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 جمهورية الكونغو الديمقراطية  :مقترح مشروع
 
 

 :التاليتتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع  
 

 المذيبات
 

 إيطاليا  )المرحلة الثانية(مشروع شامل إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات  •
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  مشروع غير متعدد السنوات–ورقة تقييم المشروع  •
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 

  التنفيذية/الوكالة الثنائية    اسم المشروع

 
  وزارة البيئة  الوكالة الوطنية المنسقة 

 

  آخر بيانات االستهالك المبلغ عنها في المشروع في ما يتعلق باستهالك المواد المستنفدة لألوزون
  )2008تشرين األول /، حتى أكتوبر2007نفاد األوزون، باألطنان المعادلة لقدرات است (7البيانات المشمولة بالمادة  :ألف

   )2008تشرين األول /، حتى أكتوبر2007 استنفاد األوزون، باألطنان المعادلة لقدرات (بيانات البرنامج القطري حسب القطاع  :باء

  الكمية/قطاع فرعي   لألوزون المادة المستنفدة
53.9  كلوروفلوروكربون 

2.2  رابع كلوريد الكربون 
3.3  كلوروفورم الميثيل

 
  غير متوفر  ) استنفاد األوزونأطنان قدرات(كمية استهالك الكلوروفلوروكربون المتبقية المؤهلة للتمويل 

 

 

  المرحلة الثانية  مجموع المشروع  :اسم المشروع
  غير متوفر 37.3   ):أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون( استخدام المواد المستنفدة لألوزون في القطاع 
 11.7 37.3  ) المستنفدة لألوزونأطنان من القدرات(المواد المستنفدة لألوزون التي ستزال تدريجياً 

  غير متوفر 0  ):أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون(المواد المستنفدة لألوزون المدخلة 
 12 24  ):باألشهر(مدة المشروع 

  غير متوفر 616,970  ):دوالر أمريكي(المبلغ األولي المطلوب  
  ):دوالر أمريكي(التكاليف النهائية للمشروع 

  غير متوفر 349,145  :اإلجمالية في التكلفة الزيادة 
  غير متوفر 34,915  %): 10(طوارئ  
  غير متوفر 48,600  مكّون غير استثماري 
 144,220 432,660  :مجموع تكلفة المشروع 

 100 100  (%):الملكية المحلية 
  ال شيء  ال شيء  (%):مكّون التصدير 
 144,220 432,660  ):دوالر أمريكي(المنحة المطلوبة 

  غير متوفر 16.1  ):كغم/دوالر أمريكي(التكلفة الفعلية 
 18,749 56,246  ):دوالر أمريكي(تكلفة دعم الوكالة المنفذة 

 162,969 488,906  ):دوالر أمريكي(التكلفة اإلجمالية للمشروع بالنسبة للصندوق متعدد األطراف 
  غير متوفر  غير متوفر  ):ال/نعم(وضع تمويل النظير 

  غير متوفر  نعم  ):ال/نعم(حطات مراقبة المشروع متضمنة م
 

  للموافقة الشمولية  األمانةتوصية 

 

 إيطاليا   )المرحلة الثانية(مستنفدة لألوزون في قطاع المذيبات مشروع شامل إلزالة المواد ال   )أ(

 3.3 كلوروفورم الميثيل 48.9  كلوروفلوروكربون
  2.2  رابع كلوريد الكربون 

التمويل بالدوالر  
 األمريكي

لتدريجية بالقدرات اإلزالة ا
 المستنفدة لألوزون بالطن

  2008تخصيصات خطة عمل 

 0 0 
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 وصف المشروع
 

نيابة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، رفعت حكومة ايطاليا، كمانح ثنائي، طلباً للدفعة الثانية  .1
طاع المذيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمشروع شامل لإلزالة النهائية للمواد المستنفدة لألوزون في ق

دوالر أمريكي  749 18 دوالر أمريكي إضافة لتكاليف الوكالة المساندة البالغة 220 144بتكلفة إجمالية مقدارها 
 .لتبحثه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والخمسين

  خلفية 

إن رابع  . مصدرة للمواد المستنفدة لألوزونإن جمهورية الكونغو الديمقراطية ليست دولة منتجة أو .2
 وكلوروفورم الميثيل، وهي ثالثة مكونات تم التعامل معها في 113-كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون

وقد تم االتفاق بين   .المشروع المقترح، تشكل االستهالك في قطاع المذيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وق على تقسيم المشروع إلى مرحلتين بهدف تقديم دعم سريع لذلك البلد، حيث أن هناك إيطاليا وأمانة الصند

ونتيجة لذلك،   .قضية عدم امتثال، مع ضمان أن اإلرشادات المتفق عليها بخصوص الجدارة يجب االلتزام بها
فيذ المرحلة األولى تضمن القرار فقرة شرطية بأن طلب الدفعة الثانية يجب أن ال يتم إال في حال البدء في تن

 طن من القدرات المستنفدة لألوزون، 13.4وكذلك نشاطات تسليم المعدات في الشركات، بما يمثل على األقل 
وإضافة إلى ذلك، يجب على  .وأن يتم تضمين التقرير  معلومات عن الشركات التي خوطبت في المرحلة األولى

ع المتبقية التي سيجري دعمها بالنشاطات االستثمارية، وكذلك الخطة الخاصة بالمرحلة الثانية أن تحدد المشاري
االستخدام الصحيح للمذيب في كل شركة، والكمية المستخدمة والمعلومات الخاصة بمعدات خط األساس ونوع 

ويجب أن يظل مستوى الدعم لكل شركة في كال المرحلتين أدنى من حدود الدعم المعتمد،  .الدعم المنوي تقديمه
وقد جرى رفع الدفعة األولى ووصف المشروع الشامل  .ب أن يأخذ في االعتبار معيار الجدارة المطبقكما يج

 دوالر 660 432إلى االجتماع الواحد والخمسين للجنة التنفيذية حيث تم إقرار المشروع من حيث المبدأ بمبلغ 
وقت ذاته إقرار الدفعة األولى بمبلغ كما تم في ال.  دوالر أمريكي246 56أمريكي مع تكلفة المساندة مقدارها 

 . دوالر أمريكي497 37 دوالر أمريكي مع تكلفة المساندة مقدارها 440 288

 أن جمهورية الكونغو XVIII/22وقد وجد االجتماع الثامن عشر لألطراف من خالل مقرره رقم  .3
، والمرفق )ابع كلوريد الكربونر(، 2الديمقراطية لم تمتثل إلجراءات التحكم المرتبطة بالمرفق ب، المجموعة 

وقد الحظ اجتماع األطراف التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية  ).كلوروفورم الميثيل( ب، المجموعة الثانية 
 :وقرر

 طن من القدرات  500 16 أدنى من 2006إبقاء استهالك رابع كلوريد الكربون في عام   )أ(  4.“
 :ي لألوزون، ثم تخفيضه كما يلالمستنفدة  

 ؛2007 طن من القدرات المستنفدة لألوزون في عام 2.2إلى   (1)

  ؛2008إلى صفر في عام    (2)

 طن من القدرات 000 4 أدنى من 2006إبقاء استهالك كلوروفورم الميثيل في عام  )ب(
 :المستنفدة لألوزون، ثم تخفيضه كما يلي

 2007 طن من القدرات المستنفدة لألوزون في عام 3.3إلى   (1)

 ."2008إلى صفر في عام   (2)
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 ألمانة األوزون، وأبلغت أن 2007 لعام 7وقد قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطية بيانات المادة  .4
 طن 3.3 طن من القدرات المستنفدة لألوزون من رابع كلوريد الكربون و 2.2 كان 2007استهالكها في عام 

وبهذا التقرير يبدو أن جمهورية الكونغو الديمقراطية  .ثيلمن القدرات المستنفدة لألوزون من كلوروفورم المي
  .ملتزمة بشروط التحكم لبروتوكول مونتريال بما يتعلق بكل من رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل

 تقرير تنفيذ المرحلة األولى

ة النهائية الشامل هو إن الغاية من مشروع اإلزال .لقد كان التقرير الخاص بتنفيذ المرحلة األولى شامالً .5
مساندة جمهورية الكونغو الديمقراطية لخفض، وبالتالي، إزالة استهالك رابع كلوريد الكربون 

  .  وكلوروفورم الميثيل في البالد تمشياً مع التزام البالد المذكور أعاله113-والكلوروفلوروكربون

المذيب ومستخدمي المذيب في جمهورية وقد تم القيام بدراسة شاملة للقطاع بهدف تحديد نمط استهالك  .6
إن القطاعات األساسية لالستهالك هي الورنيش والدهانات والمواد الالصقة  .الكونغو الديمقراطية بتفصيل

  .وعوامل مزج المنظفات وخدمات التنظيف الصناعي والعام وإزالة الشحوم والتنظيف الجاف

ويوجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية . نطقة واحدةويتركز معظم استهالك القطاع الرسمي غالباً في م .7
وهذه المشاريع   .عدد من مصنعي مزيالت الشحوم والمنتجات الكيماوية ذات العالقة، وكذلك موزعي الدهانات

وما يزال عدد من مصنعي  . عامل100 إلى  15هي في الغالب منشئات تصنيع صغيرة ومتوسطة تشغّل ما بين 
 .أو كلوروفورم الميثيل في منتجاتهم/ و113-ابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربونالدهانات يستخدم ر

 وكلوروفورم الميثيل أساس تقليدي شائع لتشكيل 113-ويعتبر رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون
ات التصنيع مزيالت الشحوم ومزيالت الصدأ وذلك لسهولة الحصول عليها في المناطق التي تتواجد فيها منشئ

وتقوم بعض المشاريع بتصنيع المواد الصمغية الالصقة حيث يتم حل رايتنج االكليكريك  .الصغيرة والمتوسطة
 .وتصنع مشاريع أخرى صبغات الجلود المبنية على الصبغ ورابع كلوريد الكربون. في كلوروفورم الميثيل

ير من المنشئات مثل محطات الكهرباء يقوم مقاولو التنظيف الصناعي بتوفير خدمة التنظيف لعدد كب .8
وبينما يستخدم في التنظيف العام معادالت الماء الساخن بضغط  .ومحطات البترول والمصافي ومصانع البيرة

عال، يعتبر كلوروفورم الميثيل ورابع كلوريد الكربون عناصر تنظيف شائعة إلزالة الصبغ الكثيف من على 
 كثيرة بتجديد وصقل المصانع واآلليات القديمة مثل موتورات السيارات وتقوم منشئات  .اآلالت والبنايات

 وكلوروفورم 113-الخ وتستخدم رابع كلوريد الكربون والكلوروفلوروكربون...والمولدات ومعدات اإلنشاء
  في ماكينات التنظيف عند تنظيف113 -وغالباً ما يستخدم كلوروفلوروكربون .الميثيل لتنظيف القطع الحديدية

  .األقمشة، بينما يرش رابع كلوريد الكربون إلزالة البقع

وقد أعطيت أولوية قصوى  .في أثناء تنفيذ المرحلة األولى، أعطيت األولوية إلنتاج مواد المزج والورنيش .9
إزالة الشحوم بسبب كثافة تسرب المواد المستنفدة لألوزون إلى البيئة، وكجانب إضافي /لقطاع خدمات التنظيف

وقد تمت مخاطبة سبع شركات   .لسالمة المهنية للعاملين بسبب التعرض لبخار المواد المستنفدة لألوزونآخر، ا
وقد قامت الحكومة اإليطالية بتزويد ست شركات  . طن من القدرات المستنفدة لألوزون14.84يمثل استهالكها 

 .منها بمعدات مزج وزودت شركة أخرى بآلة غسيل ذات ضغط عال

 صة بالمرحلة الثانيةالخطة الخا

 مستفيداً من الجزء الثاني، بما في ذلك االستهالك 15قدمت الحكومة اإليطالية تفاصيل عن   .10
وفي حين أن االستعماالت واسعة النطاق، إال أن المساندة التي يمكن تقديمها متماثلة نسبياً وتنقسم  .واالستعماالت

، أو من خالل تزويد )بحدود ستة مستفيدين(المزج والخلط مساندة من خالل تزويد معدات  :إلى ثالث مجموعات
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أو من خالل مساعدة تقنية، أي بشكل رئيسي بتزويد ) حتى ثالثة مستفيدين(ماكينات ضخ ما ذات ضغط عال 
ومن بين هذه المشاريع، لن تتلقى جميعها مساندة من المشروع  .معلومات تقنية معينة أو استشارة متخصصة

  .وسوف تقوم إيطاليا باختيار المشاريع المستحقة بالتشاور مع وحدة األوزون الوطنية .موالبسبب عدم توفر األ

 
 تعليقات األمانة والتوصية

 التعليقات
 

حيث أن هذا المشروع يتكّون من مرحلتين، فإن هذه ليست اتفاقية مبنية على األداء، وبالتالي ليس هناك   .11
لك، وبما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت في حالة عدم امتثال، ومع ذ .حداً أعلى لالستهالك المسموح به

فهناك جدول زمني إلزالة رابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل متفق عليه في اجتماع األطراف، وقد أبلغت 
ت معينة وهناك معلوما .جمهورية الكونغو الديموقراطية عن مستويات استهالك تجعلها في حالة امتثال للشروط

 .كان يتعين جمعها في المرحلة األولى بخصوص أحقية المستفيدين من المرحلة الثانية

لقد تقدمت الحكومة اإليطالية بتقرير شامل عن المرحلة األولى، ومعلومات مفصلة عن المرحلة الثانية   .12
ة ليست سهلة، ومع ذلك إن ظروف تنفيذ المشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطي .بناء على طلب من األمانة

وقد تم تقديم  .فإن جودة التوثيق بشكل خاص بخصوص الدراسة وتنفيذ المرحلة األولى كانت مثيرة لإلعجاب
وبما أن تقدير تكلفة المرحلة الثانية لم يقدم مفصالً، فإنه يستحيل  .البيانات الضرورية المتعلقة بالمرحلة الثانية

  .التي سوف يتلقاها كل مستفيدتقييم المستوى الحقيقي للمساندة 

 التوصية
 

أخذت أمانة الصندوق علماً بتقرير التقدم الحاصل في المرحلة األولى، وكذلك خطة العمل للمرحلة   .13
الثانية، وتوصي بموافقة كلية على المرحلة الثانية للمشروع الشامل إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع 

 : الموضحة أدناهالمذيبات بمستويات التمويل

تمويل المشروع   عنوان المشروع 
  ) دوالر أمريكي(

تكاليف المساندة 
  )دوالر أمريكي(

  الوكالة المنفذة

مشروع شامل إلزالة المواد المستنفدة   )أ(
  )المرحلة الثانية(لألوزون في قطاع المذيبات 

 إيطاليا 18,749 144,220

 
_ _ _ _ 
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