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مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع   
  الكونغو

  تدبير الرقابة  االجتماع الذي وافق عليه الوكالة  (أوال) عنوان المشروع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  األولى)

، (رئيسية)اليونيب 
  اليونيدو

   2020% بحلول عام 35  الثالث والستون

  

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 7.13 2018السنة:  الفئة األولى) يم،(المرفق ج 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
  

  2018 السنة: ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة  الرغاوى األيروصوالت المادة الكيميائية
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخداما
 ت المعملية

  إجمالي 

 استهالك القطاع

  الخدمةالتصن  

 7.13   7.13     22 -الهيدروكلوروفلوروكربون
  

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

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

 االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

  6.59 المتبقي:  3.55 الموافق عليه بالفعل:
  

 المجموع  2020 2019 ) خطة األعمالخامسا(

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

0.250.360.61

28,25039,55067,800  التمويل (دوالر أمريكي)
  

  بيانات المشروع )سادسا(
  

  المجموع   2020  *2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 2011  

حدود االستهالك في بروتوكول 
  مونتريال

  
غير   6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13 10.14  غير متاح

  متاح
  غير متاح

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

  
غير   6.59  9.13  9.13  9.13  9.13  9.13 10.14  غير متاح

  متاح
  غير متاح

التمويل الموافق عليه 
  (دوالر أمريكي)

  اليونيب
  

تكاليف 
  المشروع

45,000 30,000  0  0  40,000  0  25,000  0  35,000  175,000  

    
تكاليف 

  الدعم
5,850  3,900  0  0  5,200  0  3,250  0  4,550  22,750  

  اليونيدو  
تكاليف 

  المشروع
100,000  0  0  0  75,000  0  0  0  0  175,000  

    
تكاليف 

  الدعم
9,000  0  0  0  6,750  0  0  0  0  15,750  

األموال التي وافقت عليها اللجنة 
  التنفيذية (دوالر أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

145,000  30,000  0  0  115,000  0  0  0  0  290,000  

تكاليف 
  الدعم

14,850  3,900  0  0  11,950  0  0  0  0  30,700  

اجمالي األموال المطلوب الموافقة 
(دوالر  عليها في هذا االجتماع

  أمريكي)

تكاليف 
  المشروع

0  0  0  0  0  0  0  25,000  0  25,000  

تكاليف 
  الدعم

0  0  0  0  0  0  0  3,250  0  3,250  

  .2018ينبغي تقديم الشريحة الرابعة في عام * كان 
 

 الموافقة الشمولية     توصية األمانة:
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 وصف المشروع

من  الرابعةلشريحة التمويل  ا، طلبالرئيسية ه الوكالة المنفذةتنيابة عن حكومة الكونغو، بصف ،اليونيبقدم  -1
، دوالر أمريكي 25,000 إجمالية قدرهاتكلفة ب، إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة 

عن تنفيذ  امرحلي اتقرير الطلبويشمل  1.فقط لليونيب دوالر أمريكي 3,250 البالغةوكالة الباإلضافة إلى تكاليف دعم 
 .2021إلى  2019لفترة من وخطة تنفيذ الشريحة ل الثالثةالشريحة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد تقرير عن استهالك 

المواد استنفاد األوزون من  من قدراتطن  7.13قدره استهالك  عنحكومة الكونغو  بلغتأ -2
اص بالمواد في المائة عن خط أساس االمتثال الخ 29.7، وهو ما يقل بنسبة 2018في عام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .1لجدول افي  2018-2014المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة استهالك  الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد

  )2018-2014للفترة  7في الكونغو (بيانات المادة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهالك  -1الجدول 

 خط األساس 2018 2014201520162017 22-الهيدروكلوفلوروكربون
 184.4 129.60 158.55148.18144.18139.27طن متري

 10.14 7.13 8.728.157.937.66  طن من قدرات استنفاذ األوزون

تكييف  زةأجهفي  وأساسا، ةفي قطاع الخدم إالفي الكونغو  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال تُستهلكو -3
ي البلد ف الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الضوابط على إمدادات  نتيجةالهواء؛ وينخفض هذا في المقام األول 

خدمة أثناء  يةكمية أقل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونوالتدريب على الممارسات الجيدة التي تؤدي إلى استخدام 
 R-410A دتيوالمزودة بما المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةتكييف الهواء الخاليوبدأ استخدام أجهزة . األجهزة

 في السوق. R-407Cو

 تنفيذ البرنامج القطري عن تقرير

ير عن تقرال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطاربيانات استهالك قطاع عن حكومة الكونغو  أبلغت -4
 . 7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  تتوافقو 2018 البرنامج القطري لعام تنفيذ

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من خطة الثالثةتقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة 

 قانونيالطار اإل

بموجب  المستنفدة لألوزون في الكونغوالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تصدير/تراخيص استيراد تُغطى -5
المستنفدة  المواد تصديروإعادة  استيراد وتصدير يراقبي ذ، ال2002 أيار/مايو 13 فيالصادر  تنظيمالمرسوم إطار 

وتم ). بونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكرمستنفدة لألوزون (بما في ذلك المواد اللألوزون والمعدات المحتوية على 
تشرين /يا في نوفمبروضعتها الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقالتي اإلقليمية  دونالئحة بالهذا  المزيد من تعزيز

دة لألوزون المتعلقة باستيراد وتسويق واستخدام وإعادة تصدير المواد المستنف اللوائح تنسيقهدف ب، 2004الثاني 
والمعدات وكربونية المواد الهيدروكلوروفلورأيضا الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وتراقب الئحة . وحاوياتها

  .2020عام  وتقترح الحكومة تنفيذ لوائح بشأن اعتماد التقنيين في القائمة عليها.

                                                 
  من وزارة السياحة والبيئة في الكونغو إلى األمانة. 2019أكتوبر/تشرين األول  8وفقا للرسالة المؤرخة  1
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 خدمة التبريدقطاع 

 :األنشطة التاليةاضُطلع ب -6

المواد بشأن تحديد ومراقبة  ةتجارالجمارك ومن موظفي ال 69عدد ثالث حلقات عمل ل  )أ(
من المقرر عقد و؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالمعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛2019 تشرين الثاني/مشاركا في نوفمبر 25 عددعمل تدريبية أخرى ل حلقة

 ةالجمارك ومكتب وحدة األوزون الوطنيهيئة على  يهاغازات التبريد وتوزيعجهاز كشف عن  13شراء   )ب(
في المواد تجارة ال رصدبالرقابة الجمركية والحدودية لتعزيز  المعنيةاإلدارية  والدوائر

 ؛الهيدروكلوروفلوروكربونية

التبريد وتكييف الهواء  ألجهزةالتبريد بشأن ممارسات الخدمة الجيدة  تقنييمن  49 عددثالث حلقات عمل ل  )ج(
عمل تدريبية أخرى حلقات الحكومة تنظيم ثالث  وتعتزم. يةالهيدروكربونة لغازات التبريد اآلمن المناولةو
 ؛ 2019 كانون األول/مشاركا بحلول ديسمبر 90 عددل

على وحدة األوزون الوطنية ووزارة السياحة  هاوتوزيع R-290 تعمل بمادةوحدة تكييف هواء  30شراء   )د(
تكنولوجيا منخفضة من المنتج  إظهارمدينة أخرى لنشر و 12والبيئة واإلدارات الحكومية المختلفة في 

  العالمي وأداء المنتج. إمكانية االحترار

  وحدة تنفيذ المشروع ورصده

جمع البيانات توالهيدروكلوروفلوروكربونية ة إزالة المواد خطة إدارتشرف وحدة األوزون الوطنية على تنفيذ  -7
 لنفقاتدوالر أمريكي  5,000 ورصده تبلغ نفقات وحدة إدارة المشروعذات الصلة بمساعدة خبيرين استشاريين. و

هذا ونفقات االتصاالت؛ لدوالر أمريكي  1,000ودوالر أمريكي للسفر  4,000الموظفين والخبراء االستشاريين، و
 .ورصده يساوي التمويل المخصص لوحدة إدارة المشروعالمجموع 

 مستوى صرف األموال

لليونيب  دوالر أمريكي 95,000( اأمريكي ادوالر 261,953تم صرف  ،2019أكتوبر/تشرين األول  حتى -8
مبين ال النحو على، اأمريكي ادوالر 288,626 وقدره حتى اآلنالمبلغ المعتمد  من لليونيدو) اأمريكي ادوالر 166,953و

  .2020يونيه/حزيران  30بحلول  اأمريكي ادوالر 26,673 البالغرصيد الصرف  من المتوقعو. 2في الجدول 

التقرير المالي عن الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكونغو  -2الجدول 
  (دوالر أمريكي)

 معدل الصرف (%) المجموع اليونيدو اليونيب الشريحة

 الشريحة األولى
 143,626 *98,626 45,000 المعتمد

100 
 143,626 98,626 45,000 المصروف

 الثانيةالشريحة 
 30,000 0 30,000 المعتمد

100 
 30,000 0 30,000 المصروف

 الثالثةالشريحة 
 115,000 75,000 40,000 المعتمد

77 
 88,327 68,327 20,000 المصروف

 المجموع
 288,626 173,626 115,000 المعتمد

91 
 261,953 166,953 95,000 المصروف

  المعادة إلى االجتماع التاسع والسبعين.* بعد تسوية األرصدة 
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 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة من خطة الرابعةخطة تنفيذ الشريحة 

 :2021ومارس/آذار  2020الثاني ستُنفذ األنشطة التالية بين يناير/كانون  -9

تيراد تعزيز القدرات الوطنية (موظفو الجمارك، ومفتشو البيئة، ووزارة التجارة) لرصد ومراقبة اس  )أ(
 شأنبجمارك من موظفي ال 60 لعددحلقات عمل  وتوزيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعقد ثالث

دوالر  8,000المعدات القائمة عليها (اليونيب) (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد ومراقبة 
 أمريكي)،

ت عمل تدريبية الممارسات الجيدة في مجال التبريد: ثالث حلقا علىتعزيز القدرات التقنية لخبراء التبريد   )ب(
فلوروكربونية المواد الهيدروكلوروبشأن استرداد وإعادة تدوير  تقنيي التبريد وتكييف الهواءمن  90 عددل
 دوالر أمريكي)؛  12,000) (اليونيب( يةالهيدروكربونة لغازات التبريد اآلمن المناولةو

مجال ي فتبريد وخبير ال مجال في: تعيين خبيرين استشاريين وطنيين (خبير ورصده وحدة إدارة المشروع  )ج(
ساعدة ملل ةالحالي ةدوالر أمريكي) باإلضافة إلى فريق وحدة األوزون الوطني 5,000رك) (اجمشؤون ال

ع بيانات وجم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي رصد التنفيذ الفعال لجميع أنشطة 
لمواد اتنفيذ خطة إدارة إزالة  عندوالر أمريكي) وتقديم تقارير  4,000( لرصدموظفي ا سفرودقيقة؛ 

  ).يباليوندوالر أمريكي) ( 1,000الهيدروكلوروفلوروكربونية، واالتصاالت (

 األمانة وتوصية تعليقات

 تعليقاتال

 مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير 

ي وحدة أن التأخير في تقديم الشريحة الرابعة كان بسبب تغيير ف اليونيبلتوضيح، أوضح لبناء على طلب  -10
  جديد.تقاعد موظف األوزون الوطني السابق والتأخير في تعيين موظف األوزون الوطني ال حيثاألوزون الوطنية 

 قانونيالطار اإل

 6.88 بمقدار 2019لعام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أصدرت حكومة الكونغو بالفعل حصص استيراد  -11
 25نسبة ببروتوكول مونتريال  بموجب)، أي أقل من أهداف الرقابة امتري اطن 125استنفاد األوزون ( من قدراتطن 

، تعمل حكومة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالعتماد على  للحد منمن أجل تعزيز لوائحها الوطنية وفي المائة. 
راد المعدات ستيتحديث اللوائح لحظر اعلى اآلخرين الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا الكونغو مع أعضاء 

المواد ى استخدام المعدات القائمة علمراقبة و 2020بحلول عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائمة على 
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

 خدمة التبريدقطاع 

ومع ذلك،  التبريد يغطي االستخدام اآلمن لغازات التبريد القابلة لالشتعال؛ تقنيي أن برنامج تدريب اليونيبأكد  -12
قابلة لالشتعال. بغازات تبريد  22-الهيدروكلوروفلوروكربونلمعدات القائمة على لم تجر إعادة تهيئة لفإنه يؤكد أنه 

 غازات التبريدالمعدات التي تستخدم  تهيئةوحدة األوزون الوطنية تماما قرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بإعادة  وتدرك
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 2.المعدات المصممة لغازات التبريد غير القابلة لالشتعالالقابلة لالشتعال في 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستدامة إزالة 

نية لتدريب في إطار المرحلة األولى، تم توفير معدات المساعدة التقنية والتدريب إلى مراكز التدريب الوط -13
القائمة على  أجهزة التبريد وتكييف الهواءماد على االعت وللحد منعلى أساس مستمر.  التبريد وتكييف الهواء تقنيي

ل القريب. في المستقب األجهزةإصدار حظر على استيراد هذه في الحكومة  تنظر، المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ي ف وروكربونيةالمواد الهيدروكلوروفلاستدامة إزالة ومن المتوقع أن تؤدي مجموعة من التدابير المذكورة أعاله إلى 

 البلد.

 ستنتاجاال

ت في الماضي، ، على الرغم من أن البلد واجه تحدياخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتقدم -14
تيراد. االس وحصص تراخيصصدار الإل البلد نظاموجاري تشغيل مما تسبب في التأخر في تقديم الشريحة الحالية. 

ل مونتريال أقل من أهداف الرقابة في إطار بروتوكو 2018في عام  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد وكان استهالك 
ذلك تعزيز  بما في الشرائح الثالث األولىحتى اآلن في إطار  التي نفذتنشطة وسوف تعزز األ. بالمائة 21.9بنسبة 

وأدوات دات وتوزيع معوروفلوروكربونية المواد الهيدروكل رقابةالقدرات الوطنية من أجل وفي البلد مراكز التميز 
دريب تقنيي وتلك المقررة في إطار الشريحة الرابعة التي تتضمن تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ وت ،خدمة التبريد

ر المرحلة ألنشطة المقترحة في إطال طويلة األجلقطاع الخدمة وضمان االستدامة ز يتعزتواصل سالخدمة والخبراء، 
في  77لغ ومستوى الصرف في الشريحة الثالثة يب .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةإدارة  األولى من خطة

 المائة من األموال الموافق عليها.

 توصيةال

من المرحلة  ثةالثالاللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة  بإحاطةتوصي أمانة الصندوق   -15
الشريحة على  لةأيضا بالموافقة الشام لكونغو. وتوصيلإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األولى من خطة إدارة 

 على مستوى، 2021-2020 للفترة المقابلةللكونغو، وخطة تنفيذ الشريحة  اإلزالة من المرحلة األولى من خطة الرابعة
  مبين في الجدول أدناه:الالتمويل 
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