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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  الكونغو

  مدى السيطرة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة (أوال) عنوان المشروع

   2020% بحلول عام 35  والستونالثالث   اليونيدو، اليونيب (رئيسية) خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون)    8.72 2014السنة:  (المرفق ج الفئة األولى)  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة
  

  2014 السنة: (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت كيميائي
 الحريق

المذيبا التبريد
 ت

عامل 
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

  إجمالي 

 استھالك القطاع

  الخدمة التصنيع  

 8.72   8.72     22 -الھيدروكلوروفلوروكربون
  

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

  10.14 للتخفيضات المجمعة المستدامة: نقطة البداية  10.14   2010 - 2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  6.59 المتبقي:  3.55 الموافق عليه بالفعل:
  

 المجموع  2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا) خطة األعمال

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليونيب
  األوزون)

0.4  0.3  0.4 1.1 

 113,000 39,550  28,250  45,200  التمويل (دوالر أمريكي)

  اليونيدو

إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاذ 
  األوزون)

0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

 81,750 0 0 0 0 81,750  التمويل (دوالر أمريكي)
  

  المجموع   2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 2012 2011                              بيانات المشروع سادسا

  غير متاح    حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال
غير 
  متاح

  غير متاح  6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13  10.14 10.14

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن 
  )األوزونمن قدرات استنفاذ 

  غير متاح  
غير 
  متاح

  غير متاح  6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13  9.14 10.14

التمويل الموافق عليه (دوالر 
  أمريكي)

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

45,000 0 30.000  0  0  40.000  0  25.000  0  35.000  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

5.850  0  3.900  0  0  5.200  0  3.250  0  4.550  22.750  

  اليونيدو  
تكاليف 
  المشروع

100.000  0  0  0  0  75.000  0  0  0  0  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

9.000  0  0  0  0  6.750  0  0  0  0  15.750  

األموال  التي وافقت عليھا 
اللجنة التنفيذية (دوالر 

  أمريكي)
  

تكاليف 
  المشروع

145.000  0  30.000  0  0  0.0  0  0  0  0  175.000  

    
تكاليف 
  الدعم

14.850  0  3.900  0  0  0.0  0  0  0  0  18.750  

اجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

  (دوالر أمريكي) االجتماع
  

تكاليف 
  المشروع

0  0  0  0  0  115.000  0  0  0  0  115.000  

    
تكاليف 
  الدعم

0  0  0  0  0  11.950  0  0  0  0  11.950  

 

 الموافقة الشمولية    توصية األمانة:
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 وصف المشروع

لشريحة الثالثة من المرحلة األولى التمويل  اه الوكالة المنفذة، طلبتاليونيب نيابة عن حكومة الكونغو، بصفقدم       -1
 إجمالية قدرھاتكلفة ب، السادس والسبعينإلى االجتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة 

دوالر  5,200 بقيمةوكالة ال، باإلضافة إلى تكاليف دعم يدوالر أمريك 40,000، تتألف من دوالر أمريكي 126,950
لليونيدو.  دوالر أمريكي 6,750 بقيمة، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 75,000ولليونيب،  أمريكي
 .2018إلى  2016لفترة من عن تنفيذ الشريحة الثانية وخطة تنفيذ الشريحة ل امرحلي اتقرير الطلبويشمل 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

 22-بوناستھالك الھيدروكلورفلور

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  8,72استھالك  عنحكومة الكونغو  أبلغت  -2
. 2015استنفاد األوزون لعام  من قدراتطن  8,72وقدرت استھالك  2014في عام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 .1في الجدول  2015 -  2011المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ر استھالك ويظھ

 تقدير عام ،2014 - 2011للفترة  7في الكونغو (بيانات المادة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية استھالك  -1الجدول 
2015(  

 خط األساس 20142015 201120122013 22- الھيدروكلوفلوروكربون
 184.4 158.5 158.5 170 179.4 192طن متري

 10.14 8.72 8.72 9.35 9.87 10.56  طن من قدرات استنفاذ األوزون
  

وحدات  لصيانة ويستخدم 2015إلى  2011 متناقصا مناتجاھا  22- الھيدروكلوفلوروكربونيوضح استھالك       -3
المواد استھالك وكان التبريد التجارية والصناعية.  وأجھزةوالمركزية  المنزليةتكييف الھواء 

 .ينالسنت لھاتينأھداف بروتوكول مونتريال  أقل من 2015و 2014لعامي الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير

 تقرير عن تنفيذ إطارالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في بيانات استھالك قطاع عن حكومة الكونغو  أبلغت      -4
تقرير البرنامج م يقدتم ت. وسي7مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  تتوافق التي 2014 البرنامج القطري لعام

 .2016 / نيسانأبريل 30 بحلول 2015القطري لعام 

 ة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار اإل

لمواد المستنفدة لألوزون في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل / تصديرتراخيص استيراد تمت تغطية      -5
سيطر على واردات وصادرات وإعادة يي ذ، ال2002 / أيارمايو 13 في تنظيمالالكونغو بموجب مرسوم إطار 

المواد مستنفدة لألوزون (بما في ذلك المواد الحتوية على صادرات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات الم
وضعتھا الجماعة االقتصادية التي الئحة شبه اإلقليمية بالھذا  وتم المزيد من تعزيز). الھيدروكلوروفلوروكربونية

األنظمة المتعلقة باستيراد وتسويق  تنسيقھدف ب، 2004تشرين الثاني  /والنقدية لوسط أفريقيا (سيماك) في نوفمبر
المواد سيماك أيضا وتراقب الئحة . وحاوياتھاواستخدام وإعادة تصدير المواد المستنفدة لألوزون 

  القائمة عليھا. والمعدات الھيدروكلوروفلوروكربونية 
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 قطاع خدمات التبريد

 تشمل األنشطة الرئيسية التي نفذت:      -6

رصد استيراد وتوزيع من أجل تجاري  مسؤول 36جمارك و  ضابط 62عدد لثالث حلقات عمل تدريبية   ) أ(
 .المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والسيطرة عليھا

تكييف والتبريد في مجال خدمات فني تبريد على الممارسات الجيدة  58عدد ثالث حلقات عمل تدريبية لو  ) ب(
 بالھيدروكربون.  الھواء، والتداول اآلمن لمواد التبريد

االنتھاء من عملية شراء وتوريد المعدات واألدوات الالزمة لمراكز التميز والتدريب على استخدامھا و  ج) (
 في إطار الشريحة األولى.

  المشروع رصد وتقييم

بمساعدة  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحدة األوزون الوطنية على تنفيذ خطةتشرف       -7
 .اثنين استشاريين

 مستوى صرف األموال

 98,570لليونيب و دوالر أمريكي 64,956( دوالر أمريكي 163,526تم صرف  ،2016 / نيسانأبريل حتى      -8
مبين في الجدول ال على النحو، دوالر أمريكي 175,000 وقدره حتى اآلنالمبلغ المعتمد  من لليونيدو) دوالر أمريكي

  .2016في عام  أمريكيدوالر  11,473وسيتم صرف رصيد قدره . 2

 إجمالي المعتمد الشريحة الثانيةالشريحة األولى الوكالة
 المصروف المعتمد المصروفالمعتمدالمصروفالمعتمد 

 64,956 75,000 19,956 30,000 45,000 45,000اليونيب
 98,570 100,000 0 0 98,570 100,000اليونيدو
 163,526 175,000 19,956 30,000 143,570 145,000المجموع

 93  67  99  معدل الصرف (%)
  

 اإلزالة خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة

المزيد األنشطة المتبقية في إطار الشريحة الثانية المتعلقة بتدريب  سينجز اليونيبخالل تنفيذ الشريحة الثالثة،       -9
 ضباطتمويل الشريحة الثالثة حكومة الكونغو من تعزيز قدرات  وسيمكنموظفي الجمارك وفنيي التبريد. من 

الجمارك وفنيي التبريد من خالل تحسين معرفتھم عن الممارسات الجيدة في مجال التبريد والتكنولوجيات الجديدة، 
 بالمعدات واألدوات. وسيتم تنفيذ األنشطة التالية: موتزويدھ

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ديد ومراقبة تح نجمارك ع ضابط 80 لعددأربع حلقات عمل   ) أ(
 دوالر أمريكي)، 15,000والمعدات القائمة عليھا (اليونيب) (

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة تدوير  استرداد نفني تبريد ع 100 عددعمل ل حلقاتخمس و  ) ب(
 الر أمريكي)،دو 15,000(اليونيب) ( الھيدروكربونب غازات التبريدوالتعامل اآلمن مع 

التكنولوجيا، وتوزيع المعدات  أحدث تطوراتتعزيز مراكز التميز من خالل توفير المعلومات عن و (ج)
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أدوات بروبان واألكسجين، وأدوات متعددة وبال وجھاز اللحام الموازين، مثل(الصيانة  أدواتواألساسية 
على استخدام المعدات واألدوات  فنيا 200، وتدريب ورشة لخدمة غازات التبريد 50لى عالسالمة) 

 )؛دوالر أمريكي 75,000(اليونيدو) (

من ضباط التبريد وخبير  خبير في مجالمساعدة بوجمع البيانات خطة اإلزالة رصد تنفيذ جميع أنشطة و  (د) 
  ).دوالر أمريكي 10,000) (اليونيبالجمارك (

  

 األمانة وتوصية تعليقات

 تعليقاتال

 تقرير التحقق

المواد تقرير التحقق من استھالك يجري إعداد  مازالصدور ھذه الوثيقة،  وقت حتى  -10
، لن يتم تحويل األموال 72/19قرار لل وفقا. لذلك، 2015و  2014و  2013للسنوات الھيدروكلوروفلوروكربونية 

حكومة  من امتثال وتتأكداألمانة تقرير التحقق  تستعرضالمعتمدة في إطار الشريحة الثالثة إلى الوكاالت المنفذة حتى 
 مع اللجنة التنفيذية. ھاالكونغو لبروتوكول مونتريال واتفاق

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن استھالك 

استنفاد  من قدراتطن  9,35 وقيمته 2013المبلغ عنه لعام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان استھالك       -11
أقل من الحد األقصى المسموح به  هاستنفاد األوزون)، ولكن من قدراتطن  8,8المحددة ( الحصة اعلى مناألوزون 

إلى  يعزىھذا الوضع  اليونيب أن سبباستنفاد األوزون) لھذا العام. وأوضح  من قدراتطن  10,14لالستھالك (
أنھا على كدت الحكومة أو. لالستيراد ھمطلباتعلى بعض المستوردين في اللحظة األخيرة وتمت الموافقة  تسجيل

فترة  قبلبلغ جميع المستوردين في وقت مبكر تفي المستقبل، وس الوضع استتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لتجنب ھذ
 التسجيل.

 إدارة إزالة المواد الھيدروطلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة

 قانونيالطار اإل

 وقدرھا 2016للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام أصدرت حكومة الكونغو بالفعل حصص االستيراد       -12
 استنفاد األوزون. من قدراتطن  8,52

 قطاع خدمات التبريد

 لذا يتمسيماك في الكونغو عضو اليونيب بأن   أفاداالستدامة طويلة األجل لبرامج التدريب، بفيما يتعلق       -13
في جمھورية أفريقيا الوسطى، التي  الكائنةلجمارك لاإلقليمية  دونتدريب الجميع موظفي الجمارك في مدرسة تدريب 
ألوزون في مناھجھا. وباإلضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاق مع معھد التدريب الرئيسي في برازافيل لوحدة  شملت

 لغازات التبريدمة التبريد والتداول اآلمن خدمجال الممارسات الجيدة في  علىتدريب الدورة استمرار لضمان 
 الدراسية. ھاالھيدروكربون التي تم تضمينھا في مناھجب

جيدا  تعلمأن الحكومة  اليونيب بالھيدروكربون ذكر غازات التبريدوفيما يتعلق بأنشطة التعديل التحديثي إلى       -14
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للمعدات القائمة التعديل التحديثي المنظم  يجري ، اللليونيب. ووفقا 1ةالتنفيذياللجنة القرارات ذات الصلة الصادرة عن 
أنظمة أو  يهليس لدوھذا البلد في الكونغو.  إلى غازات التبريد بالھيدروكربون 22-على الھيدروكلوروفلوروكربون

 للحث علىسة ، أو سياالھيدروكربونعلى  ةالقائم وتكييف الھواء التبريد أنظمة استخدامبسمح ت موضوعة قوانين
، المبردات األخرى المتاحة 22-الھيدروكلوروفلوروكربونإلى جانب وصديقة للمناخ. البدائل المزيد من الاستخدام 

  .290-ج والھيدروكربون407- أ والھيدروفلوروكربون410- الھيدروفلوروكربون حاليا في السوق المحلية ھي

 استنتاج

 تراخيصل البلد نظاموجاري تشغيل . د الھيدروكلوروفلوروكربونية تقدمايحرز تنفيذ خطة إدارة إزالة الموا      -15
 2013البلد في عام  فيالمستوردة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةعلى الرغم من أن كمية واالستيراد.  وحصص

خذت الحكومة الحد األقصى المسموح به لالستھالك) لھذا العام، اتھا أقل من أعلى من الحصة المحددة (ولكن تكان
 أقل من 2015و  2014 يعاموكان االستھالك المبلغ عنه في إجراءات فورية لتجنب ھذا الوضع في المستقبل، 

وتلك  ناألوليتيشريحتين الحتى اآلن في إطار  التي نفذتنشطة وسوف تعزز األالمستويات القصوى المسموح بھا. 
المواد القدرات الوطنية من أجل السيطرة على وفي إطار الشريحة الثالثة بما في ذلك تعزيز مراكز التميز  المقررة

طويلة قطاع الخدمة وضمان االستدامة ستعزز  ،وشراء وتوزيع معدات خدمات التبريدالھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .ةاإلزال ألنشطة المقترحة في إطار المرحلة األولى من خطةل األجل

 توصيةال

اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق       -16
على  أيضا بالموافقة الشاملة في الكونغو. وتوصيإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األولى من خطة إدارة 

، 2018 -2016 الموازية للفترةللكونغو، وخطة تنفيذ الشريحة  اإلزالة ى من خطةالشريحة الثالثة من المرحلة األول
 األموال المعتمدة إلى برنامج ه لن يتم تحويلفي الجدول أدناه، على أن يكون مفھوما أن ةمبينالمستويات التمويل  عند

األمانة تقرير التحقق  تستعرض حتى )نيدواليومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (و (اليونيب) لبيئةل األمم المتحدة
  بين الحكومة واللجنة التنفيذية: المبرم تفاقاالحكومة الكونغو لبروتوكول مونتريال ووتتأكد من امتثال 

 تمويل المشروع عنوان المشروع 
 )(دوالرأمريكي 

 تكاليف الدعم
 )(دوالر أمريكي

 الوكالة المنفذة
      

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة(أ)
  (المرحلة األولي، الشريحة الثالثة)

 اليونيب 40,0005,200
     

(المرحلة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة(ب)
الثانية) األولي، الشريحة

 اليونيدو 75,0006,750
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