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  متعددة السنواتغير مشروعات  –ورقة تقييم المشروع 

  السودان

  المنفذةالثنائية/ الوكالة      عنوان المشروع

  

لألوزونالوطنية  الوحدة الوكالة الوطنية للتنسيق
 

  آخر بيانات استھالك مبلغ عنھا للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في المشروع
    )2014، حتى سبتمبر/أيلول 2014(طن من قدرات استنفاد األوزون،  7ألف:   بيانات المادة 

  

 

   )2014، حتى سبتمبر/أيلول 2013طن من قدرات استنفاد األوزون، باء:    البيانات القطاعية للبرنامج القطري (
اسم المادة المستنفدة 

 لألوزون
 القطاع الفرعى/الكمية القطاع الفرعى/الكمية

 
 الفرعى/الكميةالقطاع 

 
 القطاع الفرعى/الكمية

 
    0.7 بروميد الميثيل

 

 غير متاح  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استھالك الكلوروفلوروكربون المتبقي المؤھل للتمويل 

 

 

 

 1.2:)طنان من قدرات استنفاد األوزونأالمواد المستنفدة لألوزون المتعين إزالتھا (
 12 :مدة المشروع (شھور)

 272,360:المبلغ األولى المطلوب (دوالر أمريكي)
  التكاليف النھائية للمشروع:

 165,100(دوالر أمريكي)تكاليف رأس المال االضافية  

 16,510(دوالر أمريكي)%) 10الطوارئ ( 

 0(دوالر أمريكي)تكاليف التشغيل االضافية  

 181,610(دوالر أمريكي)مجموع تكاليف المشروع  
 100  الملكية المحلية (%):
 غير متاح مكون التصدير (%):

 181,610:(دوالر أمريكي)المنحة المطلوبة 
 غير متاحة)/كيلوجرام(دوالر أمريكيفاعلية التكلفة 

 16,345(دوالر أمريكي)تكاليف دعم الوكالة المنفذة 
 197,955(دوالر أمريكي)مجموع تكاليف المشروع للصندوق المتعدد األطراف 

 غير متاحة )Y/Nحالة التمويل النظير (
 Y/N(Yمراحل رصد المشروع الواردة (

  
الشموليةالموافقة  توصية األمانة  

 
   

اليونيدوما بعد الحصادمساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع  (أ)

   0.7 المرفق ھاء: بروميد الميثيل

اإلزالة بأطنان من قدرات استنفاد  التمويل بالدوالر األمريكي  مخصصات خطة األعمال للسنة الراھنة
 األوزون

2014  000 1091.2
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 المشروع وصف

 

 الثالث، إلى االجتماع السودانقدمت اليونيدو، باعتبارھا الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن حكومة   .1
ما من بروميد الميثيل في قطاع  من قدرات استنفاد األوزون طن 1.2طلبا لتمويل مساعدة تقنية إلزالة والسبعين 
دوالرا أمريكيا على  19 065البالغة زائدا تكاليف دعم الوكالة  اأمريكي االردو  272 360عند مبلغ  بعد الحصاد

جميع ل التامة زالةاإلعلى  السودانالتقنية ھذا سيساعد حكومة  المساعدةإن مشروع  النحو الذي قدم به أصال.
  .2015يناير/كانون الثانى  1االستخدامات الخاضعة للرقابة لبروميد الميثيل بحلول 

  خلفية

في المائة من  48للبلد، ويمثل  اجمالى الناتج المحلىفي المائة من  50بنسبة قطاع الزراعة  يساھم        2
إن الذرة بمختلف أنواعھا ھى أھم محصول رئيس في البلد وھو الغذاء الرئيس لمعظم  مجموع الصادرات.

، تخزن الذرة في مرافق تخزين مختلفة بعد الحصاد. القابلة للبقاءالسودانيين. وباعتباره من الحبوب الموسمية 
ويقوم على إدارة االحتياطى الغذائي الوطنى مؤقتة.  ةتقليدٮ خيمووتشمل ھذه  مخازن وصوامع اسمنتية/معدنية 

شركة االستراتيجى وتنظيمه وتشغيله شركة الموارد االستراتيجية التابعة لمصرف االحتياط الزراعى. ويتوفر ل
طن، يحتفظ بثلثھا في ثالث صوامع اسمنتية؛ واحدة في كل من  750 000تخزين تبلغ  سعة ستراتيجيةالموارد اال

 وتجرى معالجةطن.  50 000طن؛ والثالثة في بور سودان بسعة تخزين  100 000جدارف ورباك بسعة 
  الصومعتان الخرسانيتان في جدارف وبور سودان ببروميد الميثيل.

بيرة من الحبوب تخزن على مستوى المزرعة، في مخازن. وينفذ دخن ھذه مازالت نسبة مئوية ك  .3
المخازن باستخدام الفوسفين؛ ومع ذلك، لم ينظم االستخدام السوقى والتجارى لمادة الدخن ھذه بالكامل مما يؤدى 

  إلى خسارة كبيرة نتيجة عزو اآلفات وزيادة مقاومة اآلفات للمنتج.

إن اللجنة الوطنية للمبيدات تحت اشراف وزارة الزراعة مسؤولة عن تنظيم استخدام و/أو استيراد   .4
إلى السودان لالستخدامات الخاضعة للرقابة وكذلك الستخدامات الحجر الصحى وما قبل الشحن.  بروميد الميثيل

في المائة من  2و بروميد الميثيلن في المائة م 98(تحتوى على  بروميد الميثيلوحاليا، تستورد صيغة وحيدة من 
كلوروبكرين)، وتوزع حصريا محليا من قبل شركة كيماويات (شركة التجارة المركزية)، مسجلة لالستخدام 

لبروميد الميثيل  الوحيد ھو المستعمل مصرف االحتياط الزراعىكمادة دخن في استخدامات ما بعد الحصاد. إن 
  المصرح له في البلد.

  
- 2009بين  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2إلى  1.8في البلد انخفض من  بروميد الميثيلإن استھالك   .5

. ومقدر استھالكه في 2013في عام  طن من قدرات استنفاد األوزون 0.7. وانخفض ھذا االستھالك أكثر إلى 2012
  . طن من قدرات استنفاد األوزون 1.5 2014عام 

  
 بروميد الميثيللالتامة لإلزالة  مقترح مشروع

 

  
 بروميد الميثيل من طن من قدرات استنفاد األوزون 1.2 مشروع المساعدة التقنية إلى إزالة استھالك يھدف  .6

  الخاضعة للرقابة. بروميد الميثيل)، مما ينتج عنه اإلزالة التامة لجميع استخدامات 2013-2011(متوسط استھالك 
  
في الصوامع االسمنتية الموجودة في جدارف وبور سودان  بروميد الميثيلالدخن بتتحقق اإلزالة باستبدال   .7

وسفين (نظام إطارى مغلق) وتعديل البنية األساسية الموجودة، مع منھج اإلدارة المتكاملة فبتكنولوجيا إعادة مرور غاز ال
وتدريبا لتحسين تقنيات الدخن وإجراءات . وتوفر أيضا مساعدة تقنية بروميد الميثيللآلفات الذي يضمن إزالة مستدامة ل

الحبوب المعالجة بالفوسفين تحت القماش  الذين يستخدمونات للقائمين على الدخن/المزارعين فاإلدارة المتكاملة لآل
  المشمع.
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طن. ولديھا خطوط  100 000تبلغ  تتألف صومعة جداريف من أربعة مجمعات تخزين ذات مجموع سعة   .8
طنا في الساعة. أما الصومعة الموجودة في بور سودان فلھا رصيف خاص وتتألف من مجمعين لھما  175استقبال تناول 

  ، وتستقبل أيضا الواردات.ھذه الصومعة الحبوب للتصدير أساسا طن. وتناول 50 000كلية تبلغ سعة 

في ثالث جوانب في كل مجمع لخدمة المجمع حيث يوجد. ومن أجل  بروميد الميثيلوحاليا، يوجد نظام دوران   .9
بروميد ولضمان أن نفس حجم الحبوب يعاج بنفس المعالجة ب مغلقال اإلطارىنظام االستخدام الصحيح لتكنولوجيا ال

 ، تحتاج قدرة الدخن إلى زيادتھا.(أي، لتحقيق فترة دخن أطول المطلوبة للفوسفين) الميثيل
  

سيساعد المشروع أيضا جميع مالك تخزين الحبوب من خالل توفير التدريب حيث يجرى استخدام دخن   .10 
الفوسفين تحت القماش المشمع. ويجرى تنفيذ ھذا بواسطة بيان أفضل ممارسات في استخدام الفوسفين في مخزيين 

  .حتياط الزراعىمصرف االموجودين في منطقتين رئيسيتين إلنتاج الذرة. ويتبع كل من المرفقين 

دات ـمعالواد وـمالا يشمل ـدوالرا أمريكي 272 360ل، ھو ـا قدم في األصـروع، كمـإن مجموع تكاليف المش  11
دوالر أمريكي) المطلوبة الستخدام التكنولوجيات البديلة المقترحة، بما في ذلك التدريب وتقديم المساعدة  247 600(

  دوالرا أمريكيا). 24 760التقنية للمزارعين والطوارئ (

 لى للبيئة والموارد الطبيعية.إشراف المجلس األعوحدة األوزون تحت نفذ المشروع اليونيدو بالتنسيق مع ت  .12
  شھرا. 12ويقدر اإلطار الزمنى لتنفيذ المشروع 

   

 تعليقات األمانة وتوصياتھا
  التعليقـات

  
  بروميد الميثيلالقضايا المتعلقة باستھالك 

  
طن من قدرات استنفاد  0.7الذي أبلغت عنه حكومة السودان البالغ  2013في عام  بروميد الميثيلإن استھالك  13

عن استھالك خط أساس البلد. ومع ذلك، فإن االستھالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 2.3ھو أقل بمقدار  األوزون
. وأبلغت اليونيدو أن ھذا التقدير قائم على أساس التوقعات 2013ھو مقدار أعلى من استھالك عام  2014المقدر لعام 

وقعة ، وبناء على محاصيل الحبوب المتمصرف االحتياط الزراعى، بروميد الميثيلالتى قدمھا المستخدمون الرئيسيون ل
في المائة من ھذا  70 اليونيدو أيضا إلى أنوالصعوبات التى مرت باستخدام الفوسفين في بعض المخازن. وأشارت 

  .2014المقدار المقدر قد تم استيراده حتى سبتمبر/أيلول 

يد برومجزء من المشروع تستخدم  تشكالنأبلغت اليونيدو أن ممارسة الدخن الحالية في صومعتين إسمنتيتين   .14
من خالل نظام دوران. إن الموظفين من مختبر النوعية لكل صومعة مسؤولون عن الدخن. وتنفذ المعالجة ما  الميثيل

  ، وال تتبع مخطط رصد اآلفات.باآلفاتمرات لكل سنة تقويمية في المناطق المصابة  3-2بين 

في البلد، قدمت اليونيدو شرحا بأن استخدام  بروميد الميثيلوفي ما يتعلق بقواعد الرقابة على استيراد واستخدام   15
ينظمه تشريع وطنى لمبيدات اآلفات ونظام ناظم بناء على قانون مبيدات اآلفات ومكافحة اآلفات لعام  بروميد الميثيل

. وتوافق اللجنة الوطنية لمبيدات اآلفات على الواردات من الكيماويات وكذلك تحدد من يستخدمھا. وتسليما بأن 1994
، إلتزمت الحكومة باإلزالة التامة لھذا االستھالك 2015يناير/كانون الثانى  1سيتم إزالته نھائيا بحلول  روميد الميثيلب

  المشروع. تنفيذمن خالل تنفيذ صارم لنظام الترخيص ومن خالل 

مع األخذ في االعتبار أن  2015في عام  بروميد الميثيلواستجابة لقلق األمانة بشأن كيفية تلبية ھدف إزالة   16
المشروع قد تم تقديمة من وقت قصير، قدمت اليونيدو رسالة من حكومة السودان تؤكد أن ھناك تشريعا واضحا وفعاال 

بروميد ، وأن المشروع سيساھم في ضمان االمتثال لإلزالة التامة ل2015إبتداء من عام  بروميد الميثيليحظر استيراد 
  .الميثيل
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 القضايا التقنية

. مصرف االحتياط الزراعىمسائل تتعلق بدخن صومعتين اسمنتيتين يقوم بتشغيلھما اليونيدو ناقشت األمانة مع   17
وأبلغت اليونيدو أن التعديالت على ھاتين الصومعتين تتعلق بتعزيز منع التسرب  لتحسين تركيز الغاز وضمان التطھير 

  الكامل.

تفاصيل أكثر عن المساعدة التقنية التى تقدم إلى القائمين على الدخن. وتم شرح أن المكون  قدمت اليونيدو أيضا  18
الفرعي ھذا يشمل التدريب على تقنيات أفضل للدخن بالفوسفين وتوفير مجموعة أدوات الختبار مقاومة الحشرات 

  ن.ووضع بروتوكوالت للدخن على مستوى المزرعة التى تدعم أيضا استدامة ھذا المكو

ناقشت األمانة واليونيدو أيضا مسائل التكلفة المتعلقة بالتأھيل والمعدات، التى أخذت جميعا في االعتبار في   19
 165 100مقترح المشروع المنقح المقدم إلى االجتماع الثالث والسبعين. وبناء على ذلك، تم تنقيح تكلفة المشروع عند 

  وعدد المعدات.دوالر أمريكي مع بعض التعديالت في تكاليف 

  لتوصيةا
  

ما بعد في قطاع  بروميد الميثيلللإلزالة النھائية   توصي األمانة بالموافقة الشاملة على مشروع المساعدة التقنية  .20
عند المستوى المشار إليه في الجدول أدناه، على أن يكون من المفھوم أنه  الحصاد للسودان مع تكاليف الدعم المرتبطة به

 السودانالخاضعة للرقابة في البلد؛ وتلتزم حكومة بروميد الميثيل إلزالة استخدامات  السودانلن يقدم تمويل اضافي إلى 
بروميد  الواردات ألستخداماتحظر  بواسطة 2015يناير/كانون الثانى  1بحلول  بروميد الميثيلبتلبية اإلزالة التامة ل

  الخاضعة للرقابة. الميثيل

  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

(a)  ما بعدمساعدة تقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع
 الحصاد

610 181  345 16  اليونيدو 
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  السودان

  
 الوكالة ) عنوان المشروع1(

 اليونيدو (الرئيسة) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

 
(المرفق جيم   7(ثانيا)   أحدث بيانات المادة 

 المجموعة األولى)
  قدرات استنفاد األوزون) (طن من  51.24  2013السنة:   

  
 (طن من قدرات استنفادالبيانات القطاعية للبرنامج القطرى  ) أحدث3(

 األوزون)
2013السنة: 

يروصوالتاأل كيميائي مكافحة  الرغاوى 
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المختبرية

اجمالى االستھالك 
 القطاعى

  الخدمة التصنيع  

- الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 39.9       39.9 

- الھيدروكلوروفلوروكربون
22 

    11.4    11.4 

  
) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)4(

: 2010- 2009خط األساس لفترة   50.6نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 52.7 

قدرات استنفاذ األوزون) االستھالك المؤھل للتمويل (طن من

 34.45 المتبقي: 11.87 موافق عليه بالفعل:

  
 المجموع 2017 2016 2015 2014) خطة األعمال (طن من قدرات استنفاد األوزون)5(

 1.6 0.4 0.0 0.0 1.2 إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ األوزون) اليونيدو

 161,250 43,000 0 0 118,250التمويل (دوالر أمريكي)

  
 Total 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ) بيانات المشروع6(

غير  غير متاحةحدود االستھالك في بروتوكول مونتريال 
 متاحة

غير 
 متاحة

 غير متاح 47.4 47.4 47.4 52.7 52.7

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

 غير متاح

 

غير 
 متاح

 غير متاح

 

 غير متاح 36.9 42.1 47.4 52.7 52.7

التمويل الموافق 
عليه (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف اليونيدو
 المشروع

1,056,341 0 250,000 0 110,000 0 0 40,000 1,456,341 

 108,476 2,800 0 0 7,700 0 18,750 0 79,226تكاليف الدعم

وافقت عليھا اللجنة األموال التى 
 التنفيذية (دوالر أمريكي)

 

تكاليف 
 المشروع

1,056,341 0 250,000 0  0 0 0 1,306,341 

 97,976 0 0 0  0 18,750 0 79,226تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوبة للموافقة 
 في ھذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 

تكاليف 
 المشروع

0 0 0 0 110,000 0 0 0 110,000 

 7,700 0 0 0 7,700 0 0 0 0تكاليف الدعم

  
 شموليةالموافقة ال توصية األمانة:
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 وصف المشروع
 

قدمت اليونيدو، باعتبارھا الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن حكومة السودان، إلى االجتماع الثالث والسبعين طلبا   21
 000عند مبلغ  1إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة 

ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ  .دوالر أمريكي 7 700البالغة الر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة دو  110
إلى  2015ة من وخطة تنفيذ الشريحة للفتر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالشريحة األولى من خطة إدارة إزالة 

2016. 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولي من
 

، استعرضت حكومة السودان اإلطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعقب الموافقة على   22
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالقانونى إلدراج تدابير رقابة اضافية، من بين جملة أمور، إلنشاء نظام حصص لبيع 

المواد ؛ حظر واردات المنتجات والمعدات القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوخليط 
المواد الرسوم على الواردات من المعدات غير القائمة على ؛ خفض الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد ؛ حظر إنشاء شركات جديدة تصنع معدات تبريد وتكييف ھواء قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربونية
المواد كعامل نفخ الرغاوى؛ حظر إطالق  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأو استخدام  الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد خالل خدمة المعدات؛ حظر الواردات من مخلوطات  ومخلوطاتھا دروكلوروفلوروكربونيةالھي
؛ إنشاء نظام إلكترونى المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ اإلبالغ عن وتسجيل مستوردى الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإلصدار الحصص وتصاريح استيراد 
  

  شروع قطاع الرغاوىحالة م
  

 Modern Refrigeratorشركات ( 4إن تنفيذ المشروع الموافق عليه في االجتماع الثانى والستين لتحول   23
Co.  وAmin Company  وAkadabi Steel, Co.  وColdair Engineering( تستخدم 

ب في صناعة رغاوى البوليوريثان الجاسئة إلى البنتان يحقق تقدما جيدا. وتم شراء 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 حالة تنفيذ األنشطة الرئيسة في كل شركة. 1ويوجز الجدول المعدات وھى قيد التركيب. 

 

  : حالة تنفيذ مشروع الرغاوى الشامل1الجدول 
 Modern النشاط

Refrigerator Co. 
Amin Company Akadabi Steel, 

Co. 
Coldair 

Engineering 
 سلمت سلمت سلمت  سلمت تسليم المعدات الرئيسة
 مازال جاريا مازال جاريا سلمت سلمت تسليم االمدادات المحلية
 قدم قدم قدم قدم الھندسة والدعم التقنى

التركيب والتدريب والبدء وإصدار 
 الشھادات

 2014ديسمبر  -سبتمبر 2014ديسمبر  -سبتمبر
 

ديسمبر  -سبتمبر
2014 

ديسمبر  -سبتمبر
2014 

  

واألموال الموافق عليھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأدناه معلومات عن استھالك  2يعرض الجدول   24
  لشركات الرغاوى، وكذلك التمويل النظير المقدم من كل شركة.

  

  للتحول إلى البنتان: االستھالك والتمويل النظير المقدم من شركات الرغاوى 2الجدول 
استھالك  المستفيد

 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
)2013(طن مترى) (

التمويل الموافق عليه* (دوالر 
 أمريكي) 

التمويل النظير المقدم (دوالر 
 أمريكي)

Modern Refrigerator Co. 30.6 299,498 32,232 
Coldair Engineering 23.5 230,006 24,443 

Akadabi Steel, Co. 38.8 379,755 21,837 
Amin Company 15.0 147,082 21,488 

 100,000 1,056,341 107.9 المجموع
  * تم صرف جميع األموال.

  

                                                 
المواد للسودان في اجتماعھا السادس والستين لخفض استھالك  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوافقت اللجنة التنفيذية على   1

  .2017يناير/كانون الثانى  1في المائة من خط األساس بحلول  30بنسبة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
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طن من قدرات استنفاد األوزون)  11.87طن مترى ( 107.9يؤدى االنتھاء من المشروعات أعاله إلى إزالة   25
المواد في المائة من مجموع استھالك  23، تمثل أكثر من ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن 

. وبمجرد تحول الشركات، سوف تصدر الحكومة حظرا على جميع 2013في عام  الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الخام و/أو الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة. ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونالواردات من 

  
  خدمة التبريد وتكييف الھواءاألنشطة في قطاع 

  
تقنى خدمة على أفضل ممارسات التبريد وتكييف الھواء، بما  335مدربا قاموا بدورھم بتدريب  33تم تدريب   26

إن قدرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وھى الشريك الرئيس للحكومة   في ذلك عمليات االسترداد وإعادة التدوير.
تنفيذ جولة دراسية لألساتذة للتدريب التقنى المتقدم. ونتج وه، قد أنشأت من خالل توفير المعدات في برامج التدريب ھذ

طالب من حاملى الدبلومات  900طالب جامعى اضافى على وضع بيان لمعدات التبريد وتم تدريب  300عن ھذا تدريب 
مقاطعات حيث شارك  7عى في وقات عمل للعلى عمليات االسترداد وإعادة التدوير وإعادة التھيئة. وعقدت أيضا حل

شخصا. ومن النتائج المھمة لحلقات العمل ھذه إنشاء جمعيات أصدقاء األوزون في بعض المدن الكبرى، التى  815
  تروج وتدعم أعمال حماية األوزون وإزالة المواد المستنفدة لألوزون.

  
  وحدة تنفيذ المشروع ورصده

  
المواد واصلت وحدة تنفيذ المشروع والرصد تقديم الدعم للوحدة الوطنية لألوزون بشأن تنفيذ حصص من   27

للموردين المسجلين والمرخص لھم والتنسيق والتفاعل مع الشركات المستفيدة في تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
بما في ذلك اإلدارة والتنسيق مع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد المشروع واإلدارة اليومية ألنشطة 

  الوكاالت األخرى.
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالوطنية الستھالك تقرير التحقق من األھداف 
  

مع طلب الشريحة. وأكد التقرير أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص  2013تقرير تحقق عن عام  تم تقديم  28
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوأن مجموع استھالك  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةصادرات من للواردات وال

عن خط  طن من قدرات استنفاد األوزون 1.4، وھو أقل بمقدار طن من قدرات استنفاد األوزون 51.3كان  2013لعام 
  .طن من قدرات استنفاد األوزون 52.7أساس البلد البالغ 

  
  األموالمستوى صرف 

  
دوالر أمريكي للشريحة األولى، وتم صرف  250 000، تمت الموافقة على مبلغ 2014حتى سبتمبر/أيلول   29

  التقرير المالي لألموال الموافق عليھا للسودان. 3جميع األموال. ويرد في الجدول 
  

  ةروفلوروكربونيخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلو: التقرير المالي للمرحلة األولي من 3الجدول 

 الشرائح
 المجموع الموافق عليه الشريحة األوليمشروعات قطاع الرغاوى*

 المنصرف الموافق عليھا المنصرف الموافق عليھا المنصرف الموافق عليھا
 1,306,341 1,306,341 250,000 250,000 1,056,341 1,056,341 اليونيدو

 100 100 100 معدل الصرف (%)
في  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةباعتبارھا مشروعات استثمارية منفردة، قدمت بعد ذلك في المرحلة األولى من  عليھا* موافق 

  االجتماع السادس والستين.

  
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثانية من 
  

  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتشمل األنشطة الرئيسة التى تنفذ خالل الشريحة الثانية من   30
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 دوالرا أمريكيا)؛ 15 730السياسة وبناء قدرات الفرض (  ) أ(
  

دوالر  25 000شراء معدات التدريب بما في ذلك أدوات االسترداد وأجھزة تحديد سوائل التبريد (   ) ب(
 أمريكي)؛

 
 دوالرا أمريكيا)؛ 18 160موظف جمارك ( 40تقنى خدمة و 200برنامج تدريب ودعم تقنى لعدد    ) ج(

  
(د) الوعى والتثقيف وتبادل المعلومات لنشر المعرفة بشأن حماية طبقة األوزون للصناعة والجمھور العام، 

  يا)؛دوالرا أمريك 15 730( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالترويج الستخدام بدائل 
  

  دوالرا أمريكيا)؛ 19 690استشارات وطنية للدعم التقنى للمشروع وتقديم التقارير ((ھـ) 
  

  دوالرا أمريكيا). 15 690(و) إدارة المشروع ورصده (اليونيدو) (
  
  

  توصيات وتعليقات األمانة
  

  التعليقات
  

  نظام الترخيص التشغيلى
  

، ورد تأكيد من الحكومة بوجود نظام وطنى نافذ لترخيص وحصص الواردات 63/17تمشيا مع المقرر   31
وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال.  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالصادرات من 

طن من قدرات  52.67عند  2015و 2014لعامى  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةووضعت حصة الواردات من 
  على التوالى. طن من قدرات استنفاد األوزون 47.40و استنفاد األوزون

  
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

  
. إن 2013-2009في الفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك السودان من  3يرد في الجدول   32

  ھى أقل من خط األساس لالمتثال. 2013و 2012في عامى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد مستويات استھالك 
  

  )2013- 2009للفترة  7في السودان (بيانات المادة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: استھالك 4الجدول 
 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 الھيدروكلوروفلوروكربون

      أطنان مترية
- الھيدروكلوروفلوروكربون

22 210.0 227.0 240.0 253.0 

207.0

218.50 
الھيدروكلوروفلوروكربون 

 409.0 380.0 384.0 355.0 ب141-

362.33

369.50 
 569.33588.00 662.0 620.0 611.0 565.0(المجموع) (طن مترى)

من قدرات استنفاد  أطنان
 األوزون

     

الھيدروكلوروفلوروكربون 
-22 11.612.49

13.20 13.92 11.39

12.02 
- الھيدروكلوروفلوروكربون

39.042.24 ب141
41.80 45.00 39.86

40.65 
طن من قدرات المجموع (

 استنفاد األوزون
50.6 54.73 55.0 58.92 51.2452.70 
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير التحقق من األھداف الوطنية الستھالك 
  

الوحدة الوطنية لألوزون  فيھاالحظ تقرير التحقق أن تحسينات في قاعدة البيانات اإللكترونية التى تتقاسم   33
المواد وسلطة الجمارك قد نفذت خاصة أنھا تتعلق بعملية المتابعة بين إصدار تصاريح استيراد 

وھناك أيضا حاجة لتحسين استخدام والواردات الفعلية من قبل المستوردين المسجلين.  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الوحدة الوطنية لألوزون وسلطة الجماركومن المطلوب أيضا القيام بعمل مشترك بين  النظام المنسق لترقيم الجمارك.

ومقاصد استخدامھا. وناقشت األمانة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالمستوردين لتعزيز الدقة في تسجيل واردات 
من الملح مواصلة تناول القضايا على أن ، بينما يتم تشغيل نظام الترخيص والحصص، واتفقت المسائل واليونيدو ھذه

    التى تم تحديدھا في تقرير التحقق.
  

  القضايا التقنية
  

جامعة في ما يتعلق باالستدامة طويلة األمد لبرنامج تدريب التقنيين، أبلغت اليونيدو أن ارتباطھا القوى مع   34
، وھى شريك التدريب مع الحكومة منذ تنفيذ خطة إدارة سوائل التبريد بالكلوروفلوروكربون للعلوم والتكنولوجياالسودان 

 تقنى الخدمة وخطة اإلزالة النھائية قد نتج عنھما أن موضوعات التدريب على التبريد قد تم إدراجھا في منھج تدريب
  تضمن استدامة برنامج التدريب.للجامعة. وتتاح مثل ھذه الدورات للطالب، وبالتالى 

  
قدمت اليونيدو أيضا شرحا لعملية إصدار الشھادات للتقنيين في السودان وأعادت التأكيد بأن إصدار الشھادات   35

. وقد 2005في عام  خطة إدارة سوائل التبريد بالكلوروفلوروكربونأصبح مطلبا ناظما ألعضاء رابطة التبريد منذ بداية 
خطة إدارة سوائل التبريد ين، وتقديم المعدات البيانية لمراكز التدريب في جميع أنحاء البالد من خالل تم تدريب المدرب

. وذكرت اليونيدو أيضا أن استدامة برنامج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و بالكلوروفلوروكربون
خطة لتوفير دورات محدثة للتقنيين المؤھلين، وھى أولوية لإصدار الشھادات سيجرى ضمانه من خالل عملية مستمرة 

  .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيامن خالل تعاونھا مع  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمراجعة اتفاق 
  

للسودان في االجتماع السادس والستين  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواتمت الموافقة على   36
في  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخطعندما قررت اللجنة التنفيذية بشأن تكاليف الدعم للشرائح من 

ألف لتنقيح تكاليف دعم الوكالة، وتم اضافة فقرة  -2وقامت األمانة بتحديث التذييل  2(ج)).66/17(المقرر  المستقبل
جديدة لتدل على أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين، كما ورد في 

  ن.وسيجرى تذييل االتفاق المحدث الكامل بالتقرير النھائي لالجتماع الثالث والسبعيھذه الوثيقة. بالمرفق األول 
  

  االستنتاج
  

للسودان. وأصبح نظام  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحظت األمانة تحقق تقدم في تنفيذ   37
الترخيص والحصص قيد التشغيل وھو قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. وستقوم الحكومة بتحسين النظام 

مؤخرا. ويتواصل تنفيذ المشروع االستثمارى في قطاعات تصنيع الرغاوى  صل إليھاالتوبناء على نتائج التحقق التى تم 
من  طن من قدرات استنفاد األوزون 11.89، الذي ينتج عنه إزالة 2014ويتوقع أن ينتھى في نھاية عام 

ذلك، . وفضال عن ب141 –الھيدروكلوروفلوروكربونية ب وحظر الواردات من 141 – الھيدروكلوروفلوروكربونية
مجموع األموال التى وافقت عليھا تم صرف حتى اآلن، يتواصل تنفيذ أنشطة في قطاع خدمة التبريد كما كان مخططا. و

  اللجنة التنفيذية للسودان. وبناء على ذلك، توصى األمانة بالموافقة على تمويل الشريحة.
  

   

                                                 
الحالية على الشريحة األولى من االتفاقات الموافق عليھا في االجتماع السادس والستين وإعادة النظر في تكاليف الوكالة لتطبيق نظام التكاليف اإلدارية   2

  للشرائح التالية في االجتماع السابع والستين.
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  التوصية
  

  توصي األمانة اللجنة التنفيذية:  38
  

خطة إدارة إزالة المواد أن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من   ) أ(
 في السودان؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
ألف من االتفاق بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية  -2أن تالحظ أن األمانة قد قامت بتحديث التذييل    ) ب(

قد أضيفت   16الدعم نتيجة لنظام التكاليف اإلدارية الجديد، وأن الفقرة الجديدة  فتكاليليعكس التغيير في 
لتدل على أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والستين، كما 

  ورد في المرفق األول بھذه الوثيقة. 
  

خطة إدارة إزالة المواد ى الشريحة الثانية من توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة عل  39
، مع تكاليف الدعم عند مستوى التمويل 2016-2015للسودان وخطة تنفيذ الشريحة للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

الوارد في الجدول أدناه، على أن يكون من المفھوم أن الموافقة على تمويل اضافى يخضع للتناول المرضى لمسائل نظام 
  لترخيص والحصص المحددة في تقرير التحقق.ا
  
  

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكاليف الدعم 
 (دوالر أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

000 110  700 7  اليونيدو 

  
  

 ----  
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  األول لمرفقا

 
 

النص المراد تضمينه في االتفاقية الُمحّدثة بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد 
  استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية األطراف من أجل خفض

  (ترد التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لسھولة الرجوع إليھا) 
 
 

 
  

يحل ھذا االتفاق الُمحّدث محل االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان واللجنة التنفيذية في  . 16
  االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية.

 
  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 

 

  المجموع 2017 2016 2015 20102011201220132014 التعريفالخط
 

 للتخفيض الوارد في بروتوكول مونتريالالجدول الزمني 1.1
لمرفق جيم  ، مواد المجموعة األولى (طن من التابع ل

  قدرات استنفاد األوزون)
 

غير غير متوفر
متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 47,43 47,43 47,43 52,7052,70

الحد األقصى المسموح به   من إجمالي االستھالك  الوارد1.2
جيم، المجوعة األولى (طن من قدرات استنفاد في المرفق
   األوزون)

غير غير متوفر
متوفر

غير 
متوفر

 غير متوفر 36,89 42,13 47,43 52,7052,70

على الوكالة المنفذة الرئيسيةوافقت اليونيدو بصفتھا 2.1
 التمويل  (دوالر أمريكي)

1.056.3410250.0000110.000 0 0 40.000 1.456.341 

 108.476 2.800 0 0 79.226018.75007.700 تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي)2.2
 1.456.341 40.000 0 0 1.056.3410250.0000110.000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي)3.1
 108.476 2.800 0 0 79.226018.75007.700 إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)3.2
 1.564.817 42.800 0 0 0268.7500117.700*1.135.567 إجمالي تكاليف الدعم المتفق عليه (دوالر أمريكي)3.3

 4,28 األوزون)التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد  22- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع إزالة 4.1.1
 0,00 التي يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون) 22-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 4.1.2
 7,32 (طنا من قدرات استنفاد األوزون) 22-لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتبقي من االستھالك المؤھل ل4.1.3
 0ب التي تم االتفاق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاد األوزون)141- المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمجموع إزالة 4.2.1
 *11,87 ب التي يتعين تحقيقھا في المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد األوزون)141-المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 4.2.2
 27,13 ب (طنا من قدرات استنفاد األوزون)141-لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتبقي من االستھالك المؤھل ل4.2.3

 *الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين بالنسبة ألربع شركات تصنع رغاوي العزل و تندرج ھنا في ھذا االتفاق.
 

_ _ _ _ 
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