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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
  السودان

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)

  2017% بحلول عام 30  والستون السادس  رئيسية)ال( يونيدو

 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 42.07  2016السنة:   (المجموعة األولى من المرفق جيم) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2016 السنة:  )استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات ثالثا(
مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
عامل   المذيبات  التبريد

  تصنيع
االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
  30.87        30.87 -الھيدروكلوروفلوروكربون
 11.20    11.20     22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 

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

 50.60  المستدامة:نقطة البداية للتخفيضات المجمعة  52.70  :2010-2009خط األساس لفترة 

  )استنفاد األوزوناالستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات 

 34.45  المتبقي: 16.15  موافق عليه بالفعل:ال
 

  المجموع 2017  ) خطة األعمالخامسا(

 0.43 0.43  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 42,800 42,800  التمويل (دوالر أمريكي)
 

  المجموع 2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  ) بيانات المشروعسادسا(

 غير متاحة 47.43 47.43 47.43 52.70 52.70 غير متاحة غير متاحة غير متاحة  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 غير متاح 36.89 42.13 47.43 52.70 52.70 غير متاح غير متاح غير متاح

التمويل المتفق 
(دوالر  عليه

  أمريكي)

 1,456,341 40,000   110,000  250,000  1,056,341 تكاليف المشروع يونيدو

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

 عليھااألموال التي وافقت 
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

 1,416,341 0.0 0 0 110,000 0 250,000 0 1,056,341 تكاليف المشروع

 105,676 0.0 0 0 7,700 0 18,750 0 79,226  تكاليف الدعم

إجمالي األموال المطلوب 
الموافقة عليھا في ھذا 

 (دوالر أمريكي) االجتماع

 40,000 40,000        تكاليف المشروع

 2,800 2,800         تكاليف الدعم

 

  شمولية ةموافق  األمانة: ةتوصي
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  وصف المشروع

الثالثة  حةيالشر ليطلبا لتمو نة،يالة المنفذة المعكالو بوصفھا دو،يونيقدمت ومة السودان، كح بالنيابة عن -1
، يكيدوالر أمر 40 000بمبلغ  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىمن المرحلة  رةيواألخ
 ةيالثان حةيالشر ذيعن تنف ايمرحل رايتقر الطلب تضمنيو 1.أمريكيدوالر  2 800البالغة  ةتكاليف دعم الوكال زائد
  .2018لعام  حةيالشر ذيوخطة تنف ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھاست منالتحقق  ريوتقر

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك المواد تقرير عن 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 

المواد من  من قدرات استنفاد األوزون اطن 42.07 قدره استھالكعن  السودانحكومة  أبلغت -2
من خط األساس وأقل قليال من في المائة  20.2بنسبة  بالفعل وھو أقل ،2016عام في  الھيدروكلوروفلوروكربونية

استھالك  ويرد .42.13 والبالغ المبرم مع اللجنة التنفيذية المحدد في االتفاقالمسموح به  األقصى لالستھالكالحد 
 .1في الجدول  2016- 2012 للفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 )2016-2012للفترة  7(بيانات المادة  السوداناستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  -1الجدول 
 خط األساس 2016 2015 2014 2013 2012 يةالھيدروكلوروفلوروكربون المادة

          طن متري
 218.50 203.58 209.78 229.09 207.0 253.0 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 369.50 280.67 320.47 364.54 362.33 409.0 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 588.00 484.25 530.25 593.63 569.33 662.0 المجموع (طن متري)
    طن من قدرات استنفاد األوزون

 12.02 11.20 11.54 12.59 11.39 13.92 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 40.65 30.87 35.25 40.09 39.86 45.00 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 52.70 42.07 46.79 52.68 51.24 58.92 (المجموع الفرعي) (طن متري)

واء. وتتمثل ھال فييكوت ديفي قطاع خدمة التبر 22- كربونلوروفلوروكدرويھالك الھاست كل حدثوي -3
 ستخدميُ التجارية. و البراداتو المستقلةاالستخدامات الرئيسية في خدمة وحدات تكييف الھواء 

 .ديالتبر تورغاوي العزل لمعدا البوليوريتان رغاويإلنتاج  ب141- روكربونلوروفلوكدرويھال

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذيتنف ريتقر بموجب ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك قطاع المواد الھاست اناتيعن ب السودانومة كأبلغت ح -4
 .7المادة  بموجب المبلغ عنھا اناتيمع الب ىتماشوت 2016البرنامج القطري لعام 

 التحقق تقرير

واردات وصادرات المواد بشأن والحصص  صيلتراخصدار اإل ومة تنفذ نظاماكالتحقق أن الح ريد تقركأ -5
ان ك 2016و 2015لعامي  يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد الك ھوأن إجمالي است ةيربونكلوروفلوروكدرويھال

وھو ما يتسق مع التوالي،  علىمن قدرات استنفاد األوزون  اطن 42.07و من قدرات استنفاد األوزون اطن 46.79
 .من بروتوكول مونتريال 7بموجب المادة  المبلغ عنھا اناتالبي

                                                 
  من المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان إلى األمانة. 2017أغسطس/آب  22وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ الثانية حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

والموارد  ئةيللب ىاألعلالمجلس  اھيشرف عليفي وزارة الصناعة، ومنشأة  ةيوحدة األوزون الوطن إن -6
 .اليول مونتركبروتو ذيتنفالمعنية ب ةيا اللجنة الوطنھوتدعم ة،يعيالطب

بالتعاون  ةيربونكلوروفلوروكدرويھواردات المواد ال لرقابةوالحصص  صيالتراخإصدار نظام  ذيتنف ويجري -7
إنشاء من خالل كذلك الواردات  الرقابة علىلجمارك. وقد تحسنت كفاءة ل العامةالھيئة و ةيوحدة األوزون الوطن نيب

لجمارك ھيئة ال راديوثائق االست ميتقد جبيالحصص والواردات الفعلية. و بشأنقاعدة بيانات إلكترونية مشتركة 
 .ةيووحدة األوزون الوطن

 التصنيع قطاع

المشروع  غطىاألربع. و البوليوريتان اويات رغكفي شر التصنيعلقطاع  ةيجياإلزالة التدر ذيتنف يجري -8
 البرادات تصنيععامل نفخ في ك ب141-روكربونلوروفلوكدرويھال وتستخدم ايالجامع أربع مؤسسات مملوكة محل

). وقد تم االنتھاء من عمليات التحويل في مصنع انتكتان) واأللواح المعزولة (شرك(شر وأجھزة التجميد المنزلية
(ألواح مركبة معزولة) وتم تدمير المعدات  زالمنزلية) وشركة أمين بانلوأجھزة التجميد  البراداتالتبريد الحديث (

(األلواح  للصلب عكدابي) ووأجھزة التجميد المنزلية البرادات( رية كولدكفي شر التيالتحو وتجري حالياالقديمة. 
 ليبدكبع البنتان ات األرك. واختارت الشر2017ا في عام ھاء منھواأللواح العازلة) ومن المتوقع االنت المعزولة

 ةيمتر أطنان 107.9إزالة  إلىات األربع كذه الشرھ ليمال تحوكإ ؤديي. وسوف ب141- روكربونلوروفلوكدرويھلل
في  23ثر من كأ مثليو ما ھب، و141-ربونكلوروفلوروكدرويھمن قدرات استنفاد األوزون) من ال اطن 11.87(

  .2013في عام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالك المواد الھالمائة من إجمالي است

 خدمة التبريد قطاع

 10و (أربعة ألغراض التدريب جھازا متنقال للتعرف على غازات التبريد المتعددةعشر  ةتم توزيع أربع -9
(مثل مضخات التفريغ وآالت االستعادة  الخدمةمجموعة تدريبية من معدات  21الجمارك السودانية). وتم شراء  لھيئة

 لصالحلتجفيف وأسطوانات االستعادة وصمامات الثقب وزجاجات زيت التبريد وأسطوانات النيتروجين) لومرشح 
حصلوا على و ديعمل خدمة التبر العاملين في ورشمن  اتقني 260 بيتم تدروجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا؛ 

 ريواالسترداد وإعادة التدو ئةيھوأفضل ممارسات إعادة الت ،في السودان اليول مونتركبروتو ذيتنف ةيآل شھادات بشأن
مواد  ريوتطو ديالمتصورة في قطاع التبر ةيالمستقبل ةينولوجكوالتطورات الت واءھال فييكوت ديفي خدمة معدات التبر

الحترار اإمكانية تدريب بشأن البدائل منخفضة على أربعة من المھنيين  وحصلاالحترار العالمي؛ منخفضة إمكانية 
 .العالمي

المجتمع المدني، أفراد من ون وم مسؤولون حكوميون ومستوردون وتقنيمشارك، بمن فيھ 400 وحضر -10
 ةيوحدة األوزون الوطن نيلمعلومات بمستمر لتبادل كان ھناك االحتفال باليوم الدولي لحفظ طبقة األوزون؛ و

  وأصحاب المصلحة.

 

 هورصد روعتنفيذ المش وحدة

المواد الخاصة بحصص ال ذيلتنف ةيوحدة األوزون الوطنبدعم من  ةيوحدة األوزون الوطن تحظى -11
بشأن  دةيات المستفكوالتفاعل مع الشر قيللتنسو ن،يوالمرخص نيالمسجل نيدللمستور ةيربونكلوروفلوروكدرويھال
 .ةيربونكلوروفلوروكدرويھألنشطة خطة إدارة إزالة المواد ال ةيوميالمشروع، واإلدارة ال ذيتنف
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 صرف األموال مستوى

 ادوالر 1 416 341دوالرا أمريكيا من أصل  1 416 224، تم صرف مبلغ 2017 سبتمبر/أيلولحتى  -12
 في عام اأمريكي ادوالر 116 . وسيتم صرف الرصيد البالغ2حتى اآلن، كما ھو مبين في الجدول موافق عليه  اأمريكي
2017.  

  
 لسودانلخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمرحلة األولى من لالتقرير المالي  -2الجدول 

  )بالدوالر األمريكي(

 الوكالة
 المجموع الموافق عليه الثالثةالشريحة  األولىالشريحة  مشروعات قطاع الرغاوي*

الموافق 
 عليه

الموافق  المنصرف
 عليه

الموافق  المنصرف
 عليه

 المنصرف الموافق عليه المنصرف

 1,416,224 1,416,341 109,883 110,000 250,000 250,000 1,056,341 1,056,341 يونيدو

معدل 
 الصرف

(%) 
100 100 99.89 99.99 

في وقت الحق في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أدرجو* موافق عليه كمشروعات استثمارية قائمة بذاتھا 
  الموافق عليھا في االجتماع السادس والستين.

  

 ةيدروكلوروفلوروكربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ الثالثة حةيالشر ذيخطة تنف

 :ستنفذ األنشطة التالية -13

معنيين  نييخبراء استشار تعيينبما في ذلك  انتيوريفي قطاع رغاوي البول الجامعمال المشروع كإ  (أ)
بشأن نقل  ةيھيمبادئ توج إعدادبما في ذلك  ة،يميالسالمة التنظ ايقضابو واألنابيب السليمة ةيوھالتب

دوالر  20 000( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيابالتعاون مع  ةيربونكدرويھالمواد ال نيوتخز
 ؛)يكيأمر

 )؛أمريكيدوالر  11 000في ألمانيا (المواد الھيدروكربونية واحد على مناولة  تقنيتدريب   (ب)

والصواميل  ،والموصالت ،شراء ثالث مجموعات من معدات التدريب (مثل أدوات التجميع اليدوي  (ج)
 9 000) المتصلة بالمواد الھيدروكربونية والمواد غير المستنفدة لألوزون األخرى (المقاومة للنار

 ).أمريكيدوالر 

 تھاياألمانة وتوص قاتيتعل

 تعليقاتال

 عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تقرير

 22-كربونلوروفلوروكدرويھالك الھأن است يبين 7المادة  بموجب هالك المبلغ عنھأن االست دويونيالحظت  -14
 11.6البالغ و 22-كربونلوروفلوروكدرويھالك الھالمجمع في است ضيللتخف ةيأقل من نقطة البدا انك 2016في عام 

المعدات  فأشارت إلى أن استيراد، فقططن من قدرات استنفاد األوزون  0.4 بمقدار من قدرات استنفاذ األوزون اطن
في خفض واردات  سيسھموآخذ في االنخفاض  22-كربونلوروفلوروكدرويھالالقائمة على 

 .القادمةفي السنوات  22- كربونلوروفلوروكدرويھال
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 ةيدروكلوروفلوروكربونيالثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھ حةيالشر ذيمرحلي عن تنف ريتقر

 قانونيال طاراإل

 وقدرھا 2017لعام  ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال راديومة السودان بالفعل حصص استكأصدرت ح -15
 من قدرات استنفاد األوزون. اطن 36.86

 التصنيع قطاع

 عكدابيو كولدير( يجري حاليا التحويل في شركتين ا،ھليتحو تميات الرغاوي األربع التي سكشر نيمن ب -16
أن  ةتقنيالتدخالت ال علىه كان يتعين ألن ذيتنفال. وقد تأخر 2017في عام  إكمالھما تمي، ومن المتوقع أن )للصلب
أن مورد المعدات قد أعد جداول مفصلة ب دويوني فادتأو.  ةيالتجار اتيمواصلة العمل إلىات كحاجة الشر تراعي
  .2017في عام  تملكيس نيتكفي الشر ليد أن التحوكوأ ل،يوالتشغ للتركيب

 خدمة التبريد قطاع

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مع  شراكةالبلد  أقامطويلة األجل لبرامج التدريب، فيما يتعلق باالستدامة  -17
وضع جميع معايير مما أدى إلى ، وھي المؤسسة الرئيسية للبحوث والتدريب في السودان، )الھندسة الميكانيكية(كلية 

جامعة السودان للعلوم ل ةيبيمعدات تدر ريالسابقة، تم توف حةيالشر في إطار. وعند نھاية عمليات التصنيعالتدريب 
ارتفاع معدل  إلى. وبالنظر ئةيھوإعادة الت رياالسترداد وإعادة التدو اتيعمل علىطالب  900 بيوتم تدر والتكنولوجيا

 .بية لضمان استدامة أنشطة التدركالشرا علىمن الضروري الحفاظ  د،يي غازات التبرتقنيدوران 

غازات بالمصممة للعمل  ريالمعدات غ فيالقابلة لالشتعال  ديغازات التبر إلى ئةيھبإعادة الت تعلقي مايوف -18
 من نيتقنيال نيوالممثل نييالمعن المسؤولينأن بغت األمانة بلِ )، أُ 73/34و 72/17القابلة لالشتعال (المقرران  ديالتبر

حلقات دراسية وحلقات عمل  يف واشاركتكييف الھواء و ديالتبر يتقنيورابطة  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
غير أنه ال يوصى من . ايواألمون يةربونكدرويھالالمواد بما في ذلك  ة،يعيالطب ديبشأن المناولة اآلمنة لغازات التبر

المواد  إلى يةربونكلوروفلوروكدرويھالالمواد  علىالتي تحتوي  ةيالمعدات الحال ئةيھإعادة تالناحية التقنية بحل 
ومة ال تضطلع بأنشطة إعادة كأن الح دويونيدت كأو. ايرسم ھذا الحل مدع تميوبالتالي ال  ايأو األمون يةربونكدرويھال
 يةربونكدرويھالالمواد في البلد. وفيما يتعلق بالمعدات الجديدة التي تحتوي على  يةربونكدرويھالالمواد  إلى ئةيھالت

  وصيانتھا، فإن مناھج التدريب تغطي مسألة القابلية لالشتعال.

  

 الخالصة

أي حصص  ديتحد تميلم  هإال أن ا،يحال عمليوالحصص في البلد  صيالتراخإصدار تالحظ األمانة أن نظام  -19
الك ھلالست ىا مع الحد األقصھالتي تم التحقق من 2016و 2015 عامي الكھاست اتي. وتتفق مستو2017لعام 

من خطة إدارة إزالة  األولىللمرحلة  ةالتقدم في األنشطة المقرر جريي. وةيذيفي االتفاق مع اللجنة التنف هالمسموح ب
األنشطة  تنجزوس ؛املكل كاآلن بش يحت اھيوتم صرف األموال الموافق عل ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال
من خطة إدارة إزالة المواد  األولىفي إطار المرحلة  والمقررة ع،يفي قطاع التصن ةيالمتبق

من خطة إدارة إزالة  األولىستنجز األنشطة الشاملة في إطار المرحلة و؛ 2017في عام  ة،يربونكلوروفلوروكدرويھال
إنجاز المشروع بحلول  ريتقر قدميوسوف ؛ 2018كانون األول /سمبريبحلول د ةيربونكلوروفلوروكدرويھالمواد ال

أن تؤدي  رةيالثالثة واألخ حةيفي إطار الشر تلك المقررةاألنشطة التي نفذت بالفعل و من شأن. و2019 حزيران/ويوني
 األجل لألنشطة. لةيالخدمة وضمان االستدامة طو عقطا زيتعز إلى

 توصيةال

الثالثة من  حةيالشر ذيالمرحلي عن تنف ريعلما بالتقر ةيذياللجنة التنف طيوصي أمانة الصندوق بأن تحت -20
 الشموليةذلك بالموافقة كللسودان؛ وتوصي  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىالمرحلة 
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للسودان  ةيربونكلوروفلوروكدرويھمن خطة إدارة إزالة المواد ال األولىمن المرحلة  رةيالثالثة واألخ حةيالشر على
 في الجدول أدناه: نيالمب ليمستوى التمو على 2018لعام  ذات الصلة حةيالشر ذيوخطة تنف

تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 
 أمريكي)

تكاليف الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الوكالة المنفذة

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

 يونيدو 2,800 40,000

  

     
 


