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  السنواتمشروعات متعددة  –ورقة تقييم المشروع 
  السودان

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي تمت الموافقة فيه  الوكالة  ) عنوان المشروع1(

خطة إدارة إزالة المواد 
  )الثانيةالهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  2020% بحلول عام 75  الخامس والسبعون  رئيسية)ال( يونيدو

 

المرفق (المجموعة األولى من  7) أحدث بيانات المادة 2(
  جيم)

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 36.61  2017السنة: 

 

  2017 السنة:  )استنفاد األوزون) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات 3(
مكافحة   الرغاوي  والتساأليرو  ةكيميائيالمادة ال

  الحريق
المذيب  التبريد

  ات
عامل 
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
  االستهالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 25.75      25.75 -الهيدروكلوروفلوروكربون
 10.86    10.86     22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

  )استنفاد األوزون) بيانات االستهالك (طن من قدرات 4(

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

  )استنفاد األوزوناالستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات 

 3.11  المتبقي: 47.49  موافق عليه بالفعل:ال
 

  المجموع 2020 2019 2018  ) خطة األعمال5(

 4.2 0.4 0.0 3.8  إزالة المواد المستنفذة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيدو

 392,858 39,286 0 353,572  أمريكي) التمويل (دوالر
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015  ) بيانات المشروع6(

  34.25 47.43 47.43 47.43 47.43 47.43  حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال

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

47.43 42.13 36.89 36.89 30.81 13.17  

التمويل 
 الموافق عليه

(دوالر 
  أمريكي)

 2,750,729 36,716 0 330,441 0 0 2,383,572 تكاليف المشروع يونيدو

 192,551 2,570 0 23,131 0 0 166,850  تكاليف الدعم

 األموال التي وافقت عليها
(دوالر اللجنة التنفيذية 

 أمريكي)

 2,383,572      2,383,572 تكاليف المشروع

 166,850      166,850  تكاليف الدعم

إجمالي التمويل المطلوب 
الموافقة عليه في هذا 

 (دوالر أمريكي) االجتماع

 330,441   330,441    تكاليف المشروع

 23,131   23,131     تكاليف الدعم

 

  موافقة شمولية  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع

 الوكالة المنفذة ابوصفه )،ت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدوقدم، السوداننيابة عن حكومة بال -1
 بمبلغ، إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة  الثانيةمن المرحلة  الثانيةمويل الشريحة تطلبا لالمعينة 

 اتقرير الطلبويشمل  1ا.دوالرا أمريكي 123,13البالغة تكاليف دعم الوكالة  زائد ،اأمريكي ادوالر ,414330قدره 
  .2020 عام إلى 2018من عام للفترة وخطة تنفيذ الشريحة  2017عام لوتقرير التحقق  األولىعن تنفيذ الشريحة  امرحلي

 استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير عن 

المواد من من قدرات استنفاد األوزون  اطن 36.61 قدره استهالكعن  السودانحكومة  أبلغت -2
 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط األساس الخاص بالمواد وهو أقل من  ،2017عام في  الهيدروكلوروفلوروكربونية

في المائة من الحد األقصى لالستهالك المسموح به في  0.8، وأقل بنسبة في المائة 30.5المطلوب لالمتثال بنسبة 
 .1في الجدول  2017-2013 للفترة استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويرد .ةيذيلتنفاالتفاق مع اللجنة ا

 )2017-2013للفترة  7(بيانات الماردة  السوداناستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  -1الجدول 
 خط األساس 2017 2016 2015 2014 2013 يةالهيدروكلوروفلوروكربون المواد

متريطن 
 218.50 197.15 203.58 209.09 229.78 207.0  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 369.50 234.1 280.67 320.47 364.54 362.33  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 588.0 431.6 484.25 530.25 593.63 569.33  المجموع (طن متري)

 طن من قدرات استنفاد األوزون
 12.02 10.88 11.20 11.54 12.60 11.39  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 40.65 25.73 30.87 35.25 40.10 39.85  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 52.67 36.61 42.07 46.79 52.70 51.24 المجموع (طن من قدرات استنفاد األوزون)

أنشطة إزالة نتيجة تنفيذ  2015وقد انخفض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام  -3
ب في إنتاج 141-في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، والهيدروكلوروفلوروكوبن 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

البوليوريتان ورغاوي العزل ألجهزة التبريد، والموافق عليهما بموجب المرحتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة 
 من تنفيذ نظام إصدار التراخيص والحصص. المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدعم

 تنفيذ البرنامج القطري تقرير

 ذيتنف ريبموجب تقر يةربونكلوروفلوروكدرويهالالمواد الك قطاع هاست اناتيعن ب السودانومة كأبلغت ح -4
 .اليول مونتركمن بروتو 7بموجب المادة  عنها المبلغ اناتيمع الب وهي تتسق 2017البرنامج القطري لعام 

 تقرير التحقق

المواد بشأن  أن لدى الحكومة نظام فعال إلصدار التراخيص والحصص 2017أكد تقرير التحقق لعام  -5
 36.61كان قدره  2017، وأن إجمالي استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية

الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان طنا من قدرات استنفاد األوزون. وأشار التحقق إلى أن خطة إدارة إزالة المواد 
، وإدارة ومراقبة الواردات من هذه المواد، وقدم التوصيات التالية بشأن األنشطة التشريع الوطنيخالل حظت بدعم من 

الخدمة التدريب وتوفير المزيد من المعدات نتيجة زيادة عدد تقنيي/حلقات عمل  في قطاع خدمة التبريد: إجراء المزيد من
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد وإزالة  في البلد؛ وتوفير المزيد من الدعم لرفع الوعي ببروتوكول مونتريال

  تنفيذ األنشطة المتعلقة بهذه المواد.ولليونيدو لمواصلة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لوحدة األوزون الوطنية في 

                                                 
  .وحكومة السودان إلى يونيدلالعمرانية والموارد الطبيعية والتنمية ن وزارة البيئة م 2018أغسطس/آب  29وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وأسفر تحويل  .للسودان خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنجز تنفيذ المرحلة األولى من أُ  -6
. ب141-الهيدروكلوروفلوروكربوند األوزون من طنا من قدرات استنفا 11.87عن إزالة األربع شركات الرغاوي 

إدارة إزالة المواد كما أنجزت جميع أنشطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بموجب المرحلة األولى من خطة 
تقنيا بشأن آلية تنفيذ بروتوكول  260، بما في ذلك: تدريب 2016و 2015بين عامي  الهيدروكلوروفلوروكربونية

مونتريال في السودان، وأفضل الممارسات في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، والتطورات التكنولوجية المستقبلية 
البدائل منخفضة إمكانية االحترار  في القطاع والمواد منخفضة إمكانية االحترار العالمي؛ وتدريب أربعة مدربين على

سيُقدم تقرير إنجاز المشروع ذي الصلة بشأن تنفيذ المرحلة األولى من  2العالمي. وكما اشير عند تقديم الشريحة السابقة،
  .2019بحلول يونيه/حزيران  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة 

 المرحلة الثانية تنفيذ الشريحة األولى من عنتقرير مرحلي 

 اإلطار القانوني

، وهو جزء من وزارة البيئة والغابات والتنمية )HCENRالمجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية (يتولى  -7
خيص اترإصدار الخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام  ورصدعن تنفيذ  يةمسؤولال، العمرانية

حكومي بشأن إدارة وتنظيم لوائح المواد المستنفدة المرسوم ، وال2001حماية البيئة لسنة عمال بقانون الحصص و
موارد المجلس األعلى للبيئة والوحدة األوزون الوطنية، التابعة لوزارة الصناعة، والية  وتنفذ). 2001لألوزون (

  مالية والتخطيط االقتصادي.الجمارك السودانية، التابعة لوزارة ال هيئة، وتعمل بشكل وثيق مع الطبيعية

حكومة السودان عملية التصديق على تعديل كيغالي، وتعتزم تعديل تدابير مراقبة المواد المستنفدة وقد بدأت  -8
لألوزون، بما في ذلك نظامها الخاص بإصدار التراخيص والحصص. وينفذ البلد حاليا أنشطة تمكينية تسهم في عملية 

 التصديق.

 قطاع تصنيع الرغاوي

خطة لقطاع الرغاوي من  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من تضمنت  -9
طنا من قدرات استنفاد األوزون)  26.02ب (141-الهيدروكلوروفلوروكوبن تبقي منمال كلالستهالأجل اإلزالة الكاملة 

إلى  Target Steel Industriesو Mina Refrigerationمن خالل تحويل شركات تصنيع الرغاوي الست التالية: 
 Al Ikramو Adisonب)؛ و141-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكوبن 18.08السيكلوبنتان (

-أطنان من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكوبن Al Magdi )7.94و Sroji & Hamza (Safari)و
وتم تحديد موردي األجهزة  نفخ المختلط بين الماء وثاني أكسيد الكربون. وأجريت مناقصةب) إلى عوامل ال141

، وسيتوقف استخدام 2018للشركات الست قبل نهاية عام  المعداتلشركات الرغاوي الست. ومن المتوقع التعاقد على 
أيضا على  روكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الهيدخطة  وتنصب بعد التحويل. 141-الهيدروكلوروفلوروكوبن

طن  0.66إلى  0.44، التي يبلغ استهالكها السنوي DAMتقديم المساعدة التقنية لشركتين صغيرتين، إحداهما شركة 
من قدرات استنفاد األوزون في أنشطة رغاوي الرش (العزل). ووقعت الشركة على التزام بإزالة استهالك 

، وأيدت الحكومة هذا الكربونعلى الماء وثاني أكسيد  قائمةب وتحويله إلى بدائل 141-الهيدروكلوروفلوروكوبن
  .المرشوش رزاريابوليوريتان تنتج شركة ثانية  تحديدااللتزام. وأشارت يونيدو إلى أنه سيتم في الوقت المناسب 

 قطاع خدمة التبريد

ب 141-الهيدروكلوروفلوروكوبنإزالة على الرغم من أن تمويل الشريحة األولى من المرحلة الثانية لم يغط إال  -10
في قطاع الرغاوي، فقد تم تنفيذ بعض األنشطة التحضيرية في قطاع خدمة التبريد. وعلى سبيل المثال، قدمت يونيدو 

إلى المستفيدين في قطاع وتشغيلها  عوامل النفخ القابلة لالشتعالمعلومات عن المناولة اآلمنة لنظم الرغاوي القائمة على 
                                                 

2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/49 9، الفقرة.  
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  الرغاوي؛ وحصلت وحدة األوزون الوطنية على دعم لبدء تدريب موظفي الجمارك وتقنيي التبريد وتكييف الهواء.

 وحدة تنفيذ ورصد المشروع

تحويل المعدات أجل من دولي في إعداد مواقع صناعية لمعدات جديدة خبير استشاري ساعد ممثل محلي و -11
؛ وقدمت وحدة األوزون الوطنية الدعم اإلداري في تنظيم زيارات منتظمة ب141-الهيدروكلوروفلوروكوبنالقائمة على 

  .البنية التحتيةاألشغال الخاصة بالتقدم و وتابعتللمواقع، 

  مستوى صرف األموال

أمريكيا تمت الموافقة عليه حتى  ادوالر 2,383,572، من اصل مبلغ قدره 2018حتى أكتوبر/تشرين األول  -12
 1,130,089في المائة). وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره  52.6دوالر أمريكيا (أي  1,253,483اآلن، تم صرف 

  .2020و 2019دوالرا أمريكيا في عامي 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة 

 :2020وديسمبر/كانون األول  2018ألنشطة التالية بين ديسمبر/كانون األول ا ستُنفذ -13

بمساعدة من خبراء استشاريين محليين (مشروع لوائح  2019دعم تحديث اإلطار القانوني في عام   (أ)
-الهيدروكلوروفلوروكوبنب و141-جديدة، بما في ذلك قيود/حظر على الهيدروكلوروفلوروكوبن

المواد البوليوالت سابقة الخلط المستخدمة في المعدات القائمة على الموجود في ب 141
  دوالر)؛ 7,000(الهيدروكلوروفلوروكربونية 

في التصدي لالتجار  ةمن موظفي الجمارك على النظام المنسق المنقح والتجربة المؤخر 15-10تدريب   (ب)
 دوالر)؛ 17,000غير المشروع (

المقرر االنتهاء منه بحلول ومن ي الشركات الست والشركات الصغيرة مواصلة تحويل قطاع الرغاوي ف  (ج) 
 دوالرا أمريكيا من الشريحة األولى)؛ 1,130,089( 2019عام 

مختلف  بمناولةتقني بشأن القضايا المتعلقة  400 يشارك فيهامواقع  10حلقة عمل تدريبية في  50تنفيذ   (د)
 76,000التبريد ( غازياتالقابلة لالشتعال ومنع التسرب وإعادة تدوير  تلكالتبريد، بما في ذلك  غازيات
  دوالر)؛

والتكنولوجيات البديلة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إزالة كمدربين على  تقنيين 6-5تدريب   )ه(
  دوالر)؛ 38,000الهيدروكربونية والسالمة (التبريد  غازاتال سيما و، المستدامة

التبريد غازات  محمولة بأسطوانتين السترداد(أي آلة  االستردادمجموعة من أدوات  100توزيع   (و)
التقنيين ، واستخدامها في تدريب حلقات عمل الخدمة علىوأسطوانات استرداد قابلة إلعادة االستخدام) 

  ؛دوالر أمريكي) 80,000(التبريد  غازيات أنواع مختلف مناولةعلى 

حرق وإزالة الحواف، ومثل أدوات تقطيع أنابيب النحاس، التقنيين (أدوات  اتمجموعمن  100توزيع   (ز)
رؤوس وأداة تمديد األنابيب ومفتاح عزم الدوران، ومفتاح ربط قابل للضبط، و، األنابيبمعايرة والغاز، 
 اتنظارات السالمة والقفازوالتسرب، وجهاز الكشف عن ، )Vernierوأداة قياس الكسور (، التمديد
، وأدوات ثني أنابيب للضغطقياس الوزن، ومجموعة أدوات جهاز ، والفتحاتوخراطيم متعددة  ،ةالعازل
  دوالر)؛ 40,000ق) (التدف

 اتمجموعواالستعادة، أدوات مجموعات ( توزيع معدات وأدوات التدريب لجامعة السودان للتكنولوجيا  (ح)
 )التبريد غازاتلتسجيل مناولة  حاسوبيطوبة، وبرنامج وجهاز قياس الر، Lokring  وأداةاألدوات، 

  دوالر)؛ 15,000(

قابلة لالشتعال، مثل األمونيا وثاني أكسيد الكربون التبريد ال لغازاتاآلمنة  المناولةبشأن  نشاط تدليلي  (ط)
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ألجهزة تكييف الهواء  ةاآلمن للمناولة، بما في ذلك الصيانة والخدمة، مع إيالء األولوية R-290و
  دوالر)؛ R-290 )40,000المنزلية القائمة على 

تكييف الهواء وإزالة المواد المستنفدة لألوزون، وعروض التبريد و ةقطاع خدمبشأن أنشطة التوعية   (ي)
  ر)؛دوال 7,000يوم (أيام) األوزون، وإنتاج مواد مطبوعة وإذاعية باللغة العربية ( عنفي المدارس 

 دوالرا). 10,441( روعإدارة المش وحدة  (ك)

 تهاتوصيتعليقات األمانة و

 تعليقاتال

 تقرير التحقق

تقنيي عدد الكبيرة في  نظرا للزيادةفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بالحاجة إلى مزيد من التدريب والمعدات  -14
والحاجة إلى مواصلة بناء القدرات وتقديم الدعم حاجة إلى مزيد من الدعم ألنشطة التوعية؛ وال؛ الخدمة وحلقات عمل

هو الخدمة  تقنيي وحلقات عملعدد التقني إلى وحدة األوزون الوطنية، أوضحت يونيدو أن المحرك الرئيسي لزيادة 
أشارت يونيدو وتكييف هواء وبرادات. و يدكما يزيد عدد األسر التي لديها نظم تبر. االنتقال السريع للمناطق الحضرية

  .بناء القدراتمجال لى أنها ستواصل دعم وحدة األوزون الوطنية في إ

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة 

 قانونيال طاراإل

بمقدار  2018لعام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية راديحصص استبالفعل  السودانومة كأصدرت ح -15
-الهيدروكلوروفلوروكربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  25.50طنا من قدرات استنفاد األوزون (أي  36.89

) وهو أقل من أهداف بروتوكول 22-الهيدروكلوروفلوروكربونطنا من قدرات استنفاد األوزون من  11.39ب و141
وسيدخل حظر المسموح به الوارد في االتفاق مع اللجنة التنفيذية. مونتريال ويتماشى مع الحد األقصى لالستهالك 

البوليوالت سابقة الخلط الموجود في  ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونوب 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستيراد 
  .2020يناير/كانون الثاني  1حيز النفاذ في 

  قطاع التصنيع

خطة إدارة إزالة المواد تنفيذ المرحلتين األولى والثانية من  ه من خاللإلى أن أشارت يونيدو -16
في قطاع الرغاوي  ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونستتحقق اإلزالة الكاملة الستهالك ا الهيدروكلوروفلوروكربونية

حسب وتوثيقها  ب141-لهيدروكلوروفلوروكربون؛ وسيتم تدمير معدات التصنيع القائمة على ا2019بنهاية عام 
  .االقتضاء

 قطاع خدمة التبريد

أقل من المستويات  22-لهيدروكلوروفلوروكربونأشارت يونيدو إلى أنه من أجل الحفاظ على استهالك ا -17
ابتداء من الشريحة الثانية من أجل الحد من بتمويل  المسموح بها بموجب االتفاق، سيتم تعزيز أنشطة قطاع الخدمة

اءة. وستنظم جامعة التكنولوجيا في السودان أساسا تدريب التقنيين بدعم من التسرب والحفاظ على عمل المعدات بكف
جمعية تقنيي التبريد وتكييف الهواء. ولدى جامعة التكنولوجيا في السودان دورات تدريبية جارية بشأن قطاع التبريد 

وغازات التبريد  يةالهيدروفلوروكربونالمواد وتكييف الهواء وستواصل على أساسها بناء القدرات. وستتم معالجة مناولة 
القابلة لالشتعال بشكل متزايد في حلقات العمل التدريبية هذه. وقد أكدت يونيدو من قبل أن الحكومة لن تقوم بإعادة تهيئة 

 إلى غازات قابلة لالشتعال. 22-لهيدروكلوروفلوروكربونا معدات التبريد القائمة على
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 الخالصة

-لهيدروكلوروفلوروكربونإلصدار التراخيص والرخص ويتناقص استهالك كل من ا لدى السودان نظام فعال -18
الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال. وسيؤدي في البلد بمعدل أسرع من  22-لهيدروكلوروفلوروكربونوا ب141

كاملة لكمية من شركات الرغاوي إلى اإلزالة ال 10في  ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونا تحويل المعدات القائمة على
. وستستند األنشطة 2019ب بحلول عام 141-لهيدروكلوروفلوروكربوناطنا من قدرات استنفاد األوزون من  26.02

في الشريحة الثانية في قطاع الخدمة على التقدم المحرز حتى اآلن وسيضمن أن يحقق البلد أهدافه بموجب االتفاق مع 
ضمن توجمعية تقنيي التبريد وتكييف الهواء أن  التكنولوجيا في السودان اللجنة. ومن شأن المشاركة المباشرة لجامعة

ساعد على تلبية الطلب المتزايد الناتج على التحضر وتحسين تلتدريب التقنيين في قطاع الخدمة، و األجلاالستدامة طويلة 
 أساليب الحياة.

 توصيةال

علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة اللجنة التنفيذية أمانة الصندوق بأن تحيط  توصي -19
؛ وتوصي كذلك بموافقة شمولية على الشريحة لسودانل ةيربونكلوروفلوروكدرويهخطة إدارة إزالة المواد الالثانية من 

، على 2020-2018، والخطة المقابلة لتنفيذ الشريحة ذات الصلة للفترة للسودان خطةالثانية من المرحلة الثانية من ال
  مستوى التمويل الموضح أدناه:

  
تمويل المشروع (دوالر  عنوان المشروع 

 أمريكي)
تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
الوكالة 
 المنفذة

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،  (أ)
 الشريحة الثانية)

 يونيدو  23,131 330,441

 
 

     
 


