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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  أوغندا
 تدابير الرقابة اجتماع الموافقة الوكالة (أوال) عنوان المشروع

 2020% بحلول 35 الثامن والستون ويونيب (رئيسية) يونيد خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
 

 (طن من قدرات استنفاد األوزون) 0.0 2015السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولى) 7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 

 2015السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد األوزون)

مكافحة  يالرغاو اإليروصوالت كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات التبريد
 تصنيع

االستخدامات 
 المعملية

إجمالي استھالك 
 القطاع

  الخدمة التصنيع  

 0   00    123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0   00    124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0   00    ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0   00    ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0   00    22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 

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

 0.2 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 0.2 2010-2009خط األساس للفترة 

 االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون)

 0.13 المتبقي: 0.07 الفعلموافق عليه ب
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 (خامسا)  خطة العمل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون) يونيب

 49,720 23,165 0.0 0.0 0.0 26,555 التمويل (دوالر أمريكي)

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 نفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)إزالة المواد المست يونيدو

 43,600 0 0 0 0 43,600 التمويل (دوالر أمريكي)
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 20122013201420152016 (سادسا)  بيانات المشروع
 ال ينطبق 0.13 0.18 0.18 0.18 0.20.20.180.18 ال ينطبق حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

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

 ال ينطبق 0.13 0.18 0.18 0.18 0.20.20.180.18 ال ينطبق

التمويل الموافق عليه بالدوالر 
 األمريكي

 84,500 20,500 0 0 0 40,50000023,500 تكاليف المشروع يونيب
 10,985 2,665 0 0 0 5,2650003,055 اليف الدعمتك

 80,000 0 0 0 0 40,00000040,000 تكاليف المشروع يونيدو
 7,200 0 0 0 0 3,6000003,600 تكاليف الدعم

المبالغ المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدوالر 
 األمريكي)

 80,500 0 0 0 0 80,5000000 تكاليف المشروع
 8,865 0 0 0 0 8,8650000 تكاليف الدعم

إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليھا في 
 ھذا االجتماع (دوالر أمريكي)

 63,500     63,500     تكاليف المشروع

 6,655     6,655     تكاليف الدعم
 

 موافقة شمولية توصية األمانة:
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  وصف المشروع

غندا، قدم يونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى االجتماع السابع والسبعين طلبا بالنيابة عن حكومة أو  -  1
، بتكلفة إجمالية (1)لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي  3,055دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف  23,500دوالر أمريكي تشمل  70,155تبلغ 
دوالر أمريكي ليونيدو. ويشمل الطلب  3,600دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  40,000ليونيب، و 

تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ المرحلة األولى، وتقرير تحقق بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة 
  . 2020إلى  2017ة للفترة من تنفيذ الشريح

  تقرير بشأن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

كما يوضح  2013أبلغت حكومة أوغندا عن استھالك صفر طن من قدرات استنفاد األوزون منذ عام   -  2
  . 1الجدول 

  )2015- 2011لألعوام  7وفلوروكربونية في أوغندا (بيانات المادة . استھالك المواد الھيدروكلور1الجدول 

 خط األساس 2015 2014 2013 2012 2011 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 3.64 0.00 0.00 0.00 0.89 2.24 طن متري

 0.2 0.00 0.00 0.00 0.05 0.12 طن من قدرات استنفاد األوزون

  

التي تم استردادھا وإعادة تدويرھا كافية لخدمة المعدات  22-نكانت كميات الھيدروكلوروفلوروكربو  -  3
الموجودة القائمة على ھذه المادة. فضال عن ذلك، يتم استخدام البدائل غير المحتوية على الھيدروكلوروفلوروكربون 

  (مثل األمونيا واإليزوبوتان) بشكل متزايد في أوغندا. 

  تقرير التحقق 

حكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد أكد تقرير التحقق أن ال  -  4
كان صفر طن من قدرات استنفاد األوزون.  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استھالك ھذه المواد لعام 

ولدى أوغندا نظام ترخيص يعمل بالفعل ونظام حصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تديرھا وحدة 
وطنية في إطار الھيئة الوطنية إلدارة البيئة، والتي قامت بضمان امتثال البلد ببروتوكول مونتريال. والھيئة األوزون ال

  ھي الوكالة الرئيسية لتنسيق تنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال. 

  تقرير تنفيذ البرنامج القطري

ن في إطار تقرير تنفيذ البرنامج أبلغت حكومة أوغندا عن بيانات استھالك قطاع الھيدروكلوروفلوروكربو  -  5
  من بروتوكول مونتريال.  7وھي تتفق والبيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2015القطري لعام 

                                                 
  من الھيئة الوطنية إلدارة البيئة في أوغندا إلى األمانة.  2016 /تشرين األولأكتوبر 3حسب الرسالة المؤرخة في   (1)
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  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني 

اردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون والمعدات القائمة عليھا وتوفر نظام تغطي لوائح البيئة الوطنية و  -  6
  الترخيص لكل ھذه المواد. 

  قطاع خدمة التبريد

  تم القيام باألنشطة التالية:   -  7

موظفين تم  5مراجعة مناھج التدريب في معاھد الجمارك إلدخال نماذج خاصة باألوزون، وتدريب   (أ)
  لجمارك؛ تعيينھم مؤخرا في ا

من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون على اإلنفاذ واالمتثال بلوائح المواد المستنفدة  12تدريب   (ب)
  لألوزون باإلضافة إلى تقنيات منع االتجار غير المشروع؛ 

اجتماع بشأن بروتوكول مونتريال واللوائح الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون مع ھيئة اإليرادات   (ج)
  ة إلنفاذ رقابة الواردات ونظام الترخيص؛ األوغندي

تعزيز المراكز المھنية الست، وجامعة كيامبوجو والجمعية الوطنية األوغندية للتبريد وتكييف الھواء   (د)
من خالل توفير أدوات الخدمة (مثل آالت استرداد غاز التبريد، ومضخات الفراغ، وأجھزة كشف 

ة وأدوات أخرى) لتحديث معدات تلك المراكز وشراء جھاز التسرب المحمولة يدويا، وأدوات الخدم
  للتعرف على غازات التبريد لوحدة األوزون الوطنية؛ 

ورشة عمل لمدة يومين لتدريب المدربين على ممارسات الخدمة الجيدة وتقنيات إعادة التھيئة إلى   (ھـ)
وإطالق غازات التبريد تكنولوجيات الھيدروكربون؛ وتوفير حوافظ أدوات (مثل خراطيم الشحن، 

  فني؛ و  18للھيدروكربون، وقواطع لألنابيب الشعرية) ألفضل الممارسات في الخدمة اشترك فيھا 

اجتماعات مع الھيئة الوطنية إلدارة البيئة لتنفيذ مدونة سلوك الفنيين والبدء في عملية توثيق الفنيين،   (و)
  درة المؤسسة التي ستقوم بعملية تدريب المدربين. وإعداد قاعدة بيانات خاصة بھم، والقيام بتقييم ق

  وحدة تنفيذ المشروع والرصد

تقوم وحدة األوزون الوطنية بتنسيق تنفيذ كافة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   -  8
واإلشراف عليھا، ورصدھا وتقييمھا. وتم تعيين مستشار لمساعدة فريق وحدة األوزون الوطنية على الرصد الفعال 

  فلوروكربونية وجمع البيانات الدقيقة. لتنفيذ جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو

  مستوى صرف األموال

 40,500دوالر أمريكي الموافق عليه حتى اآلن ( 80,500، من إجمالي مبلغ 2016بتاريخ سبتمبر/أيلول   -  9
في المائة)  77دوالر أمريكي، ( 62,000دوالر أمريكي ليونيدو) تم صرف  40,000دوالر أمريكي ليونيب و 

دوالر أمريكي  18,500دوالر أمريكي ليونيدو). وسيتم صرف مبلغ  40,000ر أمريكي ليونيب و دوال 22,000(
  . 2017المتبقي خالل عام 
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  خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  سيتم تنفيذ األنشطة التالية:   - 10

رك وموظف إنفاذ القانون إضافيين على اللوائح الخاصة مسؤول جما 30عقد ورشتي عمل لتدريب   (أ)
 8,000بالمواد المستنفدة لألوزون والتشريعات األخرى ذات الصلة لضمان اإلنفاذ الفعال (يونيب) (

  دوالر أمريكي)؛ 

عقد ورشة عمل من أجل تقييم واستعراض مناھج التعليم حتى يتم إدماج مواد دراسية تتعلق بغازات   (ب)
فني تبريد إضافي على الممارسات الجيدة  100الجديدة التي تدخل السوق المحلي، وتدريب التبريد 

  دوالر أمريكي)؛  10,500في خدمة التبريد وتكييف الھواء (يونيب) (

شراء وحدة استرداد غاز التبريد ليتم تركيبھا في جامعة كيامبوجو وست مجموعات أدوات (تشمل   (ج)
رب، ومضخات فراغ ومقاييس) لمراكز تدريب التبريد، وإقامة وحدات استرداد، وكشافات تس

برنامج حوافز لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لدى المستخدمين النھائيين 
  دوالر أمريكي)؛ و  40,000للتبريد التجاري والصناعي (يونيدو) (

دارة إزالة المواد استمرار تنسيق وتقييم واإلبالغ عن تنفيذ جميع أنشطة خطة إ  (د)
  دوالر أمريكي).  5,000الھيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) (

  تعليقات األمانة وتوصيتھا

  التعليقات 

  تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  اإلطار القانوني

ديھا نظام ترخيص وحصص قائم وينفذ لواردات ، تؤكد أوغندا أن ل63/17وفقا للمقرر   - 11
الھيدروكلوروفلوروكربون وأن النظام قادر على ضمان امتثال البلد بجدول إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 

  طن من قدرات استنفاد األوزون.  0.1بمقدار  2016وتقدر الحصة الصادرة لعام 

  قطاع خدمة التبريد

ا الستخدام غازات التبريد الطبيعية والتكنولوجيات البديلة األخرى القابلة لالستمرار تروج حكومة أوغند  - 12
والتي بھا كفاءة طاقة عالية ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة. وطلبت األمانة إيضاحات حول إذا ما كانت غازات 

مستخدمة في البلد. وشرح يونيب أن التبريد القابلة لالشتعال وذات إمكانية احترار عالمية منخفضة ھي وحدھا ال
المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون والمعدات األخرى القائمة على بدائل ذات إمكانية احترار عالمية 

تجميع للثالجات والمبردات المنزلية  منخفضة مستخدمة في قطاع التبريد وتكييف الھواء في أوغندا. وھناك مصنع
  . R-600aدينة كمباال، وھو يعتمد بالكامل على غاز والتجارية في ضواحي م

بناء على طلب إيضاح، شرح يونيب أن الحكومة ال تروج إلعادة تھيئة المعدات باستخدام غازات تبريد قائمة   - 13
ى ؛ ويتم تنفيذ تدريب الفنيين عل(2)على الھيدروكربون وإنھا على علم بمقررات اللجنة التنفيذية بشأن إعادة التھيئة

                                                 
  . 73/34و  72/17المقرران   (2)
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المعالجة اآلمنة للمعدات القائمة على الھيدروكربون بغرض ضمان سالمة العمليات خالل تركيب وخدمة وصيانة تلك 
  المعدات. 

وضح يونيب أيضا أن الحكومة ما زالت بصدد وضع نظام توثيق معياري وخطوط توجيھية الستخدام   - 14
فعال أو الجديدة. ومن المتوقع االنتھاء من العملية خالل تنفيذ غازات التبريد القابلة لالشتعال سواء للمعدات الموجودة 

الشريحة الثانية. ومن خالل التدريب والتواصل بالتوعية، تقوم الحكومة برصد ورقابة االستخدام اآلمن لمواد 
  الھيدروكربون في خدمة معدات التبريد وتكييف الھواء. 

لمعدات الخدمة، ذكر يونيب أن أغلب  22- وفلوروكربونوردا على طلب إيضاح حول إتاحة الھيدروكلور  - 15
التي تم شحنھا في المعدات يتم استردادھا وإعادة تدويرھا، ويوجد مخزون  22- كميات الھيدروكلوروفلوروكربون

كافي من المادة من سنوات سابقة، وبالتالي فإن خدمة المعدات يمكن تغطيتھا في البلد. فضال عن ذلك، فإن استصالح 
الذي يمكن استرداده من المعدات يمكن الترويج له من خالل برامج التدريب. ويتوقع  22-دروكلوروفلوروكربونالھي

  الستدامة قطاع الخدمة.  22-البلد أنه، إذا ما تطلب األمر، سيتم استيراد كميات صغيرة من الھيدروكلوروفلوروكربون

  الخالصة

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية صفر طن من قدرات استنفاد كان استھالك أوغندا من المو 2015في عام   - 16
األوزون. وحققت حكومة أوغندا تقدما في األنشطة الموافق عليھا في الشريحة األولى، بما في ذلك تدريب الفنيين 

يص وتوزيع المعدات لتقوية البنية األساسية للتدريب لدى المؤسسات الفنية. كما أن الحكومة لديھا أيضا نظام ترخ
في المائة من التمويل الموافق  77وحصص يعمل فعال للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبلغ صرف األموال نسبة 

عليه للشريحة األولى. وأكد تقرير التحقق على امتثال أوغندا بأھداف بروتوكول مونتريال وتشغيل نظام ترخيص 
  وحصص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. 

  وصية الت

توصي أمانة الصندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من   - 17
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوغندا، وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة 

-2017الخاصة بأوغندا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  على الشريحة الثانية من المرحلة األولى من الخطة
، مع تكاليف الدعم المرتبطة بھا على مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه، على أساس أنه إذا ما قررت 2020

تبريد وتكييف أوغندا أن تقوم بإعادة التھيئة والخدمة المرتبطة بھا لغازات تبريد سامة وقابلة لالشتعال لمعدات ال
الھواء المصممة أساسا للمواد غير القابلة لالشتعال، فإنھا سوف تقوم بذلك مع تحمل كافة المسؤوليات والمخاطر 

  المرتبطة بھا وأن يتم ھذا وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة: 

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 (دوالر أمريكي)

تكلفة الدعم (دوالر
 أمريكي)

 الة المنفذةالوك

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

 يونيب 3,055 23,500

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (ب)
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

 يونيدو 3,600 40,000
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