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  رافـلجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطال

  بروتوكول مونتريال لتنفيذ 
  خمسـون  و الالسابعاالجتمـــاع 

  2009 نيسان/ ابريل 3- آذار/مارس 30مونتريال، 
  

  

 غابون: مقترح مشروع
  

 
  

  :التاليبشأن مقترح المشروع وتوصيتها  تعليقات أمانة الصندوق  من هذه الوثيقةتتألف
  

  اإلزالة
  
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )الشريحة الثانية( لإلزالة النهائية إدارةخطة  •

  برنامج األمم المتحدة للبيئة
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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

غابون

الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

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

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

0. CFC

0. CTC

0. هالونات

0. بروميد المثيل

0. Others

0. TCA

رابعا - معطيات المشروع: 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 1.5 1.5 1.5 0.

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

1.5 1.5 1.5 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 50,000.

تكاليف الدعم 4,500.

يونيب تكاليف المشروع 65,000.

تكاليف الدعم

40,000. 90,000.

3,600. 8,100.

50,000. 115,000.

8,450. 6,500. 14,950.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 115,000. 90,000. 205,000.

تكاليف الدعم 12,950. 10,100. 23,050.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 115,000. 0. 115,000.

تكاليف الدعم 12,950. 0. 12,950.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 90,000. 90,000.

تكاليف الدعم

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

10,100.

مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

10,100.
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  وصف المشروع
  

، تقريرا الرئيسيةبوصفه وكالة التنفيذ ) اليونيب(نيابة عن حكومة غابون، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة  1
االجتماع السابع والخمسين  في خطة إدارة اإلزالة النهائية في غابون إلى مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل األول

 دوالر  50,000الثانية من الخطة بتكاليف إجمالية تبلغقدم اليونيب طلبا لتمويل الشريحة كما . للجنة التنفيذية
 ر أمريكي دوال40,000ودوالر أمريكي لليونيب   6,500 أمريكي فضال عن تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ

 .بي لليونئددوالر أمريكي  3,600باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ 

  خلفية

على خطة إدارة اإلزالة النهائية في غابون من أجل وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين  2
ووافقت اللجنة التنفيذية من . 2009 بحلول عامإزالة استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية بالكامل من البلد 

 باإلضافة إلى تكاليف مساندة الوكالة بمبلغ  دوالر أمريكي 205,000 حيث المبدأ على تمويل إجمالي قدره
 دوالر أمريكي باإلضافة  65,000 ووافقت اللجنة التنفيذية في نفس االجتماع على مبلغدوالرا أمريكيا  23,050

 باإلضافة إلى تكاليف  دوالر أمريكي 50,000 لليونيب ودوالر أمريكيا  8,450 بمبلغإلى تكاليف مساندة الوكالة
ب لتنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في ي لليونئددوالر أمريكي  4,500مساندة الوكالة بمبلغ

 .غابون

  

  في غابونتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية 
  
اإلزالة النهائية في غابون، جرى أو يجري حاليا تدريب ما عقب موافقة اللجنة التنفيذية على خطة إدارة  3

 مجموعات أدوات 7 ومحطة الشحن بالهيدروكربون -  وشراءموظف جمارك،65 فني تبريد و  80مجموعه
وجرى تحديد مركز التعديل . بلدل خدمة، وأدوات وغازات تبريد بديلة وتسليمها لمعداتوجرى شراء . خدمة

وهذه المراكز مسؤولة، ضمن جملة (لغازات التبريد في العاصمة وسينشأ مركزان آخران في وقت قريب التحديثي 
 للتعديل التحديثي، أمور، عن إدارة المخزونات من المعدات وغازات التبريد البديلة، وتنفيذ المشروعات التوضيحية

 تعيين فرقة من ثالثة استشاريين محليين للمساعدة في وجرى). لدعم لصناعة الخدماتوالعمل كمركز للموارد وا
 .األنشطة المقترحة في خطة إدارة اإلزالة النهائيةتنفيذ 

 دوالرات أمريكية من بين المبلغ الذي  94,305، كان قد أنفق مبلغ2008كانون األول / وفي ديسمبر 4
 دوالرا 20,695إنفاق مبلغ آخر قدره وسيجري .  دوالر أمريكي115,000ووفق عليه للشريحة األولى وقدره 

 .2009آذار / أمريكيا بحلول مارس

  

  ن خطة إدارة اإلزالة النهائيةخطة العمل للشريحة الثانية م
  
 بستنفذ برامج تدري.تلتزم حكومة غابون بتنفيذ األنشطة التالية بمقتضى برنامج العمل الثاني في الخطة 5

 ممارسات الخدمة الجيدة لموظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريدات وتقديم المساعدات الفنية والمعدات لتعزيزأخرى 
بين الفنيين بشأن غازات التبريد البديلة وإنشاء مركز دائم لموارد التكنولوجيا والمعلومات وأنشطة واستثارة الوعي 
  .الرصد والتحقق

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/35 
 
 

4 

  تعليقات األمانة وتوصيتها
  

  تالتعليقا

 من مركبات الكربون الكلورو فلورية بمقتضى المادة الصفرعن االستهالك بمستوى أبلغت حكومة غابون  6
اليونيب إلى أن المستوى التقديري لالستهالك من هذه المادة وأشار . 2007 من بروتوكول مونتريال عن عام 7

 . كان صفرا أيضا2008لعام 

ررت تنفيذ هذا حديثي، أبلغ اليونيب أن حكومة غابون قوردا على سؤال عن تشغيل مراكز التعديل الت 7
عن ولذا سوف تكون وحدة األوزون مسؤولة، بمساعدة استشاري وطني، . العنصر من المشروع بصورة مباشرة

وجرى شراء غازات التبريد البديلة والمعدات واألدوات من خالل . اإلشراف على األنشطة الشاملة للمراكز
وأدوات أخرى وغازات تبريد بديلة لمواصلة تعزيز هذه وسيجري شراء معدات . روعالشريحة األولى للمش

 .المراكز

ونظرا ألن أنشطة التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد قد تقرر تنفيذها في الربع األول من عام  8
ة إدارة اإلزالة ، طلبت األمانة إيضاحا فيما يتعلق بالتدريب اإلضافي المقترح في الشريحة الثانية لخط2009

لخطة العمل وأبلغ اليونيب أن طلب تدريب الفنيين وموظفي الجمارك قد أدرج في الشريحة الثانية وفقا . النهائية 
 .التي وضعتها حكومة غابون

كما اقترحت األمانة أن ينظر اليونيب، خالل تنفيذ الشريحة النهائية من خطة إدارة اإلزالة النهائية، في  9
تمهيدية لتيسير إزالة مركبات الكربون الهيدرو كلوريه فلورية في الوقت االضطالع بإجراءات ب حكومةال إبالغ

 .وأشار اليونيب إلى أن هذا االقتراح سوف يناقش خالل اجتماع الشبكة القادم. المناسب

  التوصية

 :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بمايلي 10

يحة األولى من خطة إدارة اإلزالة النهائية في  المرحلي عن تنفيذ الشرأن تحاط علما بالتقرير  .أ 
 ؛غابون

  المرتبط بالشريحة الثانية؛2010-2009أن توافق على برنامج التنفيذ السنوي للفترة   .ب 

 المرتبطة بالشريحة الثانية من خطة 2010-2009وتوصي األمانة أيضا بالموافقة الشاملة على خطة  11
  :بمستوى التمويل المبين في الجدول التالياحبها من تكاليف مساندة  اإلزالة النهائية في غابون مع مايصإدارة

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
األمريكيبالدوالر 

تكاليف المساندة 
األمريكيبالدوالر 

 وكالة التنفيذ

 يونيب 6,500 50,000 )الشريحة الثانية(خطة إدارة اإلزالة النهائية  )أ(
  يوئنديبي 3,600 40,000 )الشريحة الثانية(ية خطة إدارة اإلزالة النهائ)ب(

 
_____ 
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