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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  الكونغو

  الوكالة المنفذة  عنوان المشروع )أوال(

  (الوكالة الرئيسية) واليونيدو اليونيب  (المرحلة األولى) يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد خطة إدارة إزالة 
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 9.87  2012العام:   7بيانات المادة  أحدث )ثانيا(
 

  2012العام:   البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) أحدث )ثالثا(

  مذيبات  التبريد  مكافحة النيران  رغاوي  أيروسوالت  المادة الكيميائية
عوامل 
  التصنيع

االستخدام في 
  المختبرات

االستھالك اإلجمالي 
  للقطاع

    خدمة  تصنيع  

           123-ھيدروكلوروفلوروكربونال

            124-ھيدروكلوروفلوروكربونال

           ب141-ھيدروكلوروفلوروكربونال

           ب142-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 9.9    9.9      22-ھيدروكلوروفلوروكربونال

 

  بيانات االستھالك (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) )رابعا(

  10.14  نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة  10.14  :2010 – 2009ساس للفترة خط األ

  االستھالك المؤھل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

  6.59  المتبقي  3.55  بالفعلالموافق عليه 
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  خطة األعمال) خامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون   اليونيب
  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(

 0.3   0.4  0.3  0.4 1.3 

 146,900 39,550  28,250  45,200   33,900   التمويل (بالدوالرات األمريكية)

المواد المستنفدة لألوزون إزالة  اليونيدو
  أطنان قدرات استنفاد األوزون)ب(

    0.76     0.76 

 81,750     81,750      التمويل (بالدوالرات األمريكية)
 

  بيانات المشروع )سادسا(
  

  المجموع  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

  فقا لبروتوكول مونتريالحدود االستھالك و
 غير
 متاحة

غير 
 متاحة

 غير متاحة 6.59 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 10.14 10.14

أطنان قدرات بأقصى استھالك مسموح به (
  استنفاد األوزون)

غير  غير متاح
 متاح

 غير متاح 6.59 9.13 9.13 9.13 9.13 9.13 10.14 10.14

التمويل المتفق 
 عليه

(بالدوالرات 
  األمريكية)

  اليونيب
تكاليف 
  المشروع

45,000 0 30,000 0 0 40,000 0 25,000 0 35,000 175,000 

 22,750 4,550 0 3,250 0 5,200 0 0 3,900 0 5,850  تكاليف الدعم

  اليونيدو
تكاليف 
  المشروع

100,000 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 175,000 

 15,750 0 0 0 0 6,750 0 0 0 0 9,000  تكاليف الدعم

وافقت عليھا اللجنة األموال التي 
  (بالدوالرات األمريكية) التنفيذية

تكاليف 
  المشروع

145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,000 

 14,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,850  تكاليف الدعم

ة  وال المطلوب وع األم مجم
اع  ذا االجتم للموافقة عليھا في ھ

  (بالدوالرات األمريكية)

تكاليف 
  المشروع

0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000 

 3,900 0 0 0 0 0 0 0 3,900 0 0  تكاليف الدعم
 

  موافقة شمولية  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع
 
، إلى الرئيسية، بوصفه الوكالة المنفذة )اليونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة قدم  ،الكونغونيابة عن حكومة بال -1

 إدارة إزالة الموادلشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة التمويل  اطلب السبعينالحادي واالجتماع 
 3 900 زائد تكاليف دعم الوكالة البالغةدوالر أمريكي،  30 000بتكلفة إجمالية قدرھا  1الھيدروكلوروفلوروكربونية

إزالة المواد  خطة إدارةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من الطلب على مل ت. ويشلليونيب فقط والر أمريكيد
  .2016إلى  2013الشريحة للفترة  تنفيذ ة، وخطالھيدروكلوروفلوروكربونية

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  -2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة  عن كشفالالجمارك على  من موظفي 40مدربين وتسعة تدريب 

لجماعة االقتصادية والنقدية لوسط ائح دون اإلقليمية لتنفيذ اللوو، ومراقبتھا على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
أجھزة شراء ثالثة وتم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ھا إدارة المواد الخاضعة للرقابة، بما في التي تنسقأفريقيا 

 من تقنيي 77الجمارك وجمعية التبريد الرئيسية، وتدريب  على ھيئة ھاوتوزيعالمواد المستنفدة لألوزون  للكشف عن
من  غازات التبريدل ةاآلمن المناولةالتبريد على استرداد وإعادة تدوير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وكذلك 

، والتدريب المختارة عمل التبريد ومراكز االمتياز ورشإلى  ھاوتسليممعدات وأدوات شراء و؛ المواد الھيدروكربونية
 المعدات. الذين سيحصلون على للتقنيين(المخططة) 

الوطنية على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لضمان تنفيذ األوزون وحدة تشرف و -3
  .على النحو المقرراألنشطة 

أصل مبلغ  من دوالرا أمريكيا 142 464مبلغ  كان قد تم صرف، 2013/أيلول شھر سبتمبر حتىو -4
في عام  دوالرا أمريكيا 2 536البالغ  رصيدالللشريحة األولى. وسيتم صرف عليه وافق مدوالر أمريكي  145 000

2013.  

  .الخطط السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة الرئيسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد تشتمل  -5
  ما يلي: علىالھيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عن  كشفالموظفي الجمارك على  منآخر  اموظف 80 تدريب  (أ)
  دوالر أمريكي)؛ 13 000(ومراقبتھا  والمعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

التبريد على استرداد وإعادة تدوير المواد من تقنيي تقني آخر  100 تدريب  (ب)
 12 000المواد الھيدروكربونية (غازات التبريد من ل ةاآلمن والمناولةالھيدروكلوروفلوروكربونية 

  دوالر أمريكي)؛ 

  دوالر أمريكي). 5 000(  الھيدروكلوروفلوروكربونيةرصد وتقييم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   (ج)

                                                      
في  35بنسبة  وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في اجتماعھا الثالث والستين لخفض استھالك ھذه المواد 1

  .2020يناير/كانون الثاني  1المائة من خط األساس بحلول 
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  تھاتعليقات األمانة وتوصي

  تعليقاتال

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من واردات لا وحصصتراخيص  نظام

تراخيص  عمل بشأنيوجود نظام وطني يفيد بتأكيد من الحكومة  تم استالم، 63/17تمشيا مع المقرر  -6
جدول إزالة المواد لالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال من لواردات اوحصص 

عام ة حصأن إلى بروتوكول مونتريال. وأشارت حكومة الكونغو في  المنصوص عليهالھيدروكلوروفلوروكربونية 
  طن من قدرات استنفاد األوزون. 8.8 قدرھا 2013

  وكربونيةاستھالك المواد الھيدروكلوروفلور

طن من قدرات استنفاد  10.14 بمقدارخط أساس المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال  تحديدتم  -7
 2010و 20092 يمن بروتوكول مونتريال لعام 7األوزون، استنادا إلى االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة 

في االتفاق المبرم بين حكومة الكونغو الواردة قيمة مع الالمحدد خط األساس  ويتفق. 1مبين في الجدول ال على النحو
  تعديالت على االتفاق. أي ال توجد حاجة إلى إجراءبالتالي، وواللجنة التنفيذية، 

  )7استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الكونغو (المادة  - 1الجدول 

 خط األساس 2012 2011 2010 2009 2008المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 أطنان مترية

161.9176192.8192179.4184.4 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 أطنان من قدرات استنفاد ألوزون

8.909.6810.6010.569.8710.14 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

اتجاه نزولي في استھالك إلى  2013 لعام ومستوى الحصص 2012 لعام 7استعراض بيانات المادة  يشيرو -8
طن من  10.14 وقدرهالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وھذه األرقام أقل من الحد األقصى لالستھالك المسموح به 

  .2014و 2013 يقدرات استنفاد األوزون لعام

  التقنية القضايا

الھيدروكلوروفلوروكربونية، حظر الواردات من المعدات القائمة على المواد المتعلقة بقضية المناقشة  عند -9
حتى اآلن تحظر ال  اللوائح دون اإلقليمية للجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقياالرغم من على أنه  أوضح اليونيب

عضاء تخطط لتعديل الالئحة الحالية فإن البلدان األاستيراد المعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 
  .2015ھذا الحظر ابتداء من عام  إلدراج

االستدامة طويلة األجل ألنشطة التدريب المنفذة في إطار خطة إدارة إزالة المواد بفيما يتعلق و -10
مقرھا والجمارك في مجال قليمية دون اإل تدريبالأن مدرسة إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية، أشار اليونيب 

 تدريبية بشأن على إدخال وحدة جماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيالمع أعضاء اجمھورية أفريقيا الوسطى تعمل 
مع معھد التدريب الرئيسي في برازافيل لضمان  اتفاقالدراسي. وعالوة على ذلك، تم توقيع  ااألوزون في منھجھ

المواد  من لغازات التبريد ةاآلمن والمناولةالممارسات الجيدة في خدمة التبريد  بشأن ةمستمرية دورة تدريب
  .الھيدروكربونية

                                                      
. وأدت موافقة االجتماع الخامس 15/19وفقا للمقرر  2009لعام  ةكربونيقدمت الكونغو طلبا لتنقيح استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلورو 2

طن من قدرات استنفاد األوزون إلى  8.9) إلى تغيير خط األساس من XXV/13(المقرر  2009والعشرون لبيانات االستھالك المنقحة لھذه المواد لعام 
  تأھيل للتمويل.طن من قدرات استنفاد األوزون، مما أدى إلى عدم تغيير ال 10.14
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 غازات التبريد أنب، أفاد البرنامج ھاوأسعار 22-توافر بدائل الھيدروكلوروفلوروكربونبوفيما يتعلق  -11
R-404a وR-407 وR-410 المواد تتوفر وحد من استخدامھا. يفي البلد، لكن ارتفاع أسعارھا  متوافرة

، يجري الترويج وفي الوقت الحاليوأساسا ألغراض التدريب.  ية وإن كانت بكميات محدودةالھيدروكربون
  .22- لممارسات الجيدة في خدمة المعدات للحد من تنفيس الھيدروكلوروفلوروكربونل

 الخالصة

المواد من لواردات اتراخيص وحصص  يجري إنفاذه بشأنتالحظ األمانة وجود نظام  -12
خطة إدارة إزالة  ويتقدم تنفيذالھيدروكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. 

إلى  وتسليمھامعدات وأدوات  وتم شراء، والتقنيينتدريب موظفي الجمارك وتم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 
تعزيز أن تواصل الشريحة الثانية  فياألنشطة اإلضافية المقترحة  ومن شأن. المختارة ورش التبريد ومراكز االمتياز

  .ةقطاع الخدم

  التوصية

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من تحاط  بأنتوصي أمانة الصندوق  -13
موافقة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الكونغو وتوصي كذلك 

ونية للكونغو، لشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربشمولية على ا
مبين في المستوى التمويل بھا على تكاليف الدعم المرتبطة و، 2016-2014 المقابلة لھا للفترةخطة تنفيذ الشريحة و

  :الجدول أدناه

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

تكاليف الدعم 
(بالدوالرات 
 األمريكية)

 الوكالة المنفذة

المرحلة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (خطة إدارة  (أ)
 الشريحة الثانية)األولى، 

 اليونيب 3,900 30,000

  

 ----  

 


	مقترح مشروع: الكونغو

