن االمتثال لهذا االتفاق، عندئذ يقبل لف من بروتوكول مونتريالأ-2التذييل 

ويحق للجنة التنفيذية، حسب . صول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويلالبلد بأنه لن يحقّ له الح
تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن 

لُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تس
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ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في . الموافقة على التمويل
 مقدرة بأطنان ألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  .اد األوزون استنفقدرات

  
لن تخضع عناصر التمويل في هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد   .11

  .يؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى لقطاعات االستهالك، أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد
  

والوكالة المنفذة (الوكالة المنفذة الرئيسية سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن   .12
والوكالة المنفذة (وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية .  لتسهيل تنفيذ هذا االتفاق )المتعاونة
  . االطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثال لهذا االتفاق)المتعاونة

  
حّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين تُنًفَّذ كافة االتفاقات الم  .13

وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم . في هذا االتفاق
  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
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  تذييالت

  
  وادـالم:  ألف-1التذييل 

 CFC-11, CFC-12, CFC-113 CFC 114, CFC 115  1المجموعة   1ق المرف

   

  
  

  األهداف والتمويل: لفأ -2التذييل 
  

  المجموع  2010  2009  2008  2007  
  

  1من المرفق(ت بروتوكول مونتريال جدول تخفيضا. 1
  )أطنان قدرات استهالك األوزان (1المجموعة مواّد 

 

 ال ينطبق 0.670.670.670
 

 األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من المواّد الحد. 2
   )قدرات استهالك األوزونأطنان  (الكلوروفلوروكربونية

 ال ينطبق 0 0.67 0.67 0.67

قدرات استهالك أطنان (التخفيض من مشاريع جارية . 3
 0 0 0 0 0 )األوزون

قدرات أطنان (التخفيض الجديد بموجب الخطة . 4
  )استهالك األوزون

0 0  0 0   

قدرات استهالك أطنان (تخفيضات غير ممولة . 5
   0 0  0 0  )األوزون

قدرات استهالك أطنان (مجموع الخفض السنوي . 6
  0 0 0 0 )األوزون

دوالر (التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية . 7
 75000 0 200000 55000 )أمريكي

دوالر  (متعاونةلالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ا. 8
  75000  0  0  30000  45000  )أمريكي

150000 0 100000500000  )دوالر أمريكي(مجموع التمويل المتفق عليه . 9
دوالر (تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 10

  )أمريكي
7150 2600  0 0 9750  

دوالر  (متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال. 11
  6750  0  0  2700  4050  )أمريكي

  16500 0 0  5300 11200  )دوالر أمريكي(مجموع تكاليف الدعم المتفق عليها . 12

  166500  0  0  55300  111200  )دوالر أمريكي(إجمالي التمويل المتفق عليه . 13
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: لفأ -3التذييل 
  
  .2008 و 2007الثالث اللجنة التنفيذية في عامي جتماع سيجري النظر في التمويل، للموافقة عليه في اال  .1
  

  شكل برنامج التنفيذ السنوي : لفأ -4التذييل 
  
    البيانات  .1
    البلد  
    سنة الخطة  
    عدد السنوات المتَّممة  
    عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
    ةاالستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابق  
    االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
      مستوى التمويل المطلوب  
    الوكالة المنفذة الرئيسية  
    المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد

        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

        تصنيع

        خدمة

        تخزين

الطلب على المواّد 

  المستنفدة لألوزون

        )2(المجموع 
  
  

  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  
  

االستهالك   القطاع

السنة 

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات 

  ذات الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة بأطنان (لألوزون 

قدرات استنفاد 

  )األوزون

              التصنيع

              المجموع

  

              تبريدال

              المجموع

              المجموع العام
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  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :لتأثيرا  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  جدول التنفيذ  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .ة، إلخـالخدم: دة لألوزونـواد المستنفـة الستيراد المـنوع مراقبة السياسة العام

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: لفأ -5التذييل 
  
تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز وكبير في رصد الترتيبات المختلفة، بالنظر إلى واليتها   .1

 المراجعة والتحقق في الخاصة برصد الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، والتي تستخدم سجالتها ألغراض
كافة برامج الرصد لمختلف المشاريع الداخلة ضمن خطة إدارة اإلزالة النهائية، وحتى اآلن تتم أنشطة الرصد 

شعبة األرصاد الجوية في ساموا، وزارة الموارد الطبيعية (جميعا، عن طريق جهود وحدة األوزون الوطنية 
  .اإلقليمية في بانكوك ويونيب يؤنديبيبمساعدة من مكاتب ) ةئوالبي

  
سوف يقاس مدى نجاح برنامج الرصد على أساس استمارات جيدة التصميم لجمع البيانات وتعبئتها   .2

  .واإلبالغ عنها؛ وبرنامج منتظم لزيارات الرصد، والتحقق من صحة المعلومات من مصادر مختلفة
  

  التحقق واإلبالغ
  
نفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار تحتفظ اللجنة الت) د (45/54وفقاُ للمقرر   .3

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة المنفذة . اللجنة التنفيذية على ساموا إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلة
ة خط[لالضطالع بالتحقق من نتائج تطبيق ) مراجعة الحسابات(الرئيسية، ينبغي أن يختار ساموا المنظمة المستقلة 

  .وهذا البرنامج المستقل للرصد] إدارة االزالة النهائية
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  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: لفأ -6التذييل 
  
  :ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التالي  .1
  

تفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا اال  )أ (
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

 
 مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛  )ب (
  
تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد   ) ج(

وفي حالة . ألف-5بّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل ُأكملت على النحو الم
، سوف تقّدم اللجنة التنفيذّية 45/54من المقرر ) د(اختيار اللجنة التنفيذية لساموا تمشياً مع الفقرة 

  بهذه المهمة؛للقيامتمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية 
  
 برامج التنفيذ السنوية الّسابقة بعين االعتبار في برنامج التنفيذ التأكّد من أخذ المنجزات في  )د(

 السنوي المقبل؛
  
اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة الّسابقة، والتحضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة   )ه(

 ، باإلضافة 2008 التقديم، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية، بدءاً ببرنامج التنفيذ السنوي لعام
 ؛2007إلى التقرير عن برنامج التنفيذ السنوي لعام 

  
ضمان تنفيذ الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤّهلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّهدت بها الوكالة المنفذة   )و(

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
نفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن من القيام بت  ) ح(

 بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛
  
من أن استهالك المواّد قد ُأزيل وفقاً لألهداف، في حال طلب اللجنة للجنة التنفيذية توفير التحقّق   ) ط(

 التنفيذية ذلك؛
 ؛تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة     )ي (
 
  المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ  ) ك(

 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(
  
  دور الوكالة المنفذة المتعاونة: اءب -6التذييل 

  

  :ستقوم وكالة التنفيذ المتعاونة بما يلي  1

  ة عند الطلب؛المساعدة في تطوير السياسات العام  )أ(
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     في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولها وكالة التنفيذ المتعاونة؛ساموا ومساعدة   )ب(

  .وتقديم تقارير عن هذه األنشطة إلى وكالة التنفيذ الرئيسية لوضعها في التقارير المجمعة  )ج(
    

  
  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: لفأ -7التذييل 

  
 دوالر أمريكي  10000 من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 10وفقا للفقرة   .1

  .عن كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 4.5 4.4 4.5 4.5 2.6 6.1 0.6 2.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
CTC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 0.0 0.0
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2007 2008 2009 2010 Total

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 N/A
Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2007 2008 2009 2010 Total

UNEP
Funding as per Agreement 75,000 40,000 0 0 115,000       
Disbursement as per Annual 0 75,000 40,000 115,000       
[Comments]
UNDP
Funding as per Agreement 50,000 40,000 0 0 90,000         
Disbursement as per Annual 0 50,000 40,000 0 90,000         
[Comments]
Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2007 2008 2009 2010

125,000 80,000 205,000 
1 2 

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

DRAFT OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS
SAMOA

Decision

Lab Use Methyl Bromide TotalSubstances Aerosol Foam Halon

Calendar year
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)
Reduction Under Plan
Remaining Phase-Out to be Achieved

UNEP/UNDP

Tranche Number

Calendar year

N/A

Planned submission as per Agreement

CFC

Tobacco 
Fluffing

Solvent Process 
Agent

MDIRefrigeration

1
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(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

 (Yes/No) Since when 
(Date)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1 Yes Mar-06
1.1.1.2 Yes Mar-06
1.1.1.3 Yes Mar-06
1.1.1.4 Yes Mar-06
1.1.2
1.1.2.1 Yes Mar-06
1.1.2.2 Yes Mar-06
1.1.3
1.1.3.1 Yes Mar-06
1.1.3.2 Yes Mar-06
1.1.4 Yes Mar-06
1.2
1.2.1
1.2.1.1 No
1.2.1.2 No
1.2.1.3 No
1.2.1.4 No
1.2.1.5 No
1.2.2
1.2.2.1 No
1.2.2.2 No
1.2.2.3 No
1.2.2.4 No
1.2.2.5 No
1.3
1.3.1
1.3.1.1 Yes Mar-06
1.3.1.2 Yes Mar-06
1.3.1.3 Yes Mar-06
1.3.1.4 Yes Mar-06
1.3.1.5 Yes Mar-06
1.3.1.6 Yes Mar-06
1.3.1.7 Yes Mar-06
1.3.2
1.3.2.1 No
1.3.2.2 No
1.3.2.3 No
1.3.2.4 No
1.3.2.5 No
1.3.2.6 No
1.3.2.7 No
2.
2.1 Yes Mar-06

Satisfactorily
NA

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) ANNUAL PLAN SUBMITTED COMPARED TO OVERALL PLAN

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

10,000
1

1
10,000

1
1

40,000

500
PMU & Monitoring 1 20,000

The CFC recovery and recycling programme functions

Use of CFC in production of some or all  types of foam
ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS
Registration of ODS importers (Yes/No)

D: QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE OPERATION OF RMP

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

The ODS import licensing scheme functions

Banining sale of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC

Air conditioners using CFC
Chillers using CFC
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers
Use of CFC in production of some or all types of foam

Banning import of:
Used domestic refrigerators using CFC
Used freezers using CFC
MAC systems using CFC

CTC
TCA
Methyl Bromide
Banning import or sale of:

Methyl Bromide
Banning sale of bulk quantities of:
CFCs
Halons

CFCs
Halons
CTC
TCA

Requiring permits for sale of bulk ODSs
Quota system in place for import of bulk ODSs
Banning import or sale of bulk quantities of:
Banning import of bulk quantities of:

Explanations

Permit System in place for import of bulk ODSs
Permit System in place for export of bulk ODSs
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place
Regulatory procedures for ODS data collection in place
Regulatory procedures for ODS data reporting in place
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs
Requiring permits for import of bulk ODSs

MAC recovery and recylcing equipment

Budget

Policy, Regulatory and Institutional support

Activities

Training/demonstration equipment
Servicing equipment supply 

Train the Trainers workshop
Technicians training workshops

Support regulations review and fine-turning 

Awareness programme

ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs

End user conversion of MAC & RAC

Training workshops for enforcement officers
refrigeration identifiers

TYPE OF ACTION / LEGISLATION

REGULATIONS:
Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

Training, capacity-building awareness

Refrigeration Service investment component

ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs
ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs

Unforeseen Activities

Country Programme

2


