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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
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 بورونديمقترح مشروع: 

 
  أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:  ةتتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصي

   زالةاإل

 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية) يونيب ويونيدو  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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  مشروعات متعددة السنوات  - ورقة تقييم المشروع 
  بوروندي

 الوكالة ) عنوان المشروعأوال(

 سية) يونيدويونيب (رئي (المرحلة األولى) خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

 )(طن من قدرات استنفاد األوزون 7.11 2013السنة:  المجموعة األولى) (المرفق جيم 7دث بيانات المادة ) أحثانيا(
 

 2013السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)ثالثا(
األيرو كيميائي

 صوالت
مكافحة  الرغاوي

 الحريق
االستخدامات  عامل تصنيع المذيبات بريدالت

 المعملية
إجمالي االستھالك في 

 القطاع

  الخدمة التصنيع  
  والھيدروكلوروفلور

 22-كربون
    7.11   7.11 

 

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

 7.2 المستدامة نقطة البداية للتخفيضات المجمعة7.2 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 4.68 المتبقي2.52 موافق عليه بالفعل
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيب
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0.23  0.26  0.22  0.25 0.96 

 143,510 37,516  32,544  39,550  33,900 التمويل (دوالر أمريكي)

إزالة المواد المستنفدة لألوزون  يونيدو
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 

 87,200     87,200 0 0 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ) بيانات المشروعسادسا(

ال  ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
 ينطبق

 ال ينطبق 4.68 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 7.2 7.2

الحد األقصى لالستھالك المسموح به 
 (طن من قدرات استنفاد األوزون)

ال  ال ينطبق
 ينطبق

 ال ينطبق 4.68 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 7.2 7.2

التمويل 
المتفق 

عليه 
(بالدوالر 
 األمريكي)

تكاليف  يونيب
 المشروع

45,000 0 30,000 0 0 35,000 0 28,800 0 33,200 172,000 

تكاليف 
 الدعم

5,850 0 3,900 0 0 4,550 0 3,744 0 4,316 22,360 

تكاليف  يونيدو
 المشروع

80,000 0 0 0 0 80,000 0 0 0 0 160,000 

تكاليف 
 الدعم

7,200 0 0 0 0 7,200 0 0 0 0 14,400 

التكاليف المعتمدة من 
اللجنة التنفيذية (بالدوالر 

 األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,000 

تكاليف 
 الدعم

13,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,050 

إجمالي التكاليف 
 المطلوب الموافقة عليھا

في ھذا االجتماع 
 (بالدوالر األمريكي)

تكاليف 
 المشروع

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

 3,900 0 0 0 0 0 0 3,900 0 0 0 تكاليفالدعم

 

 الموافقة الشاملة توصية األمانة
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  وصف المشروع

تماع الثالث والسبعين طلبا ى االجته الوكالة المنفذة الرئيسية، إلبالنيابة عن حكومة بوروندي، قدم يونيب بصف  -  1
 30,000بمبلغ  )1(لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوفلورو كربونية

دوالر أمريكي ليونيب فقط ويشمل الطلب تقرير مرحلي حول  3,900دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
  . 2016إلى  2015من الخطة وخطة تنفيذ الشريحة لألعوام من  تنفيذ الشريحة األولى

   تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بشأنتقرير مرحلي 

سرت لوائح المواد المستنفدة لألوزون التي تراقب وتدير واردات وصادرات جميع المواد المستنفدة   - 2
، وتشمل نظام تراخيص وحصص للمواد المستنفدة لألوزون 2003عام  منذالمستخدمة لھا لألوزون والمعدات 

والمعدات التي تستخدمھا. وسوف يكون اإلنفاذ الفعال قائما بالكامل ألن موظفي الجمارك سيتم تدريبھم ويصبحوا 
  قادرين على تنفيذ نظام التراخيص بصرامة. 

  يحة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية: تم تنفيذ األنشطة التالية خالل الشر  - 3

تم استكمال ورشتين عمل تدريبيتين ألربعين موظف جمارك حول استعراض دليل التدريب للتعرف   (أ)
على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليھا ورقابتھا وحول المتطلبات العامة 

  ول مونتريال بما في ذلك استخدام وسائل التعرف على غازات التبريد؛ لالمتثال ببروتوك

فني على الممارسات الجيدة في خدمة التبريد  40تم عقد ورش عمل لتدريب المدربين شملت   (ب)
فني خدمة؛ وتدريب  60غازات التبريد الھيدروكربون؛ وتدريب اآلمنة لمعالجة الباإلضافة إلى 

مدرسا من خالل جامعة  14طالبا و  140يدة لخدمة التبريد بإجمالي أساسي على الممارسات الج
  بوجمبورا (شريك التدريب)؛ 

استكمال أنشطة المساعدة التقنية لتحديد المعدات المطلوبة لثالث مراكز إقليمية لالسترداد وإعادة   (ج)
مستخدمة حاليا ، وشراء مجموعة من معدات االسترداد وإعادة التدوير الھيئةالتدوير وإعادة الت

  ألغراض التدريب؛ و 

أنشطة إبالغ ورصد تشمل زيارات لجمعيات التبريد في ثالث مناطق، زيادة الوعي من خالل   (د)
اإلعالم وتعيين مستشارين اثنين واستكمال التقارير الخاصة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

تي سيتم تنفيذھا في الشريحة الثانية من الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي توفر توجيھات لألنشطة ال
  الخطة.

  مستوى الصرف:

 125,000دوالر أمريكي من إجمالي مبلغ  110,510تم صرف مبلغ  2014سبتمبر /بتاريخ أيلول  - 4
كي يدوالر أمر 65,610كي ليونيب و يدوالر أمر 44,900دوالر أمريكي الموافق عليه للشريحة األولى (

  . 2015دوالر أمريكي عام  14,490المتبقي وھو  مبلغالليونيدو). وسيتم صرف 

                                                 
ك المواد خطة بوروندي إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وافقت عليھا اللجنة التنفيذذية في االجتماع الخامس والستين لخفض استھال )1(

ولكنھا  2013نت الشريحة الثانية مخطط لھا في البداية لعام . كا2020في المائة من خط األساس بحلول أول يناير  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 قدمت في االجتماع الثالث والسبعين. 
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  الخطة السنوية للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

األساسية التي سيتم تنفيذھا خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  األنشطةتشمل   - 5
  الھيدروكلوروفلوروكربونية: 

على إنفاذ لوائح البلد إلزالة  اآلخرين ب إضافي ألربعين موظف جمارك وموظفي إنفاذ القانونتدري  (أ)
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ورقابة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة 

  دوالر أمريكي)؛  10,000عليھا والتعرف عليھا (يونيب) (

لمعالجة اآلمنة لفني تبريد ومھندس على ممارسات الخدمة الجيدة الشاملة  120تدريب إضافي لعدد   (ب)
لغازات التبريد القابلة لالشتعال وتقنيات تحويل أجھزة تكييف الھواء إلى غازات التبريد القابلة 

  دوالر أمريكي)؛ و  10,000لالشتعال (يونيب) (

 10,000المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وعناصرھا (يونيب) ( رصد وتقييم خطة إدارة إزالة  (ج)
  دوالر أمريكي). 

  

  تعليقات األمانة وتوصياتھا

  التعليقات 

   جاھز للعملنظام ترخيص 

يص وحصص خ، وصل تأكيد خطي من الحكومة بأن ھناك نظام وطني قابل لإلنفاذ للتر63/17وفقا للمقرر   -  6
وكلوروفلوروكربونية وأن النظام قادر على ضمان االمتثال ببروتوكول مونتريال. تم واردات وصادرات المواد الھيدر

طن من قدرات استنفاد األوزون (أي  7.2لواردات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على  2013تحديد حصة عام 
المسموح بھا بموجب  خط األساس). وللسنوات التالية، على حين سيتم تحديد الحصص السنوية بناء على المستويات

  طن من قدرات استنفاذ األوزون.  6.5على  2014بروتوكول مونتريال، تم تحديد حصة أكثر صرامة لعام 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طن من قدرات استنفاد األوزون على  7.2تم تحديد خط األساس للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على   -  7
كما يتضح من  2010و  2009من بروتوكول مونتريال لعامي  7ھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة أساس االست

. وفي االجتماع الخامس والستين، وافقت حكومة بوروندي على تحديد خط األساس الفعلي المشار إليه ھنا 1الجدول 
  روكربونية. كنقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلو

  ) 7بيانات المادة  2013-2009. استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي (1الجدول 

 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
       طن متري

 130.9 129.27 127.00 127.00 133.7 124.7 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
       قدرات استنفاد األوزون طن من

 7.2 7.11 6.99 6.99 7.4 6.9 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
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 2013و  2013أشار يونيب إلى أن الزيادة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين عامي   -  8
األخرى التي تتطلب معدات التبريد ترجع إلى انتعاش االقتصاد الوطني، مع الفنادق الجديدة وتطوير البنية التحتية 

طن من  6.5( 2014وتكييف الھواء في كل أنحاء البالد. وأوضح يونيب أيضا أن البلد قد فرض خطة صارمة لعام 
قدرات استنفاذ األوزون) وھي بالفعل أقل بنسبة عشرة في المائة من خط األساس، ومن المتوقع أن إنفاذ نظام 

  بوروندي بأھداف االمتثال. الترخيص سوف يسھم في أن تفي 

  تقرير مرحلي

ي الخدمة ستتم بالتعاون الحالي مع لفنيردا على استفسارات األمانة، أبلغ يونيب أن استدامة برنامج التدريب   -  9
طالب الدراسية لبرامج الالحكومة وجامعة بوجمبورا والتي تتوقع أن عناصر التدريب ھذه سوف يتم إدماجھا في 

ضمن التعاون الوثيق مع جمعية التبريد في بوروندي في تنفيذ برامج التدريب االستدامة طويلة المدى الجامعة. كما ي
  لھذه األنشطة. 

لفتت األمانة انتباه يونيب إلى بيان في التقرير بأن غازات تبريد الھيدروكربون تستخدم في البلد، وذكرت   - 10
ية فيما يتعلق بإعادة التھيئة بالھيدروكربون واعتبارات السالمة يونيب بأن يأخذ في االعتبار مقرر اللجنة التنفيذ

المرتبطة بذلك. وكرر يونيب أن النھج الحالي ھو تشجيع االسترداد وإعادة التدوير وأن المعالجة اآلمنة لغازات التبريد 
  ي تشجيع في بوروندي. أبالقابلة لالشتعال قد أدرجت كجزء من برنامج تدريب الفنيين وحاليا ال تحظى إعادة التھيئة 

أبلغ يونيب أيضا أن المعھد الذي يوفر التدريب لموظفي الجمارك يفكر في إدراج نموذج لرقابة المواد   - 11
المستنفدة لألوزون والتعرف عليھا واستخدام معدات تحديد المواد المستنفذة لألوزون في المناھج التعليمية، فضال عن 

  إنفاذ نظام الترخيص. 

  ةالخالص

الحظت األمانة أن نظام الترخيص وحصص الواردات في البلد جاري تشغيله وسوف يسمح بتحقيق   - 12
اإلزالة في بروتوكول مونتلایر. وتم  لوروفلوروكربونية بشكل يتفق وجدولتخفيضات في استھالك المواد الھيدروك

ال. وتتقدم األنشطة في قطاع الخدمة على نسبة عشرة في المائة أقل من خط األساس لالمتث 2014تحديد حصة عام 
ويتم تنفيذھا بالتنسيق الوثيق مع األطراف المعنية. وسيضمن تدريب المدربين والفنيين على ممارسات الخدمة 
الجيدة، وتوفير أدوات ومواد التدريب لھم االستدامة على المدى البعيد لألنشطة المقترحة في المرحلة األولى من 

واد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالتالي فإن البلد على طريق االمتثال بتدابير بروتوكول خطة إدارة إزالة الم
في المائة والتي التزمت بھا في المرحلة األولى من خطة إدارة  35في المائة و  10 ةمونتلایر للتخفيضات بنسب

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

   التوصية

ق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي حول تنفيذ الشريحة األولى من توصي أمانة الصندو  -  13
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بوروندي، وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة 

كلوروفلوروكربونية لبوروندي، وخطة على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
المقابلة مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا على مستوى تمويل مبين في الجدول أدناه، على  2016- 2015تنفيذ شريحة 

أساس أن بوروندي تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر الناجمة عن إعادة تھيئة معدات التبريد وتكييف الھواء القائمة 
  دروكلوروفلوروكربونية إلى غازات تبريد قابلة لالشتعال أو سامة والخدمة الخاصة بھا: على المواد الھي

  تمويل المشروع عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة  (أ)
 األولى، الشريحة الثانية)

 يونيب 3,900 30,000

-------- 




