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  الغابون:  المشروع  مقترح
  

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التالي:  

  

  اإلزالة

  

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة ومنظمة األمم 
ية المتحدة للتنمية الصناع

  (اليونيدو)

المرحلة األولى، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (خطة 
 )الثالثةلشريحة ا
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الغابون

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت خالله الموافقة عليه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

(المرحلة يدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة المواد الھ
  األولى)

منظمة ، (رئيسية)برنامج األمم المتحدة للبيئة  
  األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

  2020بحلول عام  %35  الثاني والستون

  
  د األوزون)(طن من قدرات استنفا 20.9   2016السنة:   (المرفق ج، المجموعة األولى)7) أحدث بيانات المادةثانيا(

  
  2016 : السنة  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   الرغاوي  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

 0.0    0.0 0.0     123-روكربونالھيدروكلوروفلو

 0.0    0.0 0.0     124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0     ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0    0.0 0.0     ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 20.9    20.9 0.0     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  
  استنفاذ األوزون) ) بيانات االستھالك (طن من قدراترابعا(

  30.2  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  30.2  :2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  19.63  المتبقي: 10.57  موافق عليه بالفعل:

  
  ) خطة األعمالخامسا(

 

  المجموع 2018  2017

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات   ة للبيئة برنامج األمم المتحد
 استنفاذ األوزون)

0.98 0.98 1.96 

 113,113 56,500 56,613 التمويل (دوالر أمريكي)

منظمة األمم المتحدة للتنمية 
 الصناعية (اليونيدو)

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات 
 استنفاذ األوزون)

2.35 0.00 2.35 

 130,691 0.00 130,691 التمويل (دوالر أمريكي)

  
- 2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

2012  
  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 غير متوفر 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.2 30.2 غير متوفر غير متوفر حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

ألقصى لالستھالك المسموح به (طن الحد ا
 من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متوفر 19.63 27.18 27.18 27.18 27.18 27.18 30.2 30.2 غير متوفر غير متوفر

التمويل 
 المتفق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

برنامج 
األمم 

المتحدة 
  للبيئة 

تكاليف 
  المشروع

90,000 0 46,000 0 0 50,100 0 50,000 0.0 54,000 290,100 

تكاليف 
  الدعم

11,700 0 5,980 0 0 6,513 0 6,500 0.0 7,020 37,713 

منظمة األمم 
المتحدة 
للتنمية 

الصناعية 
 (اليونيدو)

تكاليف 
  المشروع

130,000 0 0 0 0 119,900 0 0.0 0.0 0 249,900 

تكاليف 
  الدعم

11,700 0 0 0 0 10,791 0 0.0 0.0 0 22,491 

وافق عليھا من قبل األموال الم
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

220,000 0 46,000 0 0 0 0 0 0 0 266,000 

تكاليف 
  الدعم

23,400 0 5,980 0 0 0 0 0 0 0 29,380 

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا خالل ھذا 

  االجتماع (دوالر أمريكي)

  

تكاليف 
  المشروع

0 0 0 0 0 0 170,000* 0 0 0 170,000 

تكاليف 
  الدعم

0 0 0 0 0 0 17,304* 0 0 0 17,304 

  2016* كان من المفترض تقديم الشريحة الثالثة في عام 

 موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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 وصف المشروع

ة   -1 ة عن حكوم ابونبالنياب ّدم الغ امج، ق دة  برن م المتح ةاألم ذة للبيئ ة منف ية كوكال ى االرئيس اع ، إل  التاسعجتم
ى الشريحة الثالثة من والسبعين طلباً لتمويل ة األول ة،  المرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم من خطة إدارة إزال
ة  دوالر أمريكي، 50,100يتألف من  دوالر أمريكي، 187,304 بمبلغ إجمالي قدره ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك زائ

م المتحدة برنامج األلدوالر أمريكي  6,513 ة، وم ةأمريكي، دوالر  119,900للبيئ ة البالغ دعم للوكال اليف ال د تك  زائ
ي عن . 1لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)دوالر أمريكي  10,791 ر مرحل يتضمن الطلب المقّدم تقري

  .2019 إلى 2017للفترة من وخطة تنفيذ الشريحة الثانية تنفيذ الشريحة 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن استھالكالتقرير 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ابون   -2 ة الغ ت حكوم نأبلغ تھالك  ع تنفا 20.90اس درات اس ن ق ن م ن  األوزون دط واد م الم
ة ام  الھيدروكلوروفلوروكربوني ي ع تھالك 2016ف اس اس ط أس تھالك دون خ و اس واد ، وھ الم

ة  30لالمتثال بأكثر من  ربونيةالھيدروكلوروفلوروك في المائة ودون الحّد األقصى لالستھالك المسموح به في االتفاقي
واد استھالك  1في المائة. ويبين الجدول  23بـ  2016مع اللجنة التنفيذية لعام  ةالم رة   الھيدروكلوروفلوروكربوني للفت

2016-2012 .  

  )2015-2012للفترة  7(بيانات المادة  الغابونبونية في الھيدروكلوروفلوروكر: استھالك المواد 1الجدول 
  خط األساس  2016  2015 2014 20122013  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 549.00 380.00 350.00 480.00 520.00 550.00 طن متري
 30.20 20.90 19.25 26.40 28.60 30.25  طن من قدرات استنفاد األوزون

ى  -3 ين عل دريب الفني اھم ت تھالك  وس ي اس الي ف يض اإلجم ي التخف دة ف ات الجيّ واد الممارس الم
ى خفض  الھيدروكلوروفلوروكربونية ؤدي إل ا ي دة، مم د الجدي ل من غازات التبري ة أق ين يستخدمون كميّ ا أّن الفني بم

توردين إلى طلب تقّدم به أحد المس 2016. وتُعزى الزيادة االستھالك في عام 22-واردات الھيدروكلوروفلوروكربون
ام (أي  ذلك الع بالد ل ه لل طن  27.18الرئيسيين، وقد وافقت اللجنة الوطنية عليه كونه ضمن الحّد األقصى المسموح ب

  من قدرات استنفاد األوزون). 

  تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

ة ال  -4 تھأبلغت حكومة الغابون عن البيانات القطاعي ة الس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ر ك الم بموجب التقري
  . 7، وقد كانت ھذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 2016عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 

   الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة الموادمن التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى 

  اإلطار القانوني

ؤو  -5 دة األوزون مس زال وح ة ال ت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ع حصص واردات الم د وتوزي ن تحدي لة ع
ارك  ل الجم ة وإصداره من قب واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تيراد الم السنوية. ويتطّلب كل من إصدار وتصريح اس

  موافقة من وحدة األوزون الوطنية. 

ة واردات   -6 واوال تزال حكومة الغابون تنّفذ لوائح بشأن مراقب ةالم ا في  د الھيدروكلوروفلوروكربوني وتوزيعھ
ة البالد؛ ونظام الحصص  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعّدات القائمة على الم

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةموظفاً من موظفي الجمارك على تحديد  104؛ وتم تدريب  2013موجود منذ عام 
ّدات  ى والمع ة عل دريب القائم م ت ا ت ا  كم ة ومراقبتھ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اذ  25الم وظفي إنف ن م ا م موظفً

ذ  ك إجراءات لتنفي ي ذل ا ف ألوزون، بم تنفدة ل واد المس ة الم أن مراقب ة بش ة ودون اإلقليمي وائح الوطني ى الل انون عل الق
  حصص الواردات السنوية. 

                                                 
  من وزير الغابات واألسماك والبيئة في جمھورية الغابون إلى األمانة. 2017شباط/فبراير  20وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  قطاع خدمة التبريد

ة تم تدريب مائ  -7 ة اآلمن ك المناول ا في ذل دة، بم د الجيّ ة التبري ى ممارسات خدم واء عل تي فني تبريد وتكييف ھ
ك  ا في ذل دريب، بم ّدات لمركز الت االسترداد مجموعة من وحدات  20لغازات تبريد الھيدروكربون. وتم توفير المع

ل  اعدة (مث دات المس ة والمع ةالمحمول اس المتنوع زة القي زة الكشف عن أجھ اس  وأجھ زة قي ة وأجھ التسرب المحمول
د  10األمبير الرقمية والمقاييس وموازين الحرارة وكماشات الثقب وقاطعات األنابيب)؛ و زة تحدي مجموعات من أجھ

ة. 30غازات التبريد ومجموعات األدوات؛ و تفيد ( مضخات فراغي دريب المس ار مركز الت م اختي د ت  Centre deوق
Formation et de Perfectionnement Professionnels Basile ONDIMBA ونظمت ورشة عمل ،(

  تدريبية للمدربين بشأن استخدام المعدات.

  تنفيذ ورصد المشاريع  وحدة

إّن وحدة األوزون الوطنية مسؤولة عن تنسيق تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بالنيابة عن وزارة   -8
ة البيئة. ووظّفت وحدة األوزون الوطني ة مستشارين (تبريد وجمارك) للمساعدة في رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزال

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وجمع البيانات الدقيقة.

  مستوى صرف األموال

ـ 2017كما في أيار/مايو   -9 غ ال م صرف  266,000، من أصل مبل ى اآلن، ت ه حت دوالر أمريكي الموافق علي
ي 224,003 ة و  136,000( دوالر أمريك دة للبيئ م المتح امج األم ي لبرن ي  88,003دوالر أمريك دوالر أمريك

يّن في الجدول  الغ 2لليونيدو) على النحو المب يتم صرف الرصيد الب ام  41,997. وس ة ع ول نھاي دوالر أمريكي بحل
2017 .  

واد الھيد: 2الجدول  ة الم ابون التقرير المالي عن المرحلة األولة من خطة إدارة إزال ة في الغ روكلوروفلوروكربوني
  (دوالر أمريكي)
  المجموع الموافق عليه  الشريحة الثانية الشريحة األولى  الوكالة

  تم صرفه  موافق عليه  تم صرفه موافق عليه تم صرفه موافق عليه
 136,000 136,000 46,000 46,000 90,000 90,000  برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 88,003 130,000 0 0 88,003 130,000  (اليونيدو)
 224,003 266,000 46,000 46,000 178,003 220,000 المجموع

 84.2 100 80.9  معدل الصرف (%)

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثالثةخطة تنفيذ الشريحة 

  :2019ى كانون األول/ديسمبر إل 2017األنشطة التالية في الفترة من تموز/يوليه سيتم تنفيذ   -10

موظفاً من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون من خالل أربعة ورش عمل  حول تنفيذ نظام  100تدريب  ) أ(
واد  ى الم ة عل ّدات القائم ة والمع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني د الم ص وتحدي الحص

روع ر المش ارة غي ة التج ا ومراقب ة ومراقبتھ ة) الھيدروكلوروفلوروكربوني دة للبيئ م المتح امج األم ة (برن
 ؛دوالر أمريكي)  20,000(

ة وإصدار  150تدريب   ) ب( واد الھيدروكربوني ة للم ة اآلمن دوير والمناول ادة الت ات االسترداد وإع ى تقني ي عل فن
يس خالل ممارسات  ّد من التسّرب أو التنف دة والح الشھادات لفنيي التدريب من أجل تعزيز الممارسات الجيّ

 دوالر أمريكي) ؛ 25,000(برنامج األمم المتحدة للبيئة) (الخدمة 

وفير  ) ج( زة  15ت ّدة وأجھ ناديق الع ة وص اييس الدقيق ة والمق اس المتنوع زة القي ن األدوات (أي أجھ ة م مجموع
حن ذات  ادة الش دوير وإع ادة الت ترداد وإع دات االس ة ومع ترداد المحمول رب وآالت االس ن التس ف ع الكش

ة)؛ والوظائف المتعددة وم ة المتقّدم د المحمول ات التبري ة، ومعرف مجموعات من  10حطات الشحن المحمول
ّدة  نفط وصناديق ع ار ال المضخات الفراغية الدوارة ذات مرحلتين واسطوانات النيتروجين ومجموعات اختب

ي الخدمة)؛ ة فني دريب وجمعي ز مركز الت دعم تعزي وق البنفسجية ل  وآلة واحدة للكشف عن تسرب األشعة ف
 دوالر أمريكي) ؛  105,000التبريد (اليونيدو) (
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دو)  ) د( دريب (اليوني ى مركز الت ا إل يتم توفيرھ ي س دات الت إجراء ورشة عمل تدريبية واحدة بشأن استخدام المع
 دوالر أمريكي) ؛ و 14,900(

امج األم) ھ( ة (برن ة) الرصد والتقييم المستمر لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني م المتحدة للبيئ
 دوالر أمريكي).  5,100(

  

  تعليقات وتوصية األمانة

  التعليقات

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالكمرحلي عن التقرير ال

دروكلوروفلوروكربون  -11 ه  22-أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه ما من بدائل للھي ر أن احو في السوق، غي مت
تيراد بعض الم تم اس ا من ي ا، م ة. حاليً واد الھيدروفلوروكربوني ى الم ة عل ّدات القائم ة والمع واد الھيدروفلوروكربوني

ع  ة. وم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اخ للم اةً للمن ر مراع دائل أكث ز استخدام ب بالد لتعزي سياسة وطنية محددة في ال
ك ذلك، يتم تشجيع المستوردين وفنيي التبريد على استخدام بدائل ذات  إمكانية احترار عالمي منخفضة، عندما يكون ذل

  ممكنًا.

  من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةمرحلي عن تنفيذ الشريحة التقرير ال

ام   -12 ديمھا في األساس في ع رح تق بسبب  2016أخذت اللجنة علًما بأنّه قد تم تأجيل تقديم الشريحة الثالثة الُمقت
ة األوزون تأخيرا رات مؤسسية في لجن ة، وتغيي م المتحدة للبيئ ت في التوقيع على االتفاقية بين الحكومة وبرنامج األم

ة دون  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الوطنية. وعلى الرغم من التأخير، نُفّذت أنشطة أسفرت عن تخفيضات في الم
  المستوى المسموح به لالستھالك. 

  اإلطار القانوني 
امي أص  -13 ة لع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ن الم واردات م ل حصص ال ابون بالفع ة الغ  2017درت حكوم
د 2018و دھا عن م تحدي اً  18.7 وت تنفاد األوزونطن درات اس ن ق اً  17.6و م تنفاد األوزونطن درات اس ن ق ى م ، عل

  التوالي، دون أھداف بروتوكول مونتريال لھذين العامين. 

  قطاع خدمة التبريد

دروكربون متاحة   -14 ى الھي ة عل دات تكييف ھزاء قائم أبلغ برنامج األمم المتحدة للبيئة أنه حتى اآلن، ما من مع
  .22-في البلد ؛ ومعظم معدات تبريد الھواء ھي معدات قائمة على الھيدروفلوروكربون أو الھيدروكلوروفلوروكربون

 الخالصة

ابون ھو بالفعل دون خطّ  2016لعام وروفلوروكربونية استھالك المواد الھيدروكلن الحظت األمانة أ  -15 في الغ
في المائة ودون الحّد األقصى لالستھالك المسموح  30لالمتثال بـ  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد أساس استھالك 

ة  ةبه في اتفاقيتھا مع المنقّحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزال واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة  23ـ ب الم في المائ
ديم  نظام الترخيص وحصص الواردات في البلد جاري تشغيلهوأّن  أخير الطفيف في تق رغم من الت ى ال بالكامل. وعل

د  ي التبري انون وفني اذ الق ارك وموظفي إنف دريب لموظفي الجم الطلب للمرحلة الثالثة، نفذ البلد بشكل كامل برنامج الت
ّدات لمر ات مع ر مجموع الب، وّوف تؤدي والط ين. وس يطًا للفني ر تبس ة أكث ن دورات تدريبي فرت ع دريب أس ز الت ك

انون،  األنشطة اإلضافية المقترحة في الشريحة الثالثة، بما في ذلك تدريب الفنيين وموظفي الجمارك وموظفي إنفاذ الق
ة. ز قطاع الخدم ی مواصلة تعزي دريب إل دريب ت وشراء معدات إضافية لمرکز الت ي وسيواصل مركز الت دريب فني

  الخدمات، مما يضمن استدامة البرنامج التدريبي على المدى الطويل.
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  التوصية

علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  اللجنة التنفيذيةتأخذ توصي أمانة الصندوق بأن   -16
ابون؛ و ة للغ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ى األول مولية عل ة الش ا بالموافق توصي أيًض

ابون،  ي الغ ة ف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة من خطة إدارة إزال رة الشريحة الثالث ذ الشريحة للفت وخطة تنفي
  المقابلة لھا بمستويات التمويل المبيّنة في الجدول أدناه. 2019-2017

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

الدعم    (دوالر  تكاليف
  أمريكي)

  الوكالة المنفذة

واد (أ) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثالثةاألولى، الشريحة 

امج 50,1006,513 دة  برن م المتح األم
   للبيئة

واد (ب) ة الم ة إدارة إزال خط
ة  ة (المرحل الھيدروكلوروفلوروكربوني

 )الثالثةاألولى، الشريحة 

دة  119,90010,791 م المتح ة األم منظم
ناعية  ة الص للتنمي

  (اليونيدو)
 
 
     
 


