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  المشاريع متعددة السنوات–ورقة تقييم المشروع 

  السودان

  

  الوكالة  اسم المشروع) أوال(

  اليونيدو  الدفعة الثالثة :CTC و  CFCالخطة الوطنية إلزالة مركبات

  

  2006 :السنة  )األوزون استنفادلقدرات  المعادلة باألطنان  (7بالمادة   المشمولة البيانات األخيرة) ياثان(

CFC: 120  :CTC  0  0 :كلوروفورم الميثيل  1.8 :بروميد الميثيل  0 :الهالونات  

  

لقدرات  المعادلة باألطنان(للبرنامج القطري  البيانات القطاعية األخيرة) ثالثا(
   )ألوزونا استنفاد

  2006 :السنة

عوامل   المذيبات    التبريد  الهالون  الرغاوى  أيروسول  المواد
استخدام   MDI  التصنيع

 ندف    بروميد الميثيل  مخبري
  التبغ

إجمالي 
استهالك 
  القطاع

QP    الخدمة  التصنيع  
S  

 بدون
QPS  

  

CFC          120.               120 

CTC                          0 

 0                           الهالونات
بروميد 
 1.8   1.3 0.5                       الميثيل

كلوروفورم 
 0                              الميثيل

  

  اإلجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  بيانات المشروع) رابعا(

CFC 216.  200.  130.  65.  45.  25.  0.     الحد األقصى لالستهالك المسموح به
 استنفادلقدرات  لةالمعاد باألطنان(

    .CTC 1.1  0.3  0.  0.  0.  0.  0  )األوزون

  .1,139,480     200,000  220,000 220,000   499,480  تكاليف المشروع
  ):دوالر أمريكي(تكاليف المشروع 

  .85,461      .15,000  .16,500  .16,500    .37,461  تكاليف المساندة
إجمالي التمويل الموافق عليه من   .1,139,480     200,000 220,000 220,000   499,480  تكاليف المشروع

  .85,461      .15,000  .16,500  .16,500    .37,461  تكاليف المساندة  )دوالر أمريكي(حيث المبدأ 
إجمالي األموال التي أفرجت عنها   .719,480      .0  .0 220,000   499,480  تكاليف المشروع

ExCom) 53,961      .0  .0  .16,500    .37,461  تكاليف المساندة  ) أمريكيدوالر.  
إجمالي األموال المطلوبة للسنة الحالية   .220,000       220,000        تكاليف المشروع

  .16,500        .16,500        تكاليف المساندة  )دوالر أمريكي(
  

  للموافقة الشمولية  : توصية األمانة)خامسا(
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 وصف المشروع

 تنفيذ البرنامج السنوي للعام  وضع عن تقريراً قائدة، بوصفها وكالة،نيابة عن حكومة السودان ت اليونيدومقّد  .1
 تقرير  ذلكما في، بلكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربونمركبات ا إزالة دارةإل  الوطنيةخطةلل 2007

كما هو و. من جانب اللجنة التنفيذية في جلستها الثالثة والخمسينفيها للنظر وذلك  ،2006عام للتحقق ا
 دفعةطلب اليونيدو الموافقة على الت التنفيذية،منصوص عليه في االتفاق المبرم بين حكومة السودان واللجنة 

 دوالر 500 16  بمبلغالوكاالتمساندة تكاليف إلى إضافة أمريكي دوالر  000 220  تبلغالتيالثالثة 
  .أمريكي

  خلفيةال

لكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد ا مركبات إزالة دارةإل  الوطنية السودانيةخطة الللجنة التنفيذيةا  لقد أقرت  .2
 اً دعمن حكومة السوداتلقتقد  و.2004ديسمبر /األول الرابعة واألربعين في كانون تها في جلسالكربون

 ستهالكالزالة الكاملة اإللتقوم بالوكاالت مساندة تكاليف إضافة إلى دوالر أمريكي  1,139,480  بمبلغمالياً
 . وفقا لالتفاق بين حكومة السودان واللجنة التنفيذيةلكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربونمركبات ا

 من األوزوناستنفاد من قدرات  طن 216 بالغي التبقالم وتقضي خطة اإلزالة الوطنية التخلص من االستهالك
رابع كلوريد  من األوزوناستنفاد من قدرات  طن 1.1و ، 2010 بحلول عام لكلوروفلوروكربونا مركبات
 وغير بسلسلة نشاطات استثمارية، الهدف، يتوجب القيامولتحقيق هذا . 2007 بحلول عام الكربون

  . و بناء قدراتتقنيه، ومساعدة استثمارية،

 قتقرير التحقّ

 المستنفدةلمواد ا تخفيض ألهدافلتحقق عن االمتثال ا قدمت اليونيدو تقرير االتفاق،كما هو مطلوب في    .3
قامت بتعيينهم هذا التقرير فريق محلي من الخبراء االستشاريين الذين أعد وقد . 2006 لعام لألوزون
 فيما  من قبل وزارة الصناعةممت لهدِّ البيانات التي قُبدراسةن واالستشاريقام ق، ووفقا لتقرير التحقّ. اليونيدو
 الجمارك إدارةها تم التي قّدالفعليةلمستوردين والبيانات عن الواردات لتراخيص االستيراد الصادرة ب يتعلق
 المستوردةقائمة الشركات وقد أرفقت .  فضال عن نسخ من تراخيص المستوردين والموزعينيةالسودان

 إلىق حصص االستيراد الصادرة حقّالمقارن و. قتقرير التحقّلألوزون مع  لمستنفدةالمواد الكميات 
 مجموع استهالك  وقد بلغ. لديه عن طريق الجماركالمتوفرة  الفعليستيراداال مع بيانات المستوردين،

 10 ـب وهي اقل األوزون،استنفاد من قدرات  طن 120.26 ،2006لعام لكلوروفلوروكربونامركبات 
وقد  . المنصوص عليه في االتفاق2006 لعام  من  االستهالك المستهدفاألوزوناستنفاد قدرات  ن من طناأ

.  صفرا2006ً التي تم استيرادها في عام األوزون من رابع كلوريد الكربوناستنفاد بلغت كميات قدرات 
كما استعرض .  تحققت قدورابع كلوريد الكربون لكلوروفلوروكربونا  استهالك مركبات أهداف فانوهكذا،

، بما في ذلك وضع سياسات التشريعات الوطنية خطة اإلزالة الوطنيةفي تنفيذ الحاصل م محقق التقّدال
 نظام جمع البيانات عن استهالك المواد قكما دقّ، لألوزون المستنفدةواردات المواد واإلجراءات الخاصة ب

   .صياتاالستنتاجات والتوبصياغة قام ، ولألوزون المستنفدة

  المرحليتقرير ال

 -  2006يناير /لفترة من كانون الثانينشاطات اإلزالة ل تنفيذ في الرئيسية اإلنجازاتم يعرض تقرير التقّد .4
 :2007 أغسطس/آب

  واستيراد وتصدير مركباتإنتاج عن إحصائية الوطنية بيانات األوزونجمعت وحده  ) أ(
 الرسمية إلى أمانة البيانات وقد أبلغت. 2006 امع لالكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون

 لألوزون التي تم تحديدها في المستنفدة تخفيض استهالك المواد أهدافإن . األوزون وأمانةالصندوق 
من  أقل  الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربوناستهالك مركباتكان االتفاق قد تم الوفاء بها و

 .2006  لعام االستهالك السنويحدود
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 داخل مبنى 2005منذ عام من الموظفين يعمل  اثنينبطاقم من ع يرامشال إدارة هناك مكتب لوحدة  ) ب(
 في تقديم ين ناشطا كاناليوم، وحتى 2006خالل عام و.  الوطنية في وزارة الصناعةاألوزونوحدة 

 خدمات امج قطاعلبرن وكذلك المشروع بشكل عام الالزمة إلدارة والمادية التقنيةجميع الخدمات 
   .التبريد بصفة خاصة

 2006مارس / في آذارإضافيةفي تنظيم دورات  السودانية الجمارك إدارة الوطنية األوزونساعدت وحده  .5
 المشمولة غير واليات في العبور من نقاط التم اختيارهم)  في كل دورة20( ضابطا 40 همجموعلتدريب ما 

 . برنامج التدريب السابقإطارفي 
  

 في قطاع خدمة نشاطات التدريب من الممكن توسيع نطاق 2006 و 2004يجعلت اتفاقات السالم لعام  .6
 قام  ،2006وفي عام . والجنوبية الغربية والياتالعلى وجه التحديد  وهي جديدة،مناطق شمل تالتبريد ل

  التدريب الضروريةاتوتم توفير معد. إضافيةار سبعة مراكز تدريب تبريد يختبامشروع ال إدارة مكتب وحدة
 خدمات التبريد هو نشاط ي تدريب فني كما أن. المراكزلهذهوطنين  مدربين والمدربين الوطنيين وقد تم تدريب

 إطار خطة اإلزالة الوطنية من الفنيين في 400 حوالي تم تدريبقد  و. في السودان2005مستمر منذ عام 
 .2006 عام في

وهناك قانون . 2000في السودان منذ عام فهي منفذة  لألوزون المستنفدةد الموابالتشريعات ذات الصلة أما   .7
وحده وقامت .  لضمان فعاليتهل تعديإلىحاجة ب ه ولكنالحصص،الستيراد ونظام ا تراخيص ق إلصدارمطّب

.  توصيات لتحديث السياسات ذات الصلةإلعداد 2005 عام في وطني الوطنية بتكليف خبير األوزون
 لألوزون المستنفدة لمراقبة الواردات من المواد ات التاليةالتوجيه، تم تنفيذ 2005نهاية عام اعتبارا من و

 :يهاوالمعدات والمنتجات التي تحتوي عل

  ؛ الكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربونمركباتتصدير /استيراد ترخيص نظام   )أ(   

  ؛ربون ورابع كلوريد الكربون الكلوروفلوروك مركباتنظام تخصيص الحصص الستيراد  ) ب(  

    عنها؛ وواإلبالغ لألوزون المستنفدةلمواد اجمع بيانات ل العادية اإلجراءات  ) ج(  

   لألوزون وكذلك الغرامات في حاالت المستنفدةالعقوبات في شكل مصادرة المواد تشريع   )د(  
   :حظركذلك الواردات غير القانونية؛ و    

  فات ، ومكّيالهواء المتحركة وأنظمة تكييف دات،، والمجّمةزليالثالجات المناستيراد    )1(    
  تستخدم مركبات الكلوروفلوروكربون؛المباني التي أجهزة تبريد الهواء و      

    تحتوي على الكلوروفلوروكربون فيما عدا أجهزة التي االيروسوالت استيراد    )2(    
  ؛المقننةجرعة ال  ذاتاالستنشاق      

   ؛ والرغوة جميع أنواع إنتاجت الكلوروفلوروكربون في استخدام مركبا  )3(    
      
  ؛ورابع كلوريد الكربون من مركبات الكلوروفلوروكربون ةبئبيع الكميات السا )4(    
    

 تأثير مباشر على الحد من واردات مركبات  له التدوير نشاط هاموإعادة إن خطة االستعادة .8
 لكمياتوليس من الممكن جمع بيانات دقيقة عن ا. 2000عام الكلوروفلوروكربون لقطاع خدمات التبريد منذ 

 البيانات التي ابلغ عنها أساسعلى ف ذلك، ومع استعمالها،المعاد و من مركبات الكلوروفلوروكربون المستردة
أن الكميات المستردة من  إلىاليونيدو توصلت تقديم الخدمات، وكذلك عن طريق االستقراء، ورشات عدد من 
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 إعادة طن متري تم 28 طن متري، وحوالي 30 حوالي ت كان2006وروكربون في عام الكلوروفل
  .استخدامها

 للتحكم في اًأساسي عامالًتعتبر  في السودان التبريدغازات   استردادة وممارس الجيدةالتبريدة ات خدممعّدإن  .9
خدمة من خطة   ورشة460 حواليواستفاد . استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون في قطاع خدمات التبريد

 اسطوانة تحتوي على النيتروجين 200  وقد أثبت توزيع.خدمةالتلقى أدوات ومعدات اإلزالة الوطنية، حيث ت
 .12-الكلوروفلوروكربونبنظم التبريد غسل  لوقف ممارسة أنه فعال جداً

  

 إجمالي المائة من في 68.3ل  تشكأمريكي، دوالر 639 491  والثانية مبلغاألولى دفعة للالفعليةالنفقات تبلغ   .10
 واألدواتلشراء المعدات  بها  تم االلتزام أمريكي دوالر000 165 تخصيص  إلى ، باإلضافةالمخصصات

 .عوإلدارة المشرو
 

   2007 السنوي لعام تنفيذال برنامج 

 أرقام لألوزون والمستنفدةمعلومات عن استهالك المواد  2007 السنوي لعام تنفيذالبرنامج يوفر  .11
يورد نشاطات المساعدة لتخفيض على النحو المنصوص عليه في االتفاق، ويصف إجراءات الصناعة، وا

    :التقنية التالية

  ؛ خطة اإلزالة الوطنيةمراقبة ووإدارةتنسيق ل المطبقةلية اآلاستمرار   ) أ(

 موظفي الجمارك؛ لتدريب تكميلي   ) ب(
  ؛) المرحلة الثانية ( للفنيينتدريب تكميلي    ) ج(

  ؛ والمساندةاستعراض التشريعات مواصلة       ) د(

  .توعية الجمهور    ) ه(

  :في الجدول التالي معروضة 2006عام ل ة المقترحةلميزانيا .12

 )ألمريكيبالدوالر ا ( لهاالنفقات المخطط النشاطات
50,000 عو المشرإدارة 

170,000 برنامج قطاع خدمة التبريد
220,000 اإلجمالي 

  

   تهاوتوصي األمانةتعليقات 
  تعليقات

 
 للسودان على الثانية لخطة اإلزالة الوطنيةتمويل على دفعة ال الخمسين هاوافقت اللجنة التنفيذية في جلست .13

تم  ولألوزون المستنفدةالمواد جرى تحسين على قانون  إال إذا يتم الثالثة لن دفعة التمويل للأن  يكون مفهوماًأن
عن اليونيدو  معلومات من  إلى الحصول على وسعت األمانة العامة.للتصديق اللجنة التنفيذية إلىتقديمها 

 تنفيذالبرنامج   في إطارلألوزون التي تم اتخاذها المستنفدةالمواد قانون محددة ذات الصلة بتحسين النشاطات ال
 بإجراءقام  الوطنية، اللجنة أعضاءمساعدة من بو ،اًوطني اًأن خبيراليونيدو أبلغت وقد . 2007السنوي لعام 
 التشريع الحالي شامل ويغطي كافة الجوانب أن إلى أشار فيه الوطنية األوزون وحدة إلى م تقريراًدراسة وقّد

 لمتطلبات تمكين االمتثالول بشكل فعال، لألوزون المستنفدةالالزمة لمراقبة واردات واستهالك المواد 
 إصدار بذل جهود منسقة لتحسين عملية الضروري من أن أظهر التقرير أيضاًكما . بروتوكول مونتريال
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وخلص . الضامنين بين المستوردة لألوزون المستنفدةتراخيص االستيراد وتدفق المعلومات عن توزيع المواد 
  . الجماركإدارة إلى  تقدماًمعدات فحص أكثر إلى ضرورة توفير أيضاًالتقرير 

االستعادة والتدوير التي تم قة بعدد من آالت وقدمت اليونيدو توضيحات بشأن عدد من االستفسارات المتعل   .14
وأعربت .  الوضع المالي للبرنامجكذلك واستخدامها، وإعادةاستردادها التي تم غاز التبريد   وكميةتركيبها،
  . اليونيدورد عن مضمون وعن رضاها العامة األمانة

  المناسب السنوات في الوقتةدمتعد من جداول النظرة الشاملة 9 و 8جداول ال بيانات لم تتلق األمانة   .15
  وتسعة منثمانيةالجداول وسوف تنشر . األول لهذه الوثيقةرفق م في الكن من إدراجهماّمتُ كافية وبجودة

 . من االجتماعأسبوعين العامة قبل لألمانة السنوات على شبكة االنترانت التابعة ةمتعددجداول النظرة الشاملة 

 التوصية

ة من المشروع، مع ما يقترن بها من تكاليف لثالثاعلى الدفعة  الشاملةالموافقة ب الصندوق أمانةوصي ت   .16
 .أدناه في الجدول ةمبينال التمويل معدالتوذلك وفقاً لالدعم، 

    المشروعتمويل اسم المشروع 
 )األمريكيبالدوالر (

 المساندةتكاليف 
)أمريكيدوالر (

 منفذةالوكالة ال

 الكلوروفلوروكربون ركبات مإلزالة الوطنيةخطة ال )أ (
 الثالثة الدفعة :ورابع كلوريد الكربون

 اليونيدو 16,500 220,000
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TCA                  

0.5

0

Methyl Bromide 

0

Halons              
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CTC                  

QPS Non QPS

CFC                  120.

Manufacturing Servicing

Lab Use Methyl Bromide Tobacco fluffing Total Sector
Consumption

Refrigerating  Solvent Process 
Agent

MDIChemical Aerosol Foam Fire Fighting

0. 0.

(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)       Year: 2006
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(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)

Substances Baseline 1995 1996 1997 1998 1999 2000

SUD/PHA/50/INV/19 UNIDO             Approved on the understanding that funding for the third tranche of the phase-out plan will not be approved until improvement 
of ODS legislation is enacted and submitted to the Executive Committee for confirmation

Comments

SUD/PHA/44/INV/18 UNIDO             Approved in accordance with the Agreement between the Government of Sudan and the Executive Committee.

Code Agency Excom Provision Fulfilled? (Yes/No)

 Annex I - Draft Overview Tables for Multi-Year Agreements

Sudan                                             

(1) PROJECT TITLE: ODS phase out plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS
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Date Approved Dec-2004 Nov-2006

Nov-2007 Nov-2008

Tranche Number I II

UNIDO Planned Submission Dec-2004 Nov-2006

Revised Planned Submission

2007 2008

Comments

(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)

Submission Year as per Agreement 2004 2006

Support Costs Requested

Funds Requested

283,021

Disbursement as per Annual Plan

Estimated Disbursement in Current Progress Report 233,021 50,000

266,459

Funds Obligated in Current Progress Report 154,910 154,910

719,480

Estimated Disbursement in Previous Progress Report 150,000 150,000

220,000 200,000 1,139,480

Support Costs as per Agreement 37,461 16,500 16,500 15,000 85,461

UNIDO Funding as per Agreement 499,480 220,000

Funds Approved (Inventory) 499,480 220,000

Funds Disbursed in Current Progress Report 266,459

(6a) PROJECT COSTS (US$)

Calendar year 2004 2006 2007 2008 Total

3.4

Remaining Phase-Out to be Achieved

0.8

Actual Phase-Out 3.4

1.4

Approved Phase-Out 0.8

Reduction Under Plan 0.8 0.3 0.3

UNIDO

Consumption Reported in the Verification Report

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

Compliance Action Target (MOP)

0 0CTC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

1.1 0.3 0 0 0

68.4

Remaining Phase-Out to be Achieved

86.3

Actual Phase-Out 68.4 0

25 216

Approved Phase-Out 16 70.3

Reduction Under Plan 16 70 65 20 20

UNIDO

Consumption Reported in the Verification Report

Consumption Reported in Implementation Report 
submitted

0

Compliance Action Target (MOP)

Total Decision

CFC Maximum Allowable Consumption (Agreement; per 
substance if valid)

216 200 130 65 45 25

2007 2008 2009 2010Substances 2004 2005 2006

(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)
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The CFC recovery and recycling programme functions: Satisfactorily

The ODS import licensing scheme functions: Very well

D: Qualitative assessment of the operation of RMP

2.1 Registration of ODS importers (Yes/No) Yes 11/20/2001

2. ENFORCEMENT OF ODS IMPORT CONTROLS

1.3.2.7 Use of CFC in production of some or all  types of foam No

1.3.2.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 11/20/2001

1.3.2.5 Chillers using CFC Yes 11/20/2001

1.3.2.4 Air conditioners using CFC Yes 11/20/2001

1.3.2.3 MAC systems using CFC Yes 11/20/2001

1.3.2.2 Used freezers using CFC Yes 11/20/2001

1.3.2.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 11/20/2001

1.3.2 MAC systems using CFC

1.3.2 Banning Sale of:

1.3.1.7 Use of CFC in production of some or all types of foam Yes 11/20/2001

1.3.1.6 CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers Yes 11/20/2001

1.3.1.5 Chillers using CFC Yes 11/20/2001

1.3.1.4 Air conditioners using CFC Yes 11/20/2001

1.3.1.3 MAC systems using CFC Yes 11/20/2001

1.3.1.2 Used freezers using CFC Yes 11/20/2001

1.3.1.1 Used domestic refrigerators using CFC Yes 11/20/2001

1.3.1 Banning import of:

1.3 Banning import or sale of:

1.2.2.5 Methyl Bromide Yes 01/22/2005

1.2.2.4 TCA Yes 01/22/2005

1.2.2.3 CTC Yes 01/22/2005

1.2.2.2 Halons Yes 11/20/2001

1.2.2.1 CFCs Yes 01/22/2005

1.2.2 Banning sale of bulk quantities of:

1.2.1.5 Methyl Bromide Yes 01/22/2005

1.2.1.4 TCA Yes 01/22/2005

1.2.1.3 CTC Yes 01/22/2005

1.2.1.2 Halons Yes 11/20/2001

1.2.1.1 CFCs Yes 01/22/2005

1.2.1 Banning import of bulk quantities of:

1.2 Banning import or sale of bulk quantities of:

1.1.4 Quota system in place for import of bulk ODSs Yes 01/22/2005

1.1.3.2 Requiring permits for sale of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.3.1 Requiring permits for import of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.3 Requiring permits for import or sale of bulk ODSs

1.1.2.2 Regulatory procedures for ODS data reporting in place Yes 04/10/1994

1.1.2.1 Regulatory procedures for ODS data collection in place Yes 04/10/1994

1.1.2 Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place

1.1.1.4 Permit System in place for export of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.1.3 Permit System in place for import of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.1.2 ODS export licensing system in place for export of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.1.1 ODS import licensing system in place for import of bulk ODSs Yes 11/20/2001

1.1.1 ODS import/export licensing or permit system in place for import of bulk ODSs

1.1 Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODSs

1. REGULATIONS:

TYPE OF ACTION / LEGISLATION (Yes/No) Since when 
(Date)

Verification 
Report(Yes/No)

(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS

Country Programme 2006
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