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ندف التبغ

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

5,300. 

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

5,300. 

11,200. 

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 50,000. 50,000. 

تكاليف الدعم

11,200. 0. 

16,500. 

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 100,000. 0. 100,000. 

تكاليف الدعم

11,200. 5,300. 

9,750. 

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 100,000. 50,000. 150,000. 

تكاليف الدعم

7,150. 2,600. 

20,000. 75,000. 

2,700. 6,750. 

30,000. 75,000. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 45,000. 

تكاليف الدعم 4,050. 

يونيب تكاليف المشروع 55,000. 

تكاليف الدعم

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) .0 0.7 0.7
CFC

0.7 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال .0 0.7 0.7 CFC 0.7 

TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

0

Others

Methyl Bromide 

0

0.1 0.1

Halons

CTC

0

CFC

0

الخدمات الصناعة

0

Non QPS QPS

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

0  :CFC

عام: 2006 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

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

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

سامـوا

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:
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  وصف المشروع

، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى ساموابالنيابة عن حكومة  -1
 خطة إدارة اإلزالة الختامية من ىاألولالشريحة  بشأنمرحلي التقرير الاالجتماع السابع والخمسين للجنة التنفيذية 

 بتكلفة ة واألخيرةالثانيالشريحة تحدة للبيئة طلبا لتمويل كما قدم برنامج األمم الم. لمواد الكلوروفلوروكربونيةل
 دوالر 20 000 ( دوالر أمريكي5 300 دوالر أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 50 000إجمالية قدرها 

ر  دوال30 000 و،لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دوالر أمريكي 2 600أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 
 .) لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أمريكي دوالر2 700أمريكي زائدا تكلفة مساندة للوكالة قدرها 

  خلفيةال

على خطة إدارة اإلزالة الختامية في اجتماعها الثالث والخمسين من حيث المبدأ  وافقت اللجنة التنفيذية في -2
 ا أمريكيا دوالر9 750فة مساندة للوكالة قدرها  زائدا تكل دوالر أمريكي150 000ساموا بمبلغ إجمالي قدره 

ووافقت اللجنة التنفيذية في .  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيا أمريكيا دوالر6 750لبرنامج األمم المتحدة للبيئة و
 زائدا تكلفة مساندة  دوالر أمريكي55 000 ( دوالر أمريكي100 000مبلغ  الشريحة األولى بنفس االجتماع على

ئدا تكلفة مساندة  دوالر أمريكي زا45 000نامج األمم المتحدة للبيئة و دوالرا أمريكيا لبر7 150وكالة قدرها لل
 .) دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي4 050للوكالة قدرها 

 التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة الختامية

مارسات الجيدة  للتدريب على الم األنشطة الرئيسية المنفذة إتمام ورشتي عملير، شملتأثناء فترة التقر -3
ولم يتم . ا مشارك32عدد اإلنفاذ ل عمل للتدريب على الجمارك وا، وحلقة مشارك42 في التبريد لعدد إجمالي قدره

تخدمت في الدورات واس. التقدم بالطلب المعدات رغم  التبريد وغيرها منتسليم معدات الكشف عن غازات
نفذت الحكومة أيضا و .خطة إدارة غازات التبريد التدريبية معدات الكشف الموجودة التي تم شراؤها بموجب

أنشطة توعية خاصة بخطة إدارة اإلزالة الختامية في نفس الفترة وأجرت بمساعدة برنامج األمم المتحدة للبيئة، 
 .ةحوارات ومناقشات مع العديد من أصحاب المصلح

 دوالر أمريكي سوف يتم ترحيلها إلى 65 000، تبقى من ميزانية المشروع مبلغ 2008في نهاية سنة  -4
 . لتنفيذ األنشطة المتبقية من الشريحة األولى2009سنة 

 خطة عمل للشريحة الثانية من خطة إدارة اإلزالة الختامية

. الثاني في خطة إدارة اإلزالة الختاميةبتنفيذ عدد من األنشطة بموجب برنامج العمل ساموا تلتزم حكومة  -5
 للمساعدة الفنية التنفيذ الكاملو،  إتمام ما تبقى من تدريب فنيي التبريد وموظفي الجماركوتشمل هذه األنشطة

تكييف هواء  ألجهزة  إعادة التجهيز للمستخدم النهائي وبرنامج المعدات بالمعدات وكذلكهاودعملمراكز التدريب 
 المعلومات بين أصحاب نشر وسوف تواصل نشر الوعي العامبتنفيذ أنشطة  تلتزم الحكومة أيضا كما .السيارات
 .خطة إدارة اإلزالة الختاميةبموجب وإدارتها ستمر أيضا رصد هذه األنشطة يكما . المصلحة

الية، بموجب هذه الخطة السنوية، يتم ترحيل األنشطة التي ال تكتمل في الشريحة األولى إلى الشريحة الت -6
بين المخرجات المتبقية من الشريحة تجمع  2009الخطة السنوية لعام فإن  أهداف ومن ثم . يتم تحديدها بوضوحو

 .األولى واألنشطة الجديدة المحددة في التمويل المطلوب للشريحة الثانية
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  تعليقات األمانة وتوصيتها

 التعليقات

 موا على االستهالك الصفري من الموادحافظت حكومة ساتالحظ األمانة أنه في هذه الفترة،  -7
 الخاص بها، في 7تقرير المادة   وأظهر.هدفها بموجب خطة إدارة اإلزالة الختاميةل الكلوروفلوروكربونية وفقا
 هي المحافظة على هذه اإلزالة حتى أن األهداف الرئيسية لخطة إدارة اإلزالة الختاميةالسنوات الثالث األخيرة، 

لم يتم الوفاء ببعض الشريحة األولى، تنفيذ نشطة أساسية أثناء ألساموا  وعلى الرغم من إكمال . وما بعدها2010
على تدريب الالجمارك وموظفي تدريب مجال في وهي عدد المتدربين المستهدفين (األهداف المحددة لتلك الفترة 

االعتماد أثناء  خطة تم اإلبالغ عنولم ي. طبقا للخطةالمتعلقة بعنصر المعدات  تسليم األدوات ، وأنه)التبريد
 وأنها سوف تكتمل في ي حاليا العمل في إعدادهاٍر إلى أنه يجالمرحلة األولى، وأشار برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .غضون العام القادم

شاء اتحاد ساموا للتبريد وإضفاء الطابع من أهم إنجازات خطة إدارة اإلزالة الختامية خالل الفترة إن -8
 وسوف يساعد اتحاد ساموا .وهو شريك للحكومة في تنفيذ أنشطة خطة إدارة اإلزالة الختامية، مي عليهالرس

 وباإلضافة .الحكومة في تحديد مراكز تدريب فنيي التبريد، وسوف يتولى قيادة عملية تسجيل فنيي الخدمةللتبريد 
 التفتيش على السيارات التي بها أجهزة لوحدة األوزون الوطنية فيح الخبراء ائصن يقدمسوف فإنه إلى ذلك، 

 الوعي بهدف منع االتجار غير القانوني  كما يساعد في نشر12-كلوروفلوروكربونتكييف هواء متحركة تعمل بال
 .في المواد المستنفدة لألوزون في البلد

االعتبار عند التقدم  المتحدة اإلنمائي في  برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمميضعتقترح األمانة أن  -9
 المواد نفدة لألوزون واألعمال التي تؤدي إلى مراقبة استعراض القواعد التنظيمية الخاصة بالمواد المستبالمقترح

الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التي تعتمد على الهيدروكلوروفلوروكربون طبقا للجدول الزمني لإلزالة 
 . توفر التكنولوجيات البديلةاع التاسع عشر لألطراف ومدىالجتمالذي تمت الموافقة عليه في ا

كما طلبت األمانة توضيحا من الوكاالت المنفذة حول ما إذا كانت حكومة ساموا ستكون قادرة على تحقيق  -10
 والمحافظة على ذلك المستوى لالستهالك من خالل 2009اإلزالة الكاملة للمواد الكلوروفلوروكربونية بنهاية عام 

رنامج  وذكر برنامج األمم المتحدة للبيئة وب.طة المقترحة في الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة الختاميةاألنش
التوعية وإنفاذ القواعد  عملية تكثيف األمم المتحدة اإلنمائي أن الحكومة تقترح أن يتم من خالل الشريحة األخيرة

معدات التبريد العاملة المتبقية التي تعمل لدال المنظمة وإجراء عملية إعادة تجهيز كاملة أو استب
 .بالكلوروفلوروكربون

، وسوف تشمل إتمام ما تبقى 2010نيسان / تنفذ حتى أبريلسوف تغطي الشريحة الثانية أنشطة سوف  -11
 العمل ملية الشراء األخيرة لمعدات حلقاتلموظفي الجمارك، وعمن دورات تدريبية في مجال التبريد وكذلك 

 وكذلك اعتماد مستخدم النهائيالتجهيز للالتدريب وتوزيع هذه المعدات، والتنفيذ الكامل لبرنامج إعادة ومراكز 
 . مع اتحاد ساموا للتبريدتنفيذ كل األنشطة بالتنسيق المباشروسوف يتم . خطة الفنيين

األنشطة تنفيذ  برنامج األمم المتحدة للبيئة في هذه الخطة السنوية للة األمانة، أدرجحيبناء على نص -12
ذه األنشطة هتبين الخطة المقدمة بوضوح و. موضحا األهداف وكيفية تنفيذهاالمرحلة من الشريحة السابقة، 

  من أن رصيد األموال المتبقيةرغمكما أنه على ال .ها من الشريحة السابقة المطلوب لتنفيذةل المتبقيورصيد األموا
 تم تنفيذ قدر ال يستهان به من العمل وتم تنفيذ عدد كبير من  فقدمرتفع نسبيا،%) 65(من الشريحة األولى 

 .األنشطة
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 التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي -13

 2007ساموا أثناء السنتين اإلحاطة بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة إدارة اإلزالة الختامية في   )أ (
  ؛2008و

 .2010و 2009 الموافقة على برنامج تنفيذ  )ب (

 خطة إدارة اإلزالة من) 2009( الشريحة الثانية واألخيرة  األمانة بالموافقة الشمولية علىكما توصي -14
 :بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناهوف المساندة المرتبطة يلاتكب سامواالختامية في 

  تمويل المشروع  اسم المشروع  
  )بالدوالر األمريكي(

  تكلفة المساندة
  )بالدوالر األمريكي(

  لة المنفذةالوكا

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  2 600  20 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )أ(
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2 700  30 000  )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة الختامية   )ب(

  

----
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