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 غينيا االستوائيةمقترح مشروع: 

 
  تتكّون هذه الوثيقة من تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة (اليونيب) ومنظمة 

ألمم المتحدة للتنمية ا
  الصناعية (اليونيدو)

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثة/الرابعة ةلشريحا
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  روعات متعددة السنواتمش –ورقة تقييم المشروع 
 غينيا االستوائية

  تدبير الرقابة  له الموافقة عليهاالجتماع الذي تمت خال  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

ة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحل
  )األولى

  2020% بحلول عام 35  الخامس والستون  اليونيدو(رئيسية)، ا اليونيب

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.01  2017السنة:    7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2017السنة:  بيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)) أحدث الثالثا(
األيروصوال  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  عمليةالم

  إجمالي

  االستهالك القطاعي

   الخدمة التصنيع
       123-الهيدروكلوروفلوروكربون

       124-لوروفلوروكربونالهيدروك
           ب141-الهيدرو كلوروفلوروكربون

      ب142-الهيدروكلوروفلوروكربون
 0.01    0.01   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 2.5  اية للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة البد 6.31  تقدير)( :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)
 1.63  المتبقي: 0.87  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمالخامسا(

 0.65 0.21 0.0 0.45  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون)  اليونيب

 107,350 33,900 0 73,450  التمويل (دوالر أمريكي)

 0.52 0.0 0.0 0.52  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 81,750 0 0 81,750  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011  ) بيانات المشروعسادسا(

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال (تقديرية)

 غير متوفر 4.09 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 6.29 6.29  غير متوفر

الحد األقصى لالستهالك المسموح 
به (طن من قدرات استنفاذ 

  األوزون)

 غير متوفر 1.63 2.25 2.25 5.66 5.66 5.66 6.29 6.29  غير متوفر

التمويل 
تفق الم

 عليه
(دوالر 

  أمريكي)

تكاليف   يونيبال
  المشروع

40,000 30,000 0 0 0 0 45,000 0 30,000 145,000 

تكاليف 
  الدعم

5,200 3,900 0 0 0 0 5,850 0 3,900 18,850 

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

75,000 0 0 0 0 0 60,000 0 0 135,000 

تكاليف 
  الدعم

6,750 0 0 0 0 0 5,400 0 0 12,150 

األموال الموافق 
عليها من قبل اللجنة 

التنفيذية (دوالر 
  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

115,000  0 30,000 0 0 0 0 0 145,000 

تكاليف 
  الدعم

11,950 0 0 3,900  0 0 0 0 15,850 

إجمالي األموال 
المطلوب الموافقة 

عليها خالل هذا 
االجتماع (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

      105,000    

تكاليف 
  الدعم

      11,250    

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصية األمانة:
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 وصف المشروع

  

الشريحة الثالثة/الرابعة  ، طلباً لتمويلرئيسية كوكالة منفذة اليونيب، قدّم غينيا االستوائيةبالنيابة عن حكومة  .1
 116,250 بمبلغ إجمالي قدرهالهيدروكلوروفلوروكربونية،  خطة إدارة إزالة الموادالمرحلة األولى من من المجمعة 

 60,000لليونيب، و 5,850زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة دوالر أمريكي،  45,000يتألّف من  دوالر أمريكي،
ر مرحلي يتضمن الطلب المقدّم تقري. 1دوالر أمريكي لليونيدو 5,400دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 

 2017إلى  2012الثانية وتقرير التحقق من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من عن تنفيذ الشريحة 
 .  2020 إلى 2018للفترة من خطة تنفيذ الشريحة و

 خلفية

 دوالمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمن الثالثة مايحة رلشاطلب  كان من المفترض تقديم .2
ذ ي تنفيفر لتأخيب ابسب يُقدّمم ل لكنهن ولسبعيدس والساع االجتماای لإئية واالستا لغينيانية وبرکوروفلوروکلودرلهيا
بعة رال) وا2016ثة (لثالايحة رللشب لم طيدتقم تد قو .دلبلاألمني في اضع ولب ابسبق لتحقر ايرتقك لذة بما في طألنشا
 هنلکن، وستيلدي والحاع االجتماالی إنية وبرکوروفلوروکلودرلهيواد المالة إدارة إزاة طخ المجمعة من) 2018(

د ق 22-ونبرکوروفلوروکلدرولهيك استهالاللمبلغ عنها ت اياولمستن أن اموف ألمانة مخارت اثاث أالحقاً حي ُسحب
 لثانياع الجتماای لإيحة رلشم ايدتقدة عان إيمک هأنألمانة ت احرقتوأن نظام الترخيص لم يكن يعمل. وا مبالغةون تک
لبلد ناقش مع اأن ي اليونيب. طلبت األمانة من نافذاً  صلحصم ااظنعامالً وص خيرالتم ااظن يصبحما دعنن لسبعيوا

، )7المادة انات بيالبرنامج القطري وبيانات كل من ( 2017إلى عام  2012تقديم بيانات االستهالك المنقحة من عام 
وتنقيح  ،وكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلورفي استهالك  ستدامةالبداية للتخفيضات المجمعة الم نقطة تنقيحمن أجل 

ة طخن م )الممولة غير(لمتبقية ائح رالشن اضمتتأن يضا أألمانة ت احرقتاالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية. وا
ص خيرالتام اظن كلذبما في ، دلبلايعي في رلتشر ااطإلز ايزلتع ةطنشأنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا

 اليونيدون ومکر اإطفي راة لمشتدات امة للمعزلالر الغيااع طق لتوفير، وکيةرلجمت ااطلسلا ولتدريبص، لحصوا
ر اإطفي ل يوتملرج اخا  لالمتثاا المساعدة علىنامج رخاصة لبت مادخ أن يوفر اليونيبك لذک، ونلمهنيين ايزکرللم
واد لمالة ة إزاإدارة طخذ تنفيم عدئية لواالستالی غينيا ، إنيةوبرکوورفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

ات الخطو من حكومة غينيا االستوائية بالحاجة إلى تعزيز نظام التراخيص والحصص واتخذت عدداً أقّرت  .3
 مقا، و2017 - 2012رة لفتلالخاصة به  7ة دلماابيانات طري ولقانامج رلبت ابيانا بتنقيحً يضاد ألبلم اقالتشغيل النظام. 

ل خالن م وقدّم، ،ةنيوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالافي البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة ة طنقل يدبتع
واد لمالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلمن المجمعة مابعة رالالثالثة/ايحة رلشا، بنيوليا
 .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن استهالكتقرير ال

 تقرير التحقق

، لتبريدازات غا أجهزة التعّرف علىلى إتفتقر ، ومحوسبة ليسترك لجماأن إدارة التحقق اتقرير الحظ  .4
- كربونلورودروكلوروفالهي من وارداتاللتحكم في اعلى رة لقدابالتالي لم يكن لديها ، وقلمنسم النظاا واإللمام برموز

 .ةمناسبالحصص الأو  التصاريح من دون 2017إلى  2012م من عا عمليات االستيراد قد نُفذّا، وأن  22

                                                 
  .الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة في غينيا االستوائية إلى األمانةمن وزارة  2018أيلول/سبتمبر  14وفقاً للخطاب تاريخ  1
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ع تتطابق م لجماركأّكد تقرير التحقق أن بيانات الورادات المتحقق منها والتي تم الحصول عليها من إدارة ا .5
على  اردات له،أي و استثناء مستورد واحد لم تُسّجلالبيانات المتحقق منها التي تم الحصول عليها من المستوردين، ب

 .1النحو المبيّن في الجدول 

دول  واد  واردات: 1الج ي الم ة ف توائيةالهيدروكلوروفلوروكربوني ا االس تور( غيني ارك والمس ات الجم دين بيان
  )المتحقق منها

ن ميون (ط توردون الرس المس
متري)

2012 2013 2014 2015 2016  
2017 

 0.00 5.00 9.40 9.00 10.80 11.00  1المستورد
 0.07 7.60 9.00 9.50 11.00 12.50  2المستورد
 0.18 6.00 8.40 14.00 14.50 15.00  3المستورد
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  4المستورد
        5المستورد
 0.00            6المستورد
 0.25 18.60 26.80 32.50 36.30 38.50 المجموع

 2017 2016 2015 2014 2013 2012  جالت الجماركس
 0.00 5.00 9.40 9.00 10.80 11.00  1المستورد
 0.06 7.60 9.00 9.50 11.00 12.50  2المستورد
 0.11 8.20 9.60 14.00 14.50 15.00  3المستورد
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  4المستورد
   5.50 8.00 8.70 9.20 10.00  5المستورد
 0.001            6المستورد
 0.17 26.30 36.00 41.20 45.50 48.50 المجاميع

  

  توصية تقرير التحقق

ما ال يقل عن توفير و؛ ذلك: تعزيز تدريب موظفي الجمارك من التوصيات بما في قرير التحقق عدداً قدّم ت  .6
عزيز تو؛ وسبتنفيذ نظام جمركي محو؛ ركيةجم رقابةغازات التبريد لكل ميناء دخول أو  جهاز واحد للتعّرف على

ف موظدى رفع مستوى الوعي لوالتشريعات لدعم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
ع من قبل البي رصد منافذو؛ المزيفة والملوثة في ما يتعلق بغازات التبريد الجمارك وأصحاب المصلحة بما في ذلك

تدريب المستوردين و؛ التبريد وتكييف الهواء تدريب فنييو؛ الملوثة للكشف عن غازات التبريديئة المديرية العامة للب
 ازاتغ التعّرف علىالجمركيين ومحالت الخدمة وتجار التجزئة على نظام التراخيص وكذلك على  والمخلصين

 ت التوعيةن حمالالمزيد م إجراءو ؛يق بين الجمارك والخدمات البيئيةتعزيز التنسو؛ التبريد ورموز النظام المنسق
  .الحدود بعمليات تفتيش علىالقيام و؛ العامة

  ونقطة البداية 7تنقيح بيانات المادة 

، إلى أمانة األوزون 2017إلى  2012 المنقحة للفترة من 7لمادة احكومة غينيا االستوائية بيانات قدّمت   .7
يانات أكثر الب حكومةا الالتحقق منها لتلك السنوات، والتي تعتبرهاستناداً إلى بيانات االستيراد الجمركية التي تم 

نظام  توفردم د تقرير التحقق أنه على الرغم من عدم وجود حصص بسبب ع. أكّ 2، كما هو مبين في الجدول موثوقية
خفض وان 2016إلى عام  2012تدريجياً من عام  22-الهيدروكلوروفلوروكربون، فقد انخفض استهالك نافذترخيص 

  .2017صفر تقريباً في عام الإلى 
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  )2017- 2013للفترة  7في غينيا االستوائية (بيانات المادة  لمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونيةاستهالك ا :2الجدول 

  خط األساس  2017  2016  2015  2014  2013  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 114.72 0.18 45.5041.2036.8026.30  طن متري

 6.31 0.01 2.502.271.981.45  ن قدرات استنفاد األوزونطن م
  

من المواد  األوزون دطن من قدرات استنفا 0.01استهالك  غينيا االستوائية عنحكومة أبلغت   .8
، وهو استهالك دون خط األساس لالمتثال للمواد 2017في عام ية الهيدروكلوروفلوروكربون

واد لمك استهالافي ض النخفاد أن البلاالمائة. يعتبر في  99الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 
د أو حق وااخفإلی زى إيعد ق 2017م في عاوزون ألد استنفادرات اقن مطن  0.01لی إنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا
ن کيم ما لدعن لسابقةوات السنن امت نازولمخدام استخوردة أو المستت الکميان اعن إلعالافي ن يوردلمستن امر کثأ
 فلوروكربونيةالمواد الهيدروكلورو لرصد استهالك . وتخطط وحدة األوزون الوطنيةنافذاً ص لحصص واخيراتلم ااظن

  .لفهم االتجاه 2018بعناية في عام 

واد لمك استهالا فيلمجمعة ت اية للتخفيضادالباة طنقر يدتقم ت، نلستيس والخامع االجتمااخالل   .9
 البالغ كستهالالمستوى اط سومت استناداً إلى، وزونألد استنفادرات اق نم ًناط 6.29 بـنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

 نم 2010م لعاوزون ألد استنفادرات اقن مطن  6.36و  2009م لعاوزون ألد استنفادرات اقن مطن  6.22
. يةنكربوفلوروكلوروخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو المرحلة األولى من إلعداد التي أُجريت االستقصائية اتالدراس

و  2012ن يبللفترة  المتحقق منهانية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالت اياومستأن  وبعد الحظت الحكومة
طن  45.5لی إية دالباة طنق بتنقيحمة ولحکت اقامري، متطن  114.4 البالغة يةدالباة طنقن مر بکثيل قت أکان 2017

 2013م لعا يةونبرکوروفلوروکلدرولهيا المواد كستهالالی داً إستناوزون) األد استنفادرات اقن مطن  2.5ري (مت
  .7 دةلماا بمقتضىلمبلغ عنه ا

- 2011إجمالي التمويل الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ للفترة )، بلغ 12(و)(60/44عمالً بالمقرر   .10
طن  45,5( نقحةالمة البداية لوكالة. واستناداً إلى نقطلدعم ال، باستثناء تكاليف دوالر أمريكي 315,000 ،2020
، وفقا يكي)دوالر أمر 35,000دوالر أمريكي (أي تخفيض قدره  280,000، سيتم تعديل مستوى التمويل إلى متري)
   .(12)و) ( 60/44للمقرر 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

للفترة الهيدروكلوروفلوروكربونية ك المواد الستهالبيانات القطاعية المنقحة القدّمت حكومة غينيا االستوائية   .11
  ريال.من بروتوكول مونت 7 المبلغ عنها بمقتضى المادة المنقحة البيانات عكستوقد ، 2017 إلى 2012من 

   الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن  الثانيةالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة 

  اإلطار القانوني

 (CEMAC)للجنة الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا  ةدون اإلقليمي األنظمةوائية غينيا االستنفّذت   .12
تم  .كربونية في المنطقة دون اإلقليميةقابة، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروالتي تنّسق إدارة المواد الخاضعة للر

في عام  كربونيةزيع المواد الهيدروكلوروفلوروة استيراد وتوقانوني من أجل رقابالتنظيمي والعمل الإطار إقرار 
2003) ً ً وزاريا ) يحددان 2017تموز/يوليو  20تاريخ  307) ومذكرة (رقم 3/2017. وأصدرت الحكومة مرسوما

. توّزع المديرية العامة للبيئة الحصص بين 2020إلى  2018حصص واردات المواد المستنفدة لألوزون للفترة من 
لهم وتصدر تصاريح االستيراد، وتبلّغ إدارة الجمارك عن الحصص الموزعة ألغراض  المستوردين المرّخص

  الرصد.
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  قطاع خدمة التبريد

  في ما يلي األنشطة المنفذة في إطار المرحلة الثانية:  .13

ً  69من موظفي الجمارك و  76ما مجموعه تدريب تم   (أ) المواد للبيئة على تحديد ومراقبة  مفتشا
م عقد تكما  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالمعدات القائمة على  روكربونيةالهيدروكلوروفلو

  عمل واحدة حول جمع البيانات وتحليلها ؛ و حلقة

التبريد وتكييف الهواء تدريباً على الممارسات الجيدة في التبريد بما  فنييمن  144ما مجموعه تلقّى   (ب)
  .والمعايير القائمة على الهيدروكربون،لغازات التبريد اآلمنة  المناولةفي ذلك 

  2.ليس لليونيدو أي تمويل أو أنشطة بموجب الشريحة الثانية  .14

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

تقوم وحدة األوزون الوطنية، بمساعدة خبير في التبريد، برصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد   .15
  صلة.الهيدوكلوروفلوروكربونية وجمع البيانات ذات ال

  مستوى صرف األموال

حتى اآلن، تم دوالر أمريكي الموافق عليه  145,000مبلغ الـ من أصل ، 2018سبتمبر/أيلول كما في   .16
ى النحو دوالر أمريكي لليونيدو)، عل 74,961دوالر أمريكي لليونيب و 70,000دوالر أمريكي ( 144,961صرف 

  .3المبين في الجدول 

يا لغين بونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرعن المرحلة األولى من  التقرير المالي: 3الجدول 
  (دوالر أمريكي) االستوائية

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

 70,000 70,000 30,000 30,000 40,000 40,000  اليونيب
 74,961 75,000  0   0 74,961 75,000  اليونيدو

 144,961 145,000 30,000 30,000 114,961 115,000  المجموع
 99.97 100 99.70  معّدل الصرف (%)

  

  ونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربالثالثة/الرابعة المجمعة من خطة تنفيذ الشريحة 

حكومة تعديالً على توزيع ، اقترحت الأمريكيدوالر  280,000إلى مستوى التمويل المنقح البالغ ناداً است  .17
  105,000لغ ، بمب)2018) والرابعة (2016الثالثة ( بين الشريحة تجمع، 2018، مع شريحة واحدة في عام الشرائح
شطة األن 4أمريكي. يوضح الجدول دوالر  30,000بمبلغ  2020في عام  األخيرةشريحة ال، وأمريكيدوالر 

  .المقترحة ومستويات التمويل التي سيتم تنفيذها

                                                 
لالطالع على تقرير عن األنشطة التي نفذتها اليونيدو في إطار الشريحة األولى من المرحلة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/30انظر الوثيقة  2

  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية.
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ينيا بونية لغ: الميزانية المنقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر4الجدول 
  االستوائية (دوالر أمريكي)

  المجموع  2020  *2018  2013  2011  الوكالة  عنوان المشروع
، البيئة و، مفتشالقدرات الوطنية (الجماركتعزيز 

استيراد  ورقابةرصد من أجل وزارة التجارة) 
   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتوزيع 

 45,000 10,000 10,000 10,000 15,000  اليونيب

بالنسبة التبريد  لخبيرالتقنية تعزيز القدرة 
  لممارسات الجيدة في التبريدل

 60,000 10,000 25,000 10,000 15,000  اليونيب

د، الرئيسية للتبري والورشات االمتيازمراكز تعزيز 
  تحويل معدات التبريد من أجل حوافزالو

 135,000 0 60,000 0 75,000  اليونيدو

رصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000  اليونيب

 280,000 30,000 105,000 30,000 115,000    المجموع
  لليونيب. 2018و  2016التمويل من شرائح عامي  2018*تجمع شريحة عام 

  في ما يلي األنشطة التي سيتم تنفيذها في الشريحتين الثالثة/الرابعة:  .18

على مراقبة وتحديد  يينمن المفتشين البيئ 20جمارك و من موظفي ال 30تدريب (باللغة االسبانية)   (أ)
 ز القدراتتعزي المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون من أجل المواد

غير  تجارومكافحة اال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالوطنية لرصد ومراقبة استيراد وتوزيع 
  ) ؛أمريكي دوالر 10,000) (اليونيبالمشروع (

على الممارسات  فني 100بع حلقات عمل تدريبية (باللغة اإلسبانية) لتدريب ما مجموعه أرتنظيم   (ب)
  ؛)أمريكيدوالر  25,000) (اليونيب( واالستخدام اآلمن للهيدروكربون الجيدة في التبريد

؛ األدوات وقطع الغيار توفيرتدريب إقليميين وإنشاء مركز واحد جديد من خالل  مركزيتعزيز   (ج) 
 يركز على ممارسات الخدمة الجيدة، وإدخال خدمة لمدة أسبوعين لمدربينلدريب تإجراء 

  ) ؛ وأمريكي دوالر 60,000يونيدو) (ال؛ (الهيدروكربون، وتنفيذ برنامج لخفض التسرب

الرصد المستمر لتنفيذ المشروع والجمع المنتظم للبيانات لقياس التقدّم بالمقارنة مع معايير األداء   (د) 
  دوالر أمريكي). 10,000) ((اليونيب

  

  تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها

  التعليقــات

  اإلطار القانوني

 تلقت. 2017إلى  2012 من يكن عامالً في الفترة لم والحصص خيصاالتر نظام أن إلىتقرير التحقق خلص   .19
 وحصص الواردات خيصالتر قابالً للتنفيذ وطنياً نظاماً أن تؤكد االستوائية غينيا حكومة من ًرسالة األمانة

 لبروتوكول االمتثال ضمان على قادر النظام وأن موجودالصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروركربونية و
  .ينبغي تعزيزهكما تدرك الحكومة أنها  3ونتريال.م

                                                 
  المرجع نفسه. 3
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طن متري  33.804عند  2018لعام  الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صتحديد حصتم   .20
 نقيحتسيتم و؛ بروتوكول مونتريالفي )، وهي أقل من أهداف الرقابة من قدرات استنفاد األوزونطن  1.86(

 هالكمعدل لالستال شياً مع الحد األقصىاداً إلى نتائج تقرير التحقق وتماستن 2020و  2019الحصص السنوية لعامي 
 لتقدم المحرزتقديم تقرير عن ا واليونيبوائية . واقترحت حكومة غينيا االست2020و  2019المسموح به في عامي 

  .الجتماع الرابع والثمانينإلى اخيص افي العمل المستمر لضمان تشغيل نظام التر

  مسائل تتعلق بتقرير التحقق

وحدة األوزون الوطنية تسجيل الشركات التي  تؤكد، إلى االجتماع الحادي والثمانينالمقدّم سحب الطلب بعد   .21
 ونيتناولين يين الذجميع الفن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى تتناولأو تستخدم أو  تزودتستورد أو 

المواد سمح فقط للشركات المسجلة ببيع التبريد األخرى. يُ  وغازاتالمواد المستنفدة لألوزون 
 ةوكربونيالهيدروكلوروفلورالمواد ويجب عليها استخدام سجل لتسجيل بيانات عن  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت ابياندة اعقن ويلمسجلن ايوردنية قائمة بالمستوطلوزون األدة احت ونشأد أقإلى وحدة األوزون الوطنية. و لتقديمه
درات صاو تواردان قة بشأوثومت بيانا توفر نضمال جن أموزون لألدة لمستنفواد المن اموردة لمستت الکميان اع

ا لمصلحة بمحاب ا، تخطط لجنة األوزون الوطنية للتشاور مع أصعلى ذلك . عالوةً ونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرب
لنهائيين ادمين والمستخ ،وفنيي الخدمة، المواد المستنفدة لألوزون وموردي ومستوردي ،في ذلك اإلدارات الحكومية

  .لحصصان عمل نظام اخيص وضماوالمنظمات البيئية واالتفاق على تدابير لتحقيق االستقرار في نظام التر

م يدتقك لذبما في ق لتحقر ايرفي تقواردة لت اصياولتاجميع  سيأخذ في االعتبارد لبلك أن الذکأّكد اليونيب   .22
حلة رلمافي ت عايرلتشز ايزتعستتم معالجة مسألة ، وبسولمحاکي رلجمم ااظلن، واديرلتبزات اغا أجهزة التعرف على

رى ألخت اياصولتمعالجة اد لبلل اصوايوف سونية. وبرکوروفلوروکلدرولهياواد لمالة إدارة إزاة طخن لثانية ما
  .نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رللمر لمستمذ التنفين امزء کج

  تقديم طلب الشريحة الثالثة والرابعة المجمعة

إلى  ، مشيرةً مناسبمن المرحلة األولى  المجمعتين ابعةالثالثة والر الطلب المقدم للشريحتيناألمانة أن ترى   .23
تعزيز و، حصصللتراخيص وال عامل ، والحاجة إلى ضمان نظاملنقطة البداية المنقحة التمويل نتيجةً  التخفيض في

  .خدمة التبريد فنيي، وتحسين مهارات معرفة موظفي الجمارك

ً أنهأّكد اليونيب   .24 البلد على زيادة وعي موظفي  مساعدة على االمتثالبرنامج المن خالل  سيساعد أيضا
خيص اام التروالتشريعات الوطنية ونظ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورقابةالجمارك والبيئة بأهمية رصد 
لمواد االمعدات/المنتجات التي تحتوي على و بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالحصص والحظر المرتبط 

لصلة ذات ا تماولمعلت امنتجا ًايضأ المساعدة على االمتثال نامجرب يوفّروف سروكربونية. والهيدروكلوروفلو
ا االستوائية سنوية إلى غيني إلجراء بعثة اليونيبكما يخطط  برنامج المساعدة على االمتثال. تماومعلف صحائو

  .جمع البيانات واإلبالغالمسائل المتصلة بلمساعدة وحدة األوزون الوطنية في 

  نقطة البداية ومستويات التمويل وتعديل االتفاق تنقيح

نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالافي  ةداملمستا ةلمجمعا اتضلمنقحة للتخفياية دالباة طنقأدّت   .25
لة دارة إزاإة طخن لی موألاحلة رلمل ايوتمئح راعلی شت يالدلی تعوزون إألد ااستنفدرات اقن مطن  2.5 البالغة

ألف -1التذييل  من 1قرة وبالمثل، تم تعديل الف .لبالفع تتم الموافقة عليهام لتي لانية وبرکوروفلوروکلدرولهيد اوالما
  .لف من االتفاق بين حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذيةأ-2والتذييل 
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 الذي تم التوصل االتفاقحل ميحّل  المنقح لإلشارة إلى أن االتفاق المحدثمن االتفاق  16الفقرة تمت إضافة   .26
قح تفاق المناق االوسيتم إرف. ، على النحو المبين في المرفق األول لهذه الوثيقةالخامس والستينفي االجتماع  إليه

  .الثاني والثمانين الكامل بالتقرير النهائي لالجتماع

  الخالصة

في ن بسبب الوضع األمني ى لمدة عامي) في إطار المرحلة األول2016تقديم طلب الشريحة الثالثة (تأّخر   .27
 الستوائيةاة غينيا الجهود التي تبذلها حكومعلماً باألمانة  أخذتالحصص. وللتراخيص  عامل ، وعدم وجود نظامالبالد

 دت منتأك الحكومة وأن، 2018نظام الحصص لعام  وأنه تم تحديد، تشغيل نظام منح التراخيص والحصص لضمان
األوزون استناداً إلى  استنفاد من قدراتطن  2.5إلى  6.29نقطة البداية من  تنقيحن. وأقرت األمانة أن النظام يعمل اآل

جية اإلزالة استراتيو؛ 2017إلى  2012للفترة من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق من استهالك 
ارج خ لى البلديونيب إعدة على االمتثال الخاص بالالمساتقديم خدمات و؛ اعاة التعديل في مستويات التمويلالمنقحة لمر

ً  األمانة وأخذتإطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  ً  علما قرير بتقديم ت لحكومةاقتراح اب أيضا
من المواد واردات النظام التراخيص وأن الحكومة ستقوم برصد  تحقيق االستقرار فيلضمان  مرحلي

واد الملتوضيح سبب االنخفاض الكبير في استهالك  2018واستخدامها في عام  لوروكربونيةالهيدروكلوروف
  .2017في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية

خيص انظام التر لمعالجةالرغم من التحديات التي يواجهها البلد، فقد اتخذت الحكومة إجراءات فورية على   .28
المساعدة  في المائة. إلى جانب المساعدة المقدمة من برنامج 100الحصص. ويبلغ مستوى صرف األموال حوالي و

 لى تعزيزإمعة جمالالرابعة ثالثة/في إطار الشريحة ال لها األنشطة المخطط ستؤدي على االمتثال الخاص باليونيب،
وفاء ال من هلتمكين في البلدالبيانات  عن بالغاإلو التراخيصز على تعزيز مراقبة نظام ، وستركّ ةقطاع الخدم

 إلزالةاذ أنشطة على تنفي أنهما قادران واليونيدو اليونيببروتوكول. كما أكد ال بموجبالتي يتحملها االمتثال  بالتزامات
  . المقترحة

  التوصيــة

  :تنظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن   .28

 أن تأخذ علماً بـ:    )أ(

 لموادة إزالة اخطة إدار من ن المرحلة األولىالثانية مالمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير    ) 1(
  ؛في غينيا االستوائية الهيدروكلوروفلوروكربونية

ن االتفاق ألف م-2ألف و-1التذييلين من  2و  1أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرتين أّن    ) 2(
ات ة للتخفيضالمنقح نقطة البدايةواللجنة التنفيذية، استناداً إلى  غينيا االستوائيةبين حكومة 

ضافة إالمجمعة المستدامة في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه تمت 
 خالل ل إليهالذي تم التوص ذلكيحّل محّل لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث  16 جديدة فقرة

  ن في المرفق األول بهذه الوثيقة؛، على النحو المبيالخامس والستيناالجتماع 

في استهالك المواد  ةالمستدام ةالمجمع اتللتخفيضالمنقحة ة البداية نقطأّن  ) 3(
، استناداً إلى طن من قدرات استنفاد األوزون 2.5 كانتالهيدروکلوروفلوروکربونية 

باستخدام استهالك المواد تقرير التحقق المقدّم إلى االجتماع الثاني والثمانين ومحتسبة 
، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة األولى من 2013الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 280,000خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية كان 
  )؛12(و)(44/60دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة، وفقاً للمقرر 
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طة إدارة إزالة المواد من المرحلة األولى من خ الرابعة/الثالثة توافق على الشريحتينأن   (ب)
المقابلة  2018-2020، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة لغينيا االستوائيةالهيدروكلوروفلوروكربوينة 

م للوكالة زائد تكاليف الدع دوالر أمريكي 45,000تتألف من  دوالر أمريكي 116,250لها، بمبلغ 
لوكالة البالغة زائد تكاليف الدعم لدوالر أمريكي  60,000و  ،لليونيبدوالر أمريكي  5,850البالغة 
  على أنه من المتفق عليه: دوالر أمريكي لليونيدو 5,400

لى ع ر التحققالمحددة في تقري المشاكل لمعالجة أن الموافقة على التمويل اإلضافي سيخضع    ) 1( 
  نحو مرضي؛

ة في عام لتنفيذيي للجنة اأن حكومة غينيا االستوائية ستقدم تقرير مرحلي إلى االجتماع الثان   )2( 
لمحرز بشأن االتجاهات في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم ا 2019

ا لضمان وجود نظام عامل للتراخيص والحصص، بغية معالجة توصيات تقرير التحقق بم
ى في ذلك، في جملة أمور أخرى، الحاجة إلى تحسين قدرة وحدة األوزون الوطنية عل

   غ عن بيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛اإلبال

  أن تطلب من اليونيب:  (ج)

كومة غينيا عن حالة التوقيع على االتفاق مع ح 2019تقديم تقرير إلى االجتماع األول لعام    (1) 
اد االستوائية للشريحة الثالثة/الرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو

  لوروفلوروكربونية؛ والهيدروك

 روكربونيةوكلوروفلوتقديم المساعدة لدعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدر    (2)
الجتماع اإلى  لغينيا االستوائية بواسطة برنامج المساعدة على االمتثال الخاص به، وتقديم تقرير

  بشأن المساعدة المقدّمة. 2019الثاني لعام 
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 األول المرفق  
 

  طرافلمتعدد األاواللجنة التنفيذية للصندوق  غينيا االستوائيةبين حكومة المحّدث تّفاق نّص يجب إدماجه في اال
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استهالك المواد الهيدرو

  (التغييرات ذات الصة محددة بالخط العريض لسهولة الرجوع إليها)

  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في ("غينيا االستوائية  تفاهم بين حكومةيمثّل هذا االتفاق ال -1
من  1.63ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  -1االستعمال المراقب للموادّ المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020 يناير / كانون الثاني 1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
 مونتريال.

واللجنة التنفيذية في  غينيا االستوائيةان هذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  للجنة التنفيذية. الخامس والسبعين االجتماع 

  التذييالت

  ألف : المواد-1التذييل 

 قطة البداية للتخفيضات المجمعة في االستهالك (طنن المجموعة المرفق  المادة
  من قدرات استنفاد األوزون) 

  I 2.50ج  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  

 األهداف والتمويلألف:  -2التذييل 

  2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

 المجموع 2020 2019

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

لمجموعة األولى (أطنان قدرات ا
 استهالك األوزون)

غير  4.09 6.295.665.665.665.665.66 غير متوفر
 متوفر

 غير متوفر

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستهالك الكلي من مواد المرفق 

جيم، المجموعة األولى (أطنان 
  *قدرات استهالك األوزون)

6.29 غير متوفر
 

 غير متوفر 1.63 2.25 6.295.665.665.662.25

 التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة 1.2
) (دوالر أمريكي)اليونيبالرئيسية (

40,000 0030,0000045,000 0 30,000 145,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 (دوالر أمريكي)

5,200 003,900005,850 0 3,900 18,850 

عليه للوكالة يل الموافق التمو 3.2
المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

  (دوالر أمريكي)

75,000 0000060,000 0 0 135,000 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
  المتعاونة (دوالر أمريكي)

6,750 000005,400 0 0 12,150 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

115,0000030,00000105,0000 30,000 280,000 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

11,950003,9000011,2500 3,900 31,000 

إجمالي التكاليف المتفق عليها  3.3
 (دوالر أمريكي)

126,9500033,90000116,2500 33,900 311,000 

0.87 ك األوزون)أطنان قدرات استهالمتفق على تحقيقها بموجب هذا االتفاق (ال 22-بونإجمالي اإلزالة من الهيدروكلوروفلوروكر 1.1.4
 0   أطنان قدرات استهالك األوزون)التي يتعين تحقيقها في مشروعات سابقة موافق عليها (  22 -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون  2.1.4
1.63 أطنان قدرات استهالك األوزون)(  22 -ربون االستهالك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروك 3.1.4

     


