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ندف التبغ مذيبات ايروسول المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others 

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

Equatorial Guinea                                 

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNEP CFC phase out plan Proposal

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 1 0: CTC 4.6  :CFC

عام:  ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

تبريد

هالونات

رغاوي

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0.

0.

0.

0.

0.

0.

رابعا - معطيات المشروع: 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 4.7 

HAL 14.2 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من 
القدرات المستنفدة لألوزون)

CFC 4.6 

HAL 1. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNEP               تكاليف المشروع
105,000. 75,000. 180,000. 

تكاليف الدعم 13,650. 9,750. 23,400. 

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

تكاليف الدعم 13,650. 13,650. 

خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  وصف المشروع

خطة نهائية إلدارة اإلزالة ، )نيباليو ( برنامج األمم المتحدة للبيئةقدم، غينيا االستوائيةبالنيابة عن حكومة   -1
. تعرض على نظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والخمسينكي مركبات الهيدروفلوكلوروكربون لالتدريجية 
، تضاف إليها تكاليف أمريكي دوالر 200.000 اإلجمالية تهوتبلغ تكلف. اليونيب وحده بتنفيذ هذا المشروعوسينفرد 

مركبات لالمشروع اإلزالة التدريجية الكاملة هذا ويقترح .  دوالر أمريكي26.000دعم الوكالة وقدرها 
  الهيدروفلوكلوروكربونمركباتويبلغ خط أساس امتثال هذه . 2009الهيدروفلوروكلوروكربون مع نهاية عام 

.  طنا من قدرات استنفاد األوزون28.3 طنا من قدرات استنفاد األوزون، أما خط أساس الهالونات فيبلغ 31.5
طن  أطنان من قدرات استنفاد األوزون لمركبات الهيدروفلوكلوروكربون و 4.6وأبلغ هذا البلد عن استهالك قدره 

   .2007 من الهالونات في عام من قدرات استنفاد األوزونواحد 

  الموضوعخلفية 

 وطرفا في 2006كانون األول /أصبحت غينيا االستوائية دولة طرفا في بروتوكول مونتريال في ديسمبر  -2
 اللجنة التنفيذية في اجتماعها ووافقت. 2007تشرين األول /تعديالت لندن وكوبنهاغن ومونتريال وبكين في أكتوبر

الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية /لى تمويل أعمال اليونيب إلعداد البرنامج القطريالتاسع واألربعين ع
 برنامجها أيضاالخطة، قدمت حكومة غينيا االستوائية هذه إلى جانب و.  في إنشاء وحدة األوزونبدءوتكاليف ال

  السابع والخمسينهااجتماعاللجنة التنفيذية في  على نظر ه عرضبغرضالقطري 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/58(.  

  السياسات والتشريعات

السياسات التي تتبعها في ، أما إفريقياالجماعة االقتصادية والنقدية لوسط غينيا االستوائية دولة عضو في   -3
التي اعتمدتها البلدان األعضاء في الجماعة  اللوائح دون اإلقليمية فتغطيهامجال المواد المستنفدة لألوزون 

البلد هذا وهذه اللوائح دون اإلقليمية أساس لرصد واردات . 2006 في عام إفريقياصادية والنقدية لوسط االقت
ولم يضع البلد بعد نظامه الوطني إلصدار تراخيص المواد المستنفدة . وصادراته من المواد المستنفدة لألوزون

الصادرة لوائح التنفيذ حاليا يجري أنه بي أيضا  تزال قيد النظر، إال أنها توحاللألوزون بالرغم من إعداد مسودة 
  .جميع المقاصد واألهدافا ل تحقيق وإعمالهاإفريقياالجماعة االقتصادية والنقدية لوسط عن 

  قطاع خدمات التبريد

يتسم قطاع خدمات التبريد في غينيا االستوائية بالحاجة إلى تقديم خدمات الوحدات غير المباشرة ألجهزة   -4
 من الشاحنات والحاويات المبردة، اعددكما أن هناك  .تبريد المنازللمنزلية التي تسيطر على قطاع التبريد ا

 أجهزةوحدات إلى جانب التي تتطلب خدمات بشكل منتظم، نطاقا ومستودعات التبريد والمعامل الصناعية األوسع 
  .تكييف الهواء المتحركة

اد األوزون من مركبات الهيدروفلوروكلوروكربون  طنا من قدرات استنف4.6ا مجموعه ن أصل موم  -5
 طن من قدرات استنفاد األوزون تستخدم في مجال 2.4، هناك 2007 في قطاع خدمات التبريد في عام تستخدما

في مجال التبريد الصناعي والتجاري  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2خدمات أجهزة التبريد المنزلية، و 
  .   طن من قدرات استنفاد األوزون لوحدات أجهزة تكييف الهواء المتحركة1.0 كذلكونظم تكييف الهواء، و

 أفضلالتدريب على وا جميعهم ، لم يتلق في التبريد فنيا متخصصا200نحو البلد على هذا يتوفر و  -6
وفيما يلي . يدة تهيئة نظم التبرالتدوير أو إعادإعادة /تقديم الخدمات، أو عمليات االستردادفي مجال ممارسات ال

ات ــلمركب دوالرا أمريكيا 18.00: دـ في الكيلو غرام الواحلألسعار راهنالمعدل ال
 9.60، و134a-ات الهيدروفلوروكربوـمركبلل أمريكيا ادوالر 17.00، و 12-الهيدروفلوروكلوروكربون

 22.00، و R-502مواد  لاـأمريكي دوالرا 18.00، و 22-للمواد الهيدركلورفلوروكربونيةة ـدوالرات أمريكي
  .R-600aا لمواد ـدوالرا أمريكي
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   التدرجيةاإلزالة إلدارة المقترحة في الخطة النهائية األنشطة

  : التدريجية تنفيذ المكونات الفرعية التاليةاإلزالة إلدارةتقترح الخطة النهائية   -7

  .وإعمالها ونلألوز وتنفيذ اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة ،تدريب الجمارك  )ا(

  .تدريب الفنيين المتخصصين في التبريد ودعم الجمعيات المعنية بالتبريد  )ب(

  .ع وتقديم تقارير عنهايرارصد المش  )ج(

 1 مع مطلع الهيدروفلوروكلوروكربون التدريجية لمركبات اإلزالة إنهاءتعتزم غينيا االستوائية و  -8
  .مقترح الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةمع  2009ام  خطة عمل لعمتدـوقُ. 2010كانون الثاني /يناير

  

  تعليقات وتوصيات األمانة

  التعليقات

  السياساتالمتعلقة ب مسائلال

 الذي أبلغت عنه غينيا االستوائية الهيدروفلوروكلوروكربون الصندوق أن استهالك مركبات أمانةتالحظ   -9
 أطنان من قدرات استنفاد األوزون وطنا واحدا 4.6 يبلغ 2007ام  من بروتوكول مونتريال لع7 المادة إطارفي 

 من المستوى المسموح به في البلد من استهالك المواد األقصى وهو الحد للهالونات،من قدرات استنفاد األوزون 
وطني  أمانة الصندوق أيضا أن البلد ال يزال يفتقد لنظام ومع ذلك، تالحظ. هذه الفترةفي المستنفدة لألوزون 

تمويل البدء في  بالرغم من تزويده باألموال للقيام بذلك في إطار  تراخيص المواد المستنفدة لألوزونإلصدار
وأوضح اليونيب أنه نظرا لعضوية غينيا . مشروع التعزيز المؤسسي الذي وافق عليه االجتماع التاسع واألربعين

 دون اإلقليمية محل السياسات الوطنية قد تحل اللوائحف، قياإفريية لوسط االستوائية في الجماعة االقتصادية والنقد
 بأنه أيضا أن اليونيب أفاد غير .ستوردي المواد المستنفدة لألوزون إلصدار التراخيص على مكأساسستعان بها ُيو

  .  لن يتوقف عن مساعدة الحكومة على وضع نظامها الوطني إلصدار التراخيص

 تشكل بشأن وضع البلدان التي األوزونلحصول على توضيحات من أمانة  اإلى الصندوق أمانة وتسعى  -10
 إلصدار وتقوم بتنفيذها دون اعتماد سياسات وطنية، وكذلك وضع إنشاء نظام اإلقليميةجزءا من اللوائح دون 

م تتسلم وتفيد أمانة األوزون بأنها ل.  باء في بروتوكول مونتريال4التراخيص في غينيا االستوائية وفقا للمادة 
 اللجنة المعنية بالتنفيذ حثت الدولة أن التأكيد وأعاد التراخيص في البلد إلصدارن وضع وتشغيل نظام أتأكيدا بش

 باء من البرتوكول في 4 على تقديم خطة عمل للتسريع باالمتثال للمادة واألربعين حاديالطرف في اجتماعها ال
   .2009آذار / مارس31موعد أقصاه 

نه يمكن أ كذلك أوضحت الصندوق، التي أمانةرد أي خطة عمل على لم ت تحرير  هذه الوثيقة، لى حينإو  -11
 بديال عن نظام لألوزونن المواد المستنفدة أسقة بشانت وتعزيز اللوائح المإقليمي تجمع دون إلىأن يشكل االنضمام 

.  نظام وطني من خالل عملية تشريعية هذا النظام فيإدراج تثبت أدلةالبد من وجود إال أنه  التراخيص، إلصدار
شرط لبي  ينبغي اعتبار غينيا االستوائية بلد ال يبأنه األمر في بداية األوزون ةأمان أفادتوفي ضوء ذلك، 

نه وبعد مناقشات إضافية مع اليونيب واستعراض أغير .  باء من بروتوكول مونتريال4 المادة إطارالتراخيص في 
أن هذه اللوائح  األوزون أمانة، ترى إفريقياالجماعة االقتصادية والنقدية لوسط رة عن اللوائح المتناسقة الصاد

ن يطلب من أ الصندوق اليونيب بأمانة ونصحت.  باء من بروتوكول مونتريال4الئم وتتماشى مع  روح المادة تت
 جرى أنهعلى  الصندوق أمانة  اليونيبأطلعو. ه لهايؤكد تنفيذه لهذه اللوائح وإعمال رسمي إرسال خطابالبلد هذا 

  . هذه الوثيقةرير حين تحإلى نيروبي إلى إرسال خطاب رسميبالفعل 
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   النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية المرتبطة بالخطةمسائلال

 ارصدإل القانون في غياب نظام إنفاذولة تتعلق بتدريب موظفي الجمارك أ الصندوق مسأمانةطرحت   -12
 السابقة للجنة التنفيذية حيث كانت تُـملى تالقرارا إلى انتباه اليونيب ولفتت. لألوزونتنفدة تراخيص المواد المس

على أساس اإلقرار بأنه ال يمكن البدء في تدريب موظفي الجمارك ما لم يضع البلد نظاما إلصدار الشروط 
الجماعة االقتصادية  سياسات فاذإن لموظفي الجمارك سينظر في كيفية األولن التدريب أورد اليونيب ب. التراخيص

 من حقق بصدد التهأن التأكيد اليونيب أعادكما . وإعمالها، في البلد ووضع نهج لتنفيذها إفريقياوالنقدية لوسط 
 الجمارك في الجماعة لتدريب معهد إدراج من خالل 2010ما بعد عام إلى ريب موظفي الجمارك مواصلة تد

 بالتكاليف في المقترح التي لم تتعلق ثانوية مسائل أيضا الصندوق أمانة أثارتو، ياإفريقاالقتصادية والنقدية لوسط 
  .يتأخر اليونيب في مراجعتها

من أجل  مركزين للتفوق إنشاء إلى التدريجية في غينيا االستوائية اإلزالة إلدارة الخطة النهائية قترحوت  -13
 أدواتمجموعات  جانب تقديم إلىالبلد، هذا خدمات في  الفنيين المتخصصين في الإلىتقديم الدعم والمساعدة 

 اليونيب أن أمانة الصندوق ستنفذ مكون المعدات هذا، دونما مساعدة والحظ. وتدريب الفنيين المتخصصين فيها
 اليونيب، في وأوضح.  لهذه الخطةالمماثلةاتباعه في الخطط على  جرت العادة أسلوبمن وكالة تعاونية، وهو 

 وكالة أخرى في هذه الفترة قد مشاركةن ه يملك القدرة على تنفيذ هذا المكون، وألة، أنأ لهذه المسضوء توضيحه
  . عدم االمتثالينجم عنها حالة ؤخر بالفعل األنشطة الجارية في البلد وت

 إذا  أمانة الصندوق مع اليونيب مسألة استهالك الهالونات التي سجلتها غينيا االستوائية، وماأثارتكما   -14
 اعتبار إلىتمت اإلشارة وأوضح اليونيب، في ضوء مناقشه مع الحكومة، أنه . ك مدرج في الخطة المذكورة ذكان

وتعهدت الحكومة بحظر استيراد الهالونات ). أي المطارات والجيش(المستخدمين الرئيسيين للهالونات مرافق عامة 
يدرج حظر وس.  جهات مستوردة للهالونات في البلد، وأنه لم يتم تحديد أو تسجيل أي2008اعتبارا من عام 

  .البلدهذا  برنامج تدريب الجمارك في في إطارواردات الهالونات 

بناء على هذه المناقشات، وافق اليونيب مع أمانة الصندوق على تعديل تكلفة الخطة المذكورة بمستوى و  -15
  .ا أمريكيا دوالر23.400الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم 180.000تمويل يبلغ 

   المبرماالتفاق

وقدمت حكومة غينيا االستوائية مسودة اتفاق مبرم بينها وبين اللجنة التنفيذية يحدد شروط اإلزالة   -16
      . المرفق بهذه الوثيقةيرد نصه في في غينيا االستوائية، والهيدروفلوروكلوروكربونلمركبات التدريجية الكاملة 

  

  التوصية

  :في القيام بما يليالتنفيذية نة جالتوصيات أعاله، قد ترغب الل في ضوء  -17

الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية لغينيا االستوائية، بمبلغ   )أ
 دوالرا أمريكيا 23.400بمبلغ  دوالر أمريكي، إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 180.000

  ؛ليونيبل

بين حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذية من أجل تنفيذ مبرم  اقمسودة اتفالموافقة على   )ب
  الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية على النحو الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

  .)الشريحة األولى (2009الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام   )ج  
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 الصادرين عن 49/6 و 41/100حث اليونيب على توخي المراعاة الكاملة لمقتضيات المقررين   )د
  . تنفيذ الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجيةأثناءاللجنة التنفيذية في 

  :أدناهالموافقة على الشريحة األولى للخطة بمستويات التمويل الواردة في الجدول   )ه  

  

  المشروعتمويل   عنوان المشروع  
  )دوالر أمريكي(

  كلفة الدعم
  )دوالر أمريكي(

الوكالة 
  المنفذة

  اليونيب  13.650  105.000  ).ة األولىالشريح(الخطة النهائية إلدارة اإلزالة التدريجية   )أ(
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  المرفق األول

  غينيا االستوائيةاتّفاق بين مشروع 
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف

  لة المواد المستنفدة لألوزونبشأن إزا
  
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة ") البلد ("غينيا االستوائيةحكومة يمثّل هذا االتفاق التفاهم بين   .1

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

 
من  4و  2 ينيوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواّد على النحو المبّين في الصف  .2

ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية . في هذا االتفاق") األهداف والتمويل("ألف -2التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد 3بالتمويل المحّددة في الفقرة بتعّهداتها 

  .األطراف بالنسبة للمواد
  
رهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيـث المبدأ، على توفير   .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا . للبلد") األهداف والتمويل("ألف -2لتذييل  من ا7التمويل المحّدد في الصف 
  ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل("ألف -3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
ذ برنامج تقديم المساعدة التقنّية للقطاع الفرعي لخدمة التبريد على مراحل، سوف يكون تنفي  ) 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 

 ألف من هذا االتفاق؛-5كثب وفقاً للتذييل 
  
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )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 يكون الوكالة يونيب ويوافق ال. ابة عنه، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاقالتي ُيضطلع بها ني
وستكون الوكالة المنفذة . بالنسبة ألنشطة البلد في نطاق هذا االتفاق") الوكالة المنفذة الرئيسية("المنفذة الرئيسية 

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

سوف تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف 
وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على ) باء-6مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المنصوص عليها في قائمة التذييل 

  .ألف-2 من التذييـل  8 تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبّينـة في الصف
  

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

سب ويحق للجنة التنفيذية، ح. البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعدما أن يبرهن 
البلد على وفائه بكافّة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقّق قبل تسلُّم شريحة التمويل التالية في إطار جدول 

د بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفّض قيمة التمويل بمقدار المبالغ المحّددة في ويعترف البل. الموافقة على التمويل



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/34 
Annex I 

 

3 

 مقدرة بأطنانألف، عن كّل طن من تخفيضات االستهالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، -7التذييل 
  . استنفاد األوزونقدرات

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

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

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتسهيل تنفيذ هذا   .12
للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من وبنوع خاص عليه أن يتيح . االتفاق

  .االمتثال لهذا االتفاق
  

تُنًفَّذ كافة االتفاقات المحّددة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبّين   .13
 المعنى المنسوب إليها في البروتوكول، ما لم يتّم وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها. في هذا االتفاق

  .تعريفها بطريقة مختلفة في االتفاق
  

  تذييالت
  

  وادـالم: ألف-1التذييل 
  

  12- والكلوروفلوروكربون11-الكلوروفلوروكربون  األولىالمجموعة   :ألفالمرفق 

 الهالونات  المجموعة األولى  :المرفق ألف

  
  مويلاألهداف والت: ألف-2التذييل 

  

  المجموع  2010  2009  
  

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة األولى . 1
 0 0 4.7  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة األولى . 2
 0 0 4.6   )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

 جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال الخاص بمواد المجموعة الثانية -3
 0 0 14.2  )أطنان قدرات استنفاد األوزون(للمرفق ألف 

 الحد األقصى المسموح به لالستهالك الكلي من مواد المجموعة الثانية -4
 0 0 0  )األوزوناستنفاد قدرات أطنان  (للمرفق ألف

استنفاد (األولى للمرفق ألف بموجب الخطة  التخفيض لمواد المجموعة -5
 4.6 0 4.6  )األوزون

 0 0 0  لمواد المجموعة الثانية للمرفق ألف التخفيض الجديد -6
 180.000 75.000 105.000  )دوالر أمريكيبال(التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  -7
 23.400 9.750 13.650  ) أمريكيدوالربال(تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية . 8
 203.400 84.750 118.650 )دوالر أمريكيبال(لتمويل المتفق عليه الكلي لمجموع ال. 9
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   على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل 

  
  سيجري النظر في تمويل الشريحة الثانية للموافقة،2009ثر الموافقة على الشريحة األولى لعام إعلى   .1

  .2010 لسنة ول االجتماع األقل عنعليه في موعد ال ي

  
  شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل 

  
    البيانات  .1
  ـــــــــــــــــــ  البلد  
  ـــــــــــــــــــ  سنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتَّممة  
  ـــــــــــــــــــ  عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة  
  ـــــــــــــــــــ  االستهالك المستهدف من المواّد المستنفدة لألوزون لسنة الخطة  
  ـــــــــــــــــــ  مستوى التمويل المطلوب  
  ـــــــــــــــــــ  الوكالة المنفذة الرئيسية  
  ـــــــــــــــــــ  المتعاونة) الوكاالت(الوكالة   
 
  
  األهــداف  .2

   
  الخفض  سنة الخطة  السنة الّسابقة  المؤشرات

العرض من المواّد         استيراد
        )1(المجموع   المستنفدة لألوزون

          

  0  0  0  تصنيع

  0  0  0  خدمة

  0  0  0  زينتخ

الطلب على المواّد 
  المستنفدة لألوزون

  0  0  0  )2(المجموع 
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  اإلجراء المتخذ في مجال الصناعة  .3
  

االستهالك السنة   القطاع

  )1(السابقة 

االستهالك 

سنة الخطة 

)2(  

التخفيض 

ضمن سنة 

  الخطة

(2)-(1) 

عدد المشروعات 

  المنَجزة

عدد أنشطة 

الخدمات ذات 

  الصلة

إزالة مواّد مستنفدة 

مقدرة (لألوزون 

 استنفاد قدراتبأطنان 

  )األوزون

  التصنيع

              المجموع

  
              التبريد

              المجموع

              المجموع العام
  
  المساعدة التقنّية  .4
  

        :النشاط المقترح  
          :الهدف  
        :الفئة المستهدفة  
          :التأثير  

  
  إجراءات من جانب الحكومة  .5
  

  فيذجدول التن  النشاط المقرر/ السياسة العاّمة 
    .الخدمـة، إلخ: نوع مراقبة السياسة العامـة الستيراد المـواد المستنفـدة لألوزون

    توعية عامة
    أمور أخرى

  
  الموازنة السنوية  .6
  

  )دوالر أمريكي(النفقات المقررة   النشاط
    

    المجموع
  
  الرسوم اإلدارية  .7
  

  مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل 
  
، داخل وحدة "وحدة الرصد واإلدارة"سيتم تنسيق جميع أنشطة الرصد وإدارتها من خالل مشروع   .1

وستلعب الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا في ترتيبات الرصد بسبب التكليف  .(NOU)األوزون الوطنية 
ها كمرجع إلعادة التدقيق في جميع الصادر إليها بمراقبة الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، وستستخدم سجالت
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كما ستضطلع هذه المنظمة بالمهمة . برامج الرصد للمشاريع المختلفة المنفذة في خطة إدارة اإلزالة النهائية
الصعبة التي تتمثل في مراقبة الواردات والصادرات غير المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إبالغ 

  .خالل وحدة األوزون الوطنيةالسلطات الوطنية المختصة من 
  

  التحقق واإلبالغ
  
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار ) د (45/54وفقاُ للمقرر   .2

واستناداً إلى التشاور مع الوكالة .  إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغينيا االستوائيةاللجنة التنفيذية على 
لالضطالع بالتحقق من ) مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلة غينيا االستوائيةئيسية، ينبغي أن تختار المنفذة الر

  .نتائج تطبيق خطة إدارة اإلزالة النهائية وهذا البرنامج المستقل للرصد
  

  دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل 
  
  :عة أنشطة محدَّدة في وثيقة المشروع على النحو التاليستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجمو  .1
  

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

 
  على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛البلدمساعدة   )ب (
  
ن التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بها قد تأمي  ) ج(

وفي حالة . ألف-5ُأكملت على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي بما يتمشى مع التذييل 
 تقّدم ، سوف45/54من المقرر ) د( تمشياً مع الفقرة غينيا االستوائيةاختيار اللجنة التنفيذية ل

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

 السنوي المقبل؛
  

حضير لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة ، والت2009اإلبالغ عن تنفيذ برنامج التنفيذ السنوي للسنة   )ه(
 ، تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة التنفيذية؛2010

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

 الرئيسية؛
  

 إجراء مهاّم اإلشراف المطلوبة؛  ) ز(
  
من القيام بتنفيذ برنامج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة ضمان وجود آلّية تشغيلية تمكّن   ) 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؛
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 ؛)بقال ينط (تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة    )ي (
 
 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛  ) ك(
 
 .تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب  ) ل(

  
  

  تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن  5,000 لغ التمويل المخّصص بمقدار من هذا االتفاق، يمكن تخفيض مب10وفقا للفقرة   .1

  .كّل طن من تخفيضات االستهالك التي لم تتحقق خالل السنة، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون
  

-----   
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