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UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/34

2

 وات مشروعات متعددة السن–ورقة تقييم المشروع
 غابون

 المنفذة/الوكالة الثنائية          عنوان المشروع
 )يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)الشريحة األولى(خطة إدارة اإلزالة النهائية

)يونيب(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 

ألوزون ل والمدن، مكتب غابونةحماية الطبيع البيئة ووزارة :الوكالة الوطنية المنسقة

 أحدث البيانات المبلغ بها عن استهالك المواد المستنفدة لألوزون المعالجة في المشروع

 )2007 مايو/أيار، في2006، استنفاد األوزونقدراتأطنانمقدرة ب (7بيانات المادة:ألف

1,2 كلوروفلوروكربون

  

 ))2007مايو/، في أيار2006، استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان(بيانات البرنامج القطري القطاعية:اءب

مادة تبخيرعامل تصنيعمذيباتخدمة تبريدمبردات تصنيعرغاوىأيروصوالتمواد مستنفدة لألوزون

121,2-كلوروفلوروكربون
  

 

استنفاد األوزونقدراتأطنانمقدراً ب( الذي ما زال مؤهالً للتمويللوروكربونكلوروفاستهالك مواد (

اً طن1,6اإلزالة اإلجمالية:يونيبلل دوالر أمريكي116 000يوئنديبي،لل  دوالر أمريكي110 000:التمويل اإلجمالي :خطة أعمال السنة الجارية

   استنفاد األوزونقدراتب مقدراً

المجموع2007200820092010عبيانات المشرو

1,51,51,50,0 حدود بروتوكول مونتريال

1,51,51,50,0حد االستهالك السنوي

 اإلزالة السنوية من المشاريع الجارية

مواد

كلوروفلوروكربونية

مقدرة بأطنان(

 استنفادقدرات

 )األوزون

1,51,5ااإلزالة السنوية الجديدة التي يتم تناوله

 مجموع استهالك المواد المستنفدة لألوزون الذي تتوجب إزالته
):دوالر أمريكي (تكاليف المشروع النهائية

115 50000 65000 000 ليونيبا : الوكالة المنفذة الرئيسيةتمويل 
90 40000 50000 000ليوئنديبيا:الوكالة المنفذة المتعاونة    تمويل

205 90000 115000 000التمويل اإلجمالي للمشروع 
)دوالر أمريكي (تكاليف دعم نهائية

14 6950 8500 450 يونيبال:لوكالة المنفذة الرئيسيةتكلفة دعم ل 
8 3100 4600 500يوئنديبيال:لوكالة المنفذة المتعاونة    تكلفة دعم ل

23 10050 12100 950مجموع تكاليف الدعم 
228 050 100 127100 950)دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للصندوق المتعدد األطراف

ال ينطبق)كغ/دوالر أمريكي(الجدوى النهائية لتكاليف المشروع

 . أعالهكما هو مبين)2007(الموافقة على تمويل الشريحة األولى:طلب التمويل

 

موافقة شموليةةـ األمانةتوصي
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 وصف المشروع

 
،لوكالة الرئيسية المنفذةه ابوصف،)يونيب(، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئةغابونبالنيابة عن حكومة .1

.الخمسيناني والث لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعهايةالكلوروفلوروكربونموادل للإلزالة النهائيةخطة إدارة
كلفة اإلجمالية لخطةتتبلغ ال و).يوئنديبي(وسيكون تنفيذ المشروع أيضاً بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ةــة البالغــ دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكال 205 000 لغابون على النحو المقدم نهائيةإدارة اإلزالة ال
موادلويقترح المشروع اإلزالة الكاملة ل.ييبدنئ دوالر أمريكي ليو8 100و  ليونيباً أمريكياً دوالر14 950

 اً طن10,3  هونيةالكلوروفلوروكربوموادلوخط أساس االمتثال ل.2009 نهاية العامبحلول يةالكلوروفلوروكربون
 . استنفاد األوزونقدرات مقدرة بأطنان

 
 خلفيــة

 
لوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، خصصت الللجنة التنفيذية فيفيما يتعلق بإزالة المواد الكلوروف .2

 دوالراً أمريكياً لليوئنديبي واليونيب بغرض االضطالع بخطة إلدارة362 244اجتماعها السادس والعشرين  مبلغ
 178 102وتمت الموافقة على مبلغ إضافي قدره).UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/34(غازات التبريد

ريكيا لليوئنديبي واليونيب الستكمال خطة إدارة غازات التبريد في اجتماع اللجنة الحادي واألربعيندوالراً أم
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/35.( 
 
خدمة التبريد علىفي مجال من التقنيين295نتج عن تنفيذ بعض األنشطة في قطاع خدمة التبريد تدريب .3

كما أدى إلى توزيع مجموعات للتعرف على الغازات.لجمارك من مسؤولي ا86ممارسات الخدمة الجيدة، و
.عادة التدوير مراكز إل5 آلة لالسترداد و50المستنفدة لألوزون، وإنشاء شبكة لالسترداد وإعادة التدوير تتألف من

د استنفاقدرات طنا من المواد الكلوروفلوروكربونية مقدرة بأطنان1,0 و0,7وتم استرداد كمية تتراوح بين
 .األوزون

 
  العامة والتشريعاتةالسياس

 
، صدرت مراسيم مشتركة بين الوزارات بتحديد ضوابط وحصص الستيراد2003أيلول/في سبتمبر .4

 البلدان األخرىإلى جانب، اعتمدت حكومة غابون،2004تشرين الثاني/وفي نوفمبر.المواد المستنفدة لألوزون
ا، بعض األنظمة لمكافحة المواد المستنفدة لألوزون في تلكنقدية لوسط أفريقيلجماعة االقتصادية والاألعضاء في ا

ث أنظمة الجماعة، شأنها شأن األنظمة في معظم بلدانها األعضاء، حظراً على المعدات التي تعتمددوتستح.البلدان
وزون تمشياً مع أحكامجميع المواد المستنفدة لألعلىعلى المواد الكلوروفلوروكربونية وتفرض تراخيص استيراد

وفي حالة غابون، تتمتع األنظمة دون اإلقليمية باألسبقية على األنظمة الوطنية القائمة ولكنها.بروتوكول مونتريال
 .هما أحكامال تلغيها نظراً لعدم وجود تناقض بين

 
 قطاع خدمة التبريد

 
 ة في قطاع خدمة التبريد في عامروفلوروكربونية المستخدموالكل  طناً من المواد1,07من مجموع .5

 318 استنفاد األوزون ألغراض خدمة الثالجات المنزلية، وقدراتراماً مقدرة بغ كيلو650، استخدم2006
 قدرات مقدرة براماًغ كيلو98التجاري والصناعي، و استنفاد األوزون لنظم التبريدقدراتراماً مقدرة بغكيلو

:غازات التبريدمنلكيلوغراملالحاليةوتبلغ األسعار. الهواء المتنقلةتكييفأجهزةاستنفاد األوزون لوحدات
 7,63و، أ134-لهيدروفلوروكربون لاً أمريكياًدوالر 12,29، و12-لكلوروفلوروكربون دوالر أمريكي ل14,62
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والراً أمريكياً د15,91 و أ،404  دوالراً أمريكيا لغاز التبريد15,67و ،22-لهيدروفلوروكربوناً ل أمريكياًدوالر
 .ج407غاز التبريدل
 
 

 نهائيةأنشطة مقترحة في خطة إدارة اإلزالة ال
 
ئةيفي عناصرها برنامجاً للمساعدة التقنية في إعادة الته لبحرين لنهائيةتتضمن خطة إدارة اإلزالة ال .6

سؤولي الجمارك، وأنشطة تدريب إضافي للتقنيين في مجال خدمة التبريد ولمإجراءوممارسات الخدمة الجيدة، و
 .لتنفيذ المشاريع ورصدها

 
وقد .2010كانون الثاني/ يناير1 بحلول يةالكلوروفلوروكربونموادال إتمام إزالةغابونتعتزم حكومة .7

 .مع مقترح خطة إدارة اإلزالة النهائية 2007عاملخطة عمل تفصيلية لقدمت
 
 

 تهاوتوصيمانةاألتعليقات
 
  اتـلتعليقا
 
 7 الذي أفادت به حكومة غابون بموجب المادة2005كان استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في عام .8

 أطنان مقدرة بأطنان3,1رايقل بالفعل بمقد) استنفاد األوزونقدرات طناً مقدراً بأطنان2,1 وهو(من البروتوكول
 أطنان5,2وهو(وكول الستهالك ذلك العام استنفاد األوزون عن الحد األقصى المسموح به في البروتقدرات

 استنفاد األوزون عن الحدقدرات طنا مقدرة بأطنان0,6، ويزيد بمقدار) استنفاد األوزونقدراتمقدرة بأطنان
وقدرت مستويات). استنفاد األوزونقدرات طناً مقدراً بأطنان1,5وهو (2007المسموح به لالستهالك في عام

 . استنفاد األوزونقدرات طن واحد من أطنان1,0 بـ2006كلوروفلوروكربونية في عاماستهالك المواد ال
 
إدارة اإلزالة النهائية قد تمخطة الجديدة المقترحة في مشروعاألنشطة منأنشطةمانة أن عدةالحظت األ .9

نة أن ينظر اليونيبما، اقترحت األ49/6 و41/100 ذلك، ومراعاة لمتطلبات المقررينيوبالنظر إل.تنفيذها
 :واليوئنديبي في جدوى ومدى استدامة اشتراكهما في تنفيذ األنشطة البديلة الجديدة التالية

 
خيص بالمواد المستنفدة لألوزون بغرض التحكم في جميع المعدات التياترصدارتنفيذ نظام إل )أ(

 نفي لمسؤولي الجمارك إتستخدم هذه المواد والمواد الكلوروفلوروكربونية، وتقديم تدريب إضا
 .ت الضرورةاقتض

 
برامج محددة للتدريب على استخدام غازات التدريب البديلة وإعادة تهيئة نظم التبريد التجاري )ب(

والصناعي التي تعتمد على المواد الكلوروفلوروكربونية، وتوفير أدوات الخدمة األساسية الالزمة
 للتقنيين؛

 
التحويل لمعدات التبريد/نية لمواصلة تنفيذ عمليات إعادة التهيئةالتقإقامة برنامج للمساعدة )ج(

ء المعدات المساعدة آلالتبما في ذلك شرا(المعتمدة على المواد الكلوروفلوروكربونية
 من وحدات االسترداد وإعادة التدويرد قليلعدمستخدمة حالياً، وداد وإعادة التدوير الاالستر

 ؛) األمر إن اقتضىلغازات متعددة
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 .إنشاء وحدة اإلبالغ والمراقبة )د(
 

خطةمشروععناصر الفرعية بالنظر اليونيب واليوئنديبي في اقتراح األمانة وأجريا وفقاً له تعديالً على .10
 .إدارة اإلزالة النهائية

 
 االتفاق

 
ط اإلزالة الكاملة للموادقدمت حكومة غابون مشروعاً لالتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية يتضمن شرو .11

 .مرفق هذه الوثيقة فيويرد المشروعالكلوروفلوروكربونية في غابون،
 
 
 ةتوصيـال
 

قد ترغب اللجنة التنفيذيةو.ونـة لغابـتوصي األمانة بالموافقة الشمولية على خطة إدارة اإلزالة النهائي .12
 :في أن

 
دوالر 205 000غـ، بمبللغابون نهائيةلة التوافق من حيث المبدأ على خطة إدارة اإلزا )أ(

 دوالر8 100 ونيب ليوـاً أمريكياًدوالر 14 950 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة،أمريكي
 ؛ئنديبيأمريكي ليو

اإلزالةإدارة واللجنة التنفيذية من أجل تنفيذ خطةغابون االتفاق بين حكومةمشروعتوافق على )ب(
 هذه الوثيقة ؛ب األول في المرفقو الواردالنهائية على النح

  خالل49/6 و41/100اليوئنديبي على المراعاة الكاملة لمتطلبات المقرريناليونيب وتحث )ج(
 ؛تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النهائية

 :خطة بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناهلمن اتوافق على الشريحة األولى )د(
 

 مشروعتمويل الشروعمعنوان ال
)دوالر أمريكي(

 كلفة الدعمت
)دوالر أمريكي(

الوكالة المنفذة

نيبيو8 65450 000)الشريحة األولى (النهائيةزالةاإلخطة إدارة)أ(

 يوئنديبي 4 500 50 000 )الشريحة األولى (النهائيةزالةاإلخطة إدارة )ب(
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 األولالمرفق
 
 غابوناتّفاق بين

 نة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافواللج
 )مشروع(بشأن اإلزالة التدريجية للمواد المستنفدة لألوزون

 
واللجنة التنفيذية بالنسبة لإلزالة الكاملة لالستعمال")البلد ("غابونحكومةمثّل هذه االتفاق التفاهم بيني .1

 2010كانون الثاني/ أول ينايرقبل حلول")المواد ("لفأ -1 التذييلالمراقب للمواد المستنفدة لألوزون المحددة في
 .بمقتضى الجداول الزمنية للبروتوكول

2.نيوافق البلد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للمواد2 من التذييل2  في الصفعلى النحو المبي- 
تعهداتهابء اللجنة التنفيذيةوفا االتفاق واله هذقبوبأنّه،ويقبل البلد.ا االتفاقفي هذ")األهداف والتمويل ("لفأ
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطرافيفقد الحق في طلب أو،3لتمويل المحددة في الفقرةبا

 .للموادبالنسبة
 
توفيرعلى  المبدأث من حيـ، توافق اللجنة التنفيذيةرهناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في هذا االتفاق .3

وستوفّر اللجنة التنفيذية مبدئياً هذا.للبلد")األهداف، والتمويل(" ألف-2 من التذييل6التمويل المحدد في الصف
 ").الجدول الزمني للموافقة على التمويل(" ألف-3التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل

وسوف يقبل.لفأ -2كما هو مبين في التذييلمن المواددود االستهالك لكّل مادةعلى البلد أن يلتزم بح .4
، على النحو المبين فيهذهن تحقيق حدود االستهالكمالوكالة المنفّذة ذات الصلةجانبمستقّل منالتحقّقالأيضاً ب
 . االتفاقا من هذ)ب(5الفرعيةالفقرة

 
ما لم يِف البلديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويلستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقد .5

 على النحو المبين في الجدول الزمنيعنياجتماع اللجنة التنفيذية الممن يوماً على األقل60 قبلبالشروط التالية
 :للموافقة على التمويل

 
ة؛عنيللسنة المالمحددةفاهدأن يكون البلد قد حقّق األ ) أ(
 
)د(ذلك بمقتضى الفقرةهداف لتحقّق مستقّل، إذا طلبت اللجنة التنفيذيةتحقيق هذه األيخضعأن ) ب(

؛45/54من المقّرر
 

 المحددة في برنامج التنفيذ السنوي األخير؛اإلجراءات كافّةإلى حد كبيرزجالبلد قد أنيكونأن ) ج(
 
امجنبرشكل" (لفأ -4 التذييلد في الوارشكللأن يكون البلد قدم برنامج تنفيذ سنوي وفقاً ل ) د(

 إقرار وأن يكون قد حصل علىالشريحة فيهاتمويليطُلببالنسبة للسنة التي)"التنفيذ السنوي
.نامجهذا البرلاللجنة التنفيذية

 المحددةسوف ترصد المؤسساتو .ا االتفاقه بمقتضى هذـ يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتسوف .6
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 فيوالمسؤوليات المبينة وفقاً لألدوارهك الرصد وتبلغ عنلذ")مؤسسات الرصد واألدوار ("لفأ -5لـفي التذيي
 .)ب(5الفرعيةوسيخضع هذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبين في الفقرة.لفأ -5التذييل

 
، تقبلا االتفاقاته بموجب هذالتزامتنفيذل البلداتاحتياجفي حين أن التمويل قد حدد على أساس تقديرات .7

وفقاًزء من هذه المبالغ،جاللجنة التنفيذية بأن تكون للبلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها، أو
وإعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت. االتفاقا من أجل تحقيق األهداف المحددة في إطار هذ،الظروفلتغير

جب أن تُوثَّق مسبقاً في برنامج التنفيذ السنوي التالي وأن تحصل على تأييد اللجنة التنفيذية، كما هو مبينرئيسية ي
يمكن إدماجها في برنامج التنفيذفمصنّفة كتعديالت رئيسيةال غيرإعادات التخصيصأما).د (5في الفقرة الفرعية

التنفيذعن تنفيذ برنامجالمقدمفي التقريربشأنهاللجنة التنفيذيةاالغإب قيد التنفيذ آنذاك، ويتمالسنوي الموافق عليه
 .السنوي

 
 :وبصفة خاصة،التبريد ةلخدملفرعيقطاع االسوف يولى اهتمام خاص لتنفيذ األنشطة في .8
 

 االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاصة التي قدا هذبموجب يستعمل البلد المرونة المتاحةسوف ) أ(
؛مشروعل تنفيذ التطرأ خال

 
على مراحل، بحيثللقطاع الفرعي لخدمة التبريد المساعدة التقنيةبرنامج يكون تنفيذسوف ) ب(

 شراءوأإضافيمن قبيل إجراء تدريبأخرىإزالةأنشطةىلإالمتبقيةيمكن تحويل الموارد
رصدلخضع لي، وستتحققفي الحاالت التي ال تكون فيها النتائج المقترحة قدذلك، وأدوات خدمة

؛ االتفاقا من هذلفأ-5لتذييلوفقاً لعن كثب
 
 41/100سوف يأخذ البلد والوكاالت المنفذة بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين )ج(

 .الخطةهذه خالل تنفيذ49/6و
 
ألنشطة التي يقوم بها أو االتفاق وكافة ااإدارة وتنفيذ هذشاملة عنلاالمسؤوليةتحمليوافق البلد على .9

 أن علىنيباليو قوافقدو. االتفاقابموجب هذالمفروضة الوفاء بااللتزامات من أجل نيابة عنهيضطلع بهاالتي
 كما وافق اليوئنديبي على أن يكون الوكالة المنفذة)"الوكالة المنفذة الرئيسية("كون الوكالة المنفذة الرئيسيةي

 هذافي إطارتحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد")لمنفذة المتعاونةالوكالة ا("المتعاونة
لف، بما في ذلك،أ -6وستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في التذييل.االتفاق

ويوافق البلد أيضاً على عمليات.)ب(5الفرعية المستقّل على النحو الوارد في الفقرةلتحقّقا،ولكن ليس حصراً
وستكون.لتابعة للصندوق المتعدد األطرافل الرصد والتقييم ااعمأجري في إطار برامجتُالتي قددوريةالتقييمال

 حيث من،وتوافق اللجنة التنفيذية.باء-6الوكالة المنفّذة المتعاونة مسؤولة عن تنفيذ األنشطة المدرجة في التذييل
من 8 و7ينالصفة فيـ المبينرسومبالوالوكالـــة المنفّذة المتعاونةالمبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية

 .لفأ -2لـالتذيي
 

المحددةزالة الموادإل ةوضوعالم، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األهداففي حال عدم تمكّن البلد .10
عندئذ يقبل البلد بأنهف االتفاق،اهذل،على أي وجه آخر،هامتثالعدم أول مونترياللف من بروتوكوأ-2 المرفقفي

، أنتقديرهاويحق للجنة التنفيذية، حسب.لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل
 علىالبلد أن يبرهن التنفيذية بعدموافقة على التمويل تحدده اللجنةللتعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول منقّح

لزمنيجدول اال التمويل التالية في إطارشريحة أن تتحقّق قبل تسلُّممن المقرر بكافّة التزاماته التي كانوفائه
 التمويل بمقدار المبالغ المحددة فيأن تخفّض قيمةللجنة التنفيذيةه يجوز البلد بأنعترفوي.لموافقة على التمويلل
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 قدراتبأطنان مقدراً،سنة من السنواتأيمنجز فيالكّل طن من تخفيض االستهالك غيرعن،لفأ -7يلالتذي
 . األوزوناستنفاد

 
في المستقبلللجنة التنفيذيةا تتخذه االتفاق للتعديل على أساس أي قرارالن تخضع عناصر التمويل في هذ .11

 .صلة في البلدأنشطة أخرى ذات، أو أياالستهالكقطاعات لات أخرىأية مشروع على تمويلويكون له تأثير
 

والوكالة المنفّذة يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسيةسوف .12
لمنفذةوللوكالة اوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية.ا االتفاقمن أجل تسهيل تنفيذ هذالمتعاونة
 . االتفاقاهذلاالطالّع على المعلومات الضرورية للتحقّق من االمتثالالمتعاونة

 
 االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيناتُنًفَّذ كافة االتفاقات المحددة في هذ .13

ما لم يتمالمنسوب إليها في البروتوكول، االتفاق لها المعنىاوكافة المصطلحات المستعملة في هذ.ا االتفاقفي هذ
 . بطريقة مختلفة في االتفاقتعريفها

 
 تذييالت

 
 وادـالم: ألف-1التذييل

115-كلوروفلوروكربون،12-كلوروفلوروكربون األولىالمجموعة  :المرفق ألف

  

األهداف والتمويل: ألف-2التذييل

 المجموع 2010 2009 2008 2007 
 

مقدرة(ستھالك من مواد المجموعة األولى بالمرفق ألفحدود اال.1
 وفقًا لبروتوكول مونتریال ) استنفاد األوزونقدراتبأطنان

1,5 1,5 1,5 0

 مواد المجموعة األولىالستھالكالحد األقصى المسموح بھ.2
 ) استنفاد األوزون قدراتمقدرًا بأطنان(بالمرفق ألف

1,5 1,5 1,5 0

 استنفادقدراتمقدرًا بأطنان(لجدید بموجب الخطةالتخفیض ا.3
 )األوزون

 

001,50,01,5

115 50000 65000 000 )دوالر أمریكي(التمویل المتفق علیھ للوكالة المنفذة الرئیسیة.4

90 40000 50000 000 )دوالر أمریكي (المتعاونة المنفذةوكالةلل التمویل المتفق علیھ.5

 205 000 90 115000 000 )دوالر أمريكي(الي التمويل المتفق عليهإجم.6

 14 950 6 500 8 450 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم لوكالة التنفيذ الرئيسية.7

 8 100 3 600 4 500 )دوالر أمريكي(تكاليف الدعم لوكالة التنفيذ المتعاونة.8

 23 050 10 100 12 950 ) أمريكيدوالر(مجموع تكاليف الدعم للوكاالت.9

 228 050 100 100 127 950 )دوالر أمريكي( للتمويل المتفق عليهالكليالمجموع.10
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  على التمويلالجدول الزمني للموافقة: ألف-3التذييل
 
حالةوفي.2008ني من عامالثافي االجتماعتمويل الشريحة الثانيةسيجري النظر في الموافقة على .1

قدطلب اللجنة التنفيذية إجراء تحقق من إنجاز األهداف الواردة في خطة إدارة اإلزالة النهائية، من المفهوم أن ه
 . الموافقة على الشريحة أو صرفها إلى حين إتمام التحقق واستعراضهيطرأ تأخير على

 
 شكل برنامج التنفيذ السنوي: ألف-4التذييل

 
  البيانات .1
 ______________________ البلد 
 ______________________ سنة الخطة 
 ______________________ التي ُأكملتعدد السنوات 
 ______________________ عدد السنوات المتبقية في إطار الخطة 
 ______________________ االستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون للسنة السابقة 
 ______________________ ستهالك المستهدف من المواد المستنفدة لألوزون لسنة الخطةاال 
 ______________________ مستوى التمويل المطلوب 
 ______________________ وكالة التنفيذ الرئيسية 
 ______________________ المتعاونة)الوكاالت(الوكالة 
 
 األهــداف .2

 الخفض سنة الخطة سنة السابقةال المؤشرات
 الموادالعرض من    استيراد

    )1(المجموع المستنفدة لألوزون
    تصنيع
    خدمة

    تخزين

الطلب على المواد
 المستنفدة لألوزون

    )2(المجموع
 
 

  في مجال الصناعةالمتخذاإلجراء .3
 

 -االستهالك القطاع

السنة السابقة

)1( 

 -هالكاالست

 سنة الخطة

) 2( 

التخفيض ضمن

 سنة الخطة

(2)-(1)

عدد المشروعات

 المنجزة

عدد أنشطة

الخدمة ذات

 الصلة

إزالة مواد مستنفدة لألوزون

 استهالكقدراتمقدرة بأطنان(

 )األوزون

       تصنيع
       المجموع

 

       تبريد
       المجموع

       المجموع العام
 
 اعدة التقنيةالمس .4
 

 :ط المقترحالنشا
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 :الهدف
 :الفئة المستهدفة

 :تأثيرال
 
  من جانب الحكومةإجراءات .5
 

 جدول التنفيذ النشاط المقرر/السياسة العامة
  .، إلخالخدمـة:يراد المـواد المستنفـدة لألوزونستنوع مراقبة السياسة العامـة ال

  توعية عامة
  أمور أخرى

 
 نة السنويةالمواز .6
 

 )دوالر أمريكي(النفقات المقررة النشاط
  

  المجموع
 
 الرسوم اإلدارية .7
 

 مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به: ألف-5التذييل
 
، ضمن نطاق بالمشروع"وحدة الرصد واإلدارة"وإدارتها من خاللرصدتنسيق جميع أنشطة السيجري .1

 .وحدة األوزون الوطنية
 
نظراً الختصاصها برصدتقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد سوف .2

في جميع برامج الرصدالمرجعيواردات المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتها بمثابة مرجع للتدقيق
 المنظمة أيضاً، باالشتراك مع الوكالةوستضطلع هذه.لمختلف المشاريع الداخلة في خطة إدارة اإلزالة النهائية

المنفذة المتعاونة، بالمهمة الشاقة المتمثلة في رصد الواردات والصادرات غير القانونية من المواد المستنفدة
 .لألوزون مع تقديم بالغات عنها للوكاالت الوطنية المختصة عن طريق وحدة األوزون الوطنية

 
 التحقق واإلبالغ

 
 تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة وقوع اختيار،)د (45/54روفقاُ للمقر .3

 إلى التشاور مع الوكالة المنفذةواستناداً. إلجراء مراجعة الحسابات ذات الصلةغابوناللجنة التنفيذية على
ةع بالتحقق من نتائج تطبيق خطلالضطال)مراجعة الحسابات( المنظمة المستقلةغابونالرئيسية، ينبغي أن تختار

 . المذكورالمستقل لرصدابرنامجإدارة االزالة النهائية و

 
 دور الوكالة المنفذة الرئيسية: ألف-6التذييل

 
على مشروع في وثيقة السيجري تحديدهاستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة أنشطة .1

 :التاليالنحو
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االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخليةهذاداء والتحقّق المالي بمقتضىاألمنتحقّقالضمان ) أ(

، على النحو المبين في خطة اإلزالة الخاصة بالبلد؛ بهالخاصة

مساعدة البلد على إعداد برنامج التنفيذ السنوي؛ ) ب(
 
لمرتبطة بها قدتأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األهداف قد تحقّقت وأن األنشطة السنوية ا ) ج(

وفي حالة.ألف-5 بما يتمشى مع التذييلأُكملت على النحو المبين في برنامج التنفيذ السنوي
 سوف تقدم اللجنة التنفيذية،45/54من المقرر)د( تمشياً مع الفقرةغابوناختيار اللجنة التنفيذية ل

 مة؛ للقيام بهذه المهتمويالً منفصالً للوكالة المنفذة الرئيسية
 
االعتبار في برنامج التنفيذعين المنجزات في برامج التنفيذ السنوية السابقة بأخذالتأكّد من )د(

؛المقبلالسنوي
 
ر لبرنامج التنفيذ السنوي لسنة، والتحضيج التنفيذ السنوي للسنة السابقةغ عن تنفيذ برنامبالاإل )هـ(

 ،2008امج التنفيذ السنوي لعاميذية، بدءاً ببرنتقديمه إلى اللجنة التنفالطلب تمهيداً لتقديم
؛2007 عاملل التقرير عن برنامج التنفيذ السنويباإلضافة إلى

 
 بها الوكالةتضطلعلمراجعات التقنية التيل الخبراء التقنّيين المستقلّين المؤهلينتنفيذضمان )و(

المنفذة الرئيسية؛
 

 المطلوبة؛اإلشرافإجراء مهام ) ز(
 
مج التنفيذ السنوي بطريقة فعالة ومتسمة وجود آلية تشغيلية تمكّن من القيام بتنفيذ برناضمان ) ح(

 الدقيق عن البيانات؛واإلبالغ بالشفافية
 
، في حال طلب اللجنةمن أن استهالك المواد قد ُأزيل وفقاً لألهدافللجنة التنفيذيةالتحقّقتوفير ) ط(

؛التنفيذية ذلك

ي تقوم بها الوكالة المنفذة المتعاونة؛تنسيق األنشطة الت )ي(
 

 ؛المبالغ المدفوعة للبلد  فيإلى استعمال المؤشرات االستنادضمان ) ك(
 

. الطلبعند  والتقنياإلداريالدعمدعم السياسات العامة وب فيما يتعلقتقديم المساعدة )ل(

 
 دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء-6التذييل

 

 :منفذة المتعاونة بما يليستقوم الوكالة ال .1
 

 عند الطلب؛ السياسات العامةإعداد في مجالتقديم المساعدة ) أ(
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 هذهالمقدم تمويلها من الوكالة المنفذة المتعاونة وتقييم على تنفيذ األنشطةغابونمساعدة ) ب(
 األنشطة؛

 .الموحدةتقارير في الإدراجهابغرض تقارير للوكالة المنفذة الرئيسية عن هذه األنشطة،تقديم )ج(
 

 تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال: ألف-7التذييل
 
دوالر أمريكي10 000االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصص بمقدارهذا من10 للفقرةوفقا .1

 . األوزون استنفادقدرات المعنية، مقدرة بأطنان خالل السنةتتحققلمالتيمن تخفيضات االستهالك عن كّل طن

------
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(1) PROJECT TITLE:  Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)
Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CFC 10.3 7.3 11.5 12.0 12.0 7.8 13.7 6.4 5.0 5.0 4.5 2.1 1.2
CTC 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Halons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
MBR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
TCA 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES) Year: 2006

Manufacturing Servicing QPS Non-QPS
CFC 1.2 1.20
CTC 0.0
Halons 0.0
MBR 0.0
TCA 0.0
Source: Country Programme Data

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
Substances 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

10.300 10.300 5.150 5.150 1.545 1.545 1.545

N/A N/A N/A
0.2 0.500 0.250 0.250
1.0 0.500 0.250 0.000

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

(6a) PROJECT COSTS (US$)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

125,000 80,000
125,000 80,000

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)
Submission year as per agreement 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jul-07 Jul-08
1 2

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

TotalSubstances Aerosol Foam Halon Refrigeration Tobacco 
Fluffing

Solvent

Tranche Number

Calendar year

Process Agent MDI

[Comments]

UN Agency

Calendar year
Maximum Allowable Consumption 
(Agreement; per substance if valid)
Compliance Action Target (MOP)

CFC

Reduction Under Plan

UN Agency
Funding as per Agreement
Disbursement as per Annual Plan

Annex II
GABON

OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS

Remaining Phase-Out to be Achieved

Decision

Lab Use Methyl Bromide

N/A

Planned submission as per Agreement

1



UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/34
Annex II

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS
2006

Country 
Programme

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

Satisfactory
Satisfactory

Source: Country Programme and Verification Report

(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche

(9) Annual plan submitted compared to overall plan

Planned 
(future 

tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

Planned (future 
tranche)

Cumulative 
achievement 
as compared 

to overall 
plan [%]

PMU & Monitoring

(10) EXECUTIVE SUMMARY

Narrative Executive Summary of 255 characters that assesses for the MYA what milestones are planned for the following year.

Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

Train the Trainers
Training of Customs Officers

MAC systems using CFC

Registration of ODS importers

CFCs
Halons
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)

Used domestic refrigerators or freezers using CFC

Air conditioners and chillers using CFC

The ODS import licensing scheme functions
The CFC recovery and recycling programme functions

Qualitative assessment of the operation of RMP

Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

Good Practices in Refrigeration

Use of CFC in production of some or all types of foam

Quota system in place for import of bulk ODSs

ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs

CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers

Banning import or sale of bulk quantities of:

Enforcement of ODS import controls

Banning import or sale of:

Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS

Unforeseen Activities

Train the Trainers
Training of Technicians by Trained Trainers
Strengthening vocational schools
Refrigeration Service investment component

Solvent Phase-Out Project
Conversion, …

Recovery & Recycling, establish R&R Centers
Service equipment supply other than R&R

Explanations

Methyl Bromide Component
Methyl Bromide Workshop

Budget

Customs Training

Activities
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