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ندف التبغ

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية الكونغو الديموقراطية
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

يونيب - يوئنديبي خطة ادارة ازالة الكلوروفلوروآربون

عام: 2007 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

3.3 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 2.6 2.2: CTC 48.9  :CFC

عام: 2007 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع مذيبات تبريد

هالونات
رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

53.9 6. 42.9 5. CFC

2.2 2.2 CTC

3.8 3.8 Halons

0 Methyl Bromide

0 Others

3.3 3.3 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 332.9 99.9 99.9 99.9 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون)
CFC

332.8 99.8 99.8 99.8 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

يوئنديبي تكاليف المشروع 193,750.

يونيب تكاليف المشروع 143,750.

71,875. 71,875. 337,500.

تكاليف الدعم 14,531. 5,391. 5,391. 25,313.

287,500.

تكاليف الدعم 18,688. 9,344. 9,344. 37,376.

71,875. 71,875.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 337,500. 625,000.

تكاليف الدعم 33,219. 14,735. 14,735. 62,689.

143,750. 143,750.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 337,500. 337,500.

تكاليف الدعم 33,219. 0. 0. 33,219.

0. 0.

143,750.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 143,750.

تكاليف الدعم 14,735. 14,735.

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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 المشروعف وص

نيابة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحالت يونيب إلى اإلجتماع السابع والخمسين للجنة   -1
الة من الخطة الوطنية إلز) 2007(التنفيدية، بوصفها الوكالة المنفذة الرائدة، طلبا من أجل تمويل الشريحة الثانية 

 دوالرا أمريكيا ، يوزع بالتساوي بين يونيب ويوئنديبي، زائدا تكاليف 143 750الكلوروفلوروكربون بمبلغ قدره 
وقد شفع الطلب بتقرير .   دوالرا امريكيا ليوئنديبي5 391 دوالرا أمريكيا ليونيب و 9 344دعم الوكالة بمبلغ 

، فضال عن جداول اإلتفاقات 2009لعام رير السنوي ا التقوأحالت يونيب أيض .  2008تنفيذ سنوي عن عام 
  .المتعددة السنوات وتقرير عن التحقق

  معلومات أساسية

تمت الموافقة على الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية في  -2
 دوالر 287 500(الر أمريكي  دو625 000اإلجتماع التاسع واألربعين للجنة التنفيذية بمبلغ إجمالي قدره 

 دوالر امريكي زائدا 337 500 دوالرا أمريكيا ليونيب و 37 376امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 
من أجل إزالة استهالك الكلولوفلوروكربون )  دوالرا امريكيا ليوئنديبي25 313تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 

من ) 2007(وتتصل هذه اإلحالة بالشريحة الثانية  . 2010الثاني كانون / يناير1بالكامل في البلد بحلول 
 مليون نسمة دعما من خالل 65قد تلقى هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه و.  الشرائح الثالث المتوخاة لهذه الخطة

  .  خطة إلدارة مواد التبريد في اإلجتماع الحادي واألربعين

   تقرير التحقق

 طنا من معادل طاقـة اسـتنفاد األوزون مـن مركبـات             170.7ى أنه تم استيراد     يشير تقرير التحقق إل     -3
 األوزون مـن مركبـات    اسـتنفاد  طنـا مـن معـادل طاقـة          48.9و   2006فـي عـام     الكلوروفلوروكربون  
و  332.8على التـوالي    (، ما يشكل كمية أقل بكثير مما كان يتوخاه االتفاق           2007 عام   فيالكلوروفلوروكربون  

ويشير تقرير التحقق أيضا إلى     ).  من معادل طاقة استنفاد األوزون من مركبات الكلوروفلوروكربون          طنا   99.8
ولم توافق األمانة علـى إحـالتين       .  تصدير أي من المواد المستنفدة لألوزون      2007وأ 2006 مأنه لم يتم في عا    

ب أن سحبت   ثت يوني خمسين، وما لب  ا إلى االجتماعين الخامس والخمسين والسادس وال      تقدمسبق أن   تقرير التحقق   ل
  . اإلحالتين

  0082مرحلي لعام الالتقرير 

لم تحرز عملية تنفيذ األنشطة في جمهورية كونغو الديمقراطية أي تقدم يذكر في السنة ونصـف السـنة                    -4
بـين منـاطق البلـد الرئيسـية         األنشـطة    توزعتوقد  . 2008عن نجاح هام إال خالل عام       ر  األولى، ولم تسف  

 تم إقراره خالل الموافقة على الخطة األصلية كونه يشكل المجال الذي يحتـاج              وزيع الشرقية، وهو ت   قاطعاتوالم
، 2008آذار  / وفي مـارس  . إلى تقييم وحيث يواجه تنفيذ األنشطة تحديات خاصة بسبب عدم االستقرار السياسي           

ا باألنشطة المتبقية مـن خطـة إدارة        أعادت يوئنديبي تركيز جهودها وتنظيم أنشطتها بصورة جذرية حيث دمجته         
  :، تم تنفيذ عدد من األنشطة على النحو التالي2008وفي عام . مواد التبريد

  : من البلد، تم تنفيذ األنشطة التاليةة الرئيسيمناطقفي ال  )أ(  

من أصل مجموع    ، التبريد  فنيا في مجال    تدريب مئة وتسعة وأربعين    2008 تم في عام    ) 1(
وأعطيت لهـم شـهادات     ،   فني 600 مراحل خطة اإلزالة الوطنية هو    مستهدف لجميع   

  لك؛بذ
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 موظفا  163 ما مجموعه    2008بلغ عدد موظفي الجمارك الذين تلقوا تدريبات في عام            ) 2(
وقـد ُزود موظفـو     .  موظـف  300يشكلون أكثر من نصف العدد المستهدف وقـدره         

   والجمارك أيضا بثالثة أجهزة للتعرف على مواد التبريد؛

لمتعلقة انشطة  األوقد تم دمج    . تم تحديد مشغلي مراكز إعادة التدوير وتعيين التجهيزات         ) 3(
 التدوير، وتم التشديد بصـورة       النشاط المتعلق بمراكز إعادة    في نقلةمتبأجهزة التبريد ال  

 19وقد تم منذ تنفيذ خطة التحفيز تحديد . ة على برامج تحفيز المستعملين النهائيينإضافي
 دوالر  80 000تعمال نهائيا لمركبات الكلوروفلوروكربون، بكلفة متوقعـة قـدرها          مس

 نطاقأمريكي، وذلك ألغراض التقييم، فيما العمل جار على بذل جهود من أجل توسيع              
 المعـدات الالزمـة     وضع مواصفات وأبلغت يوئنديبي أيضا أنه تم االنتهاء من        . العمل

 دوالرا أمريكيـا وسـوف يـتم    65 000 قدره مبلغلمراكز االسترداد وإعادة التدوير، ب    
وقد بدأ العمل فـي     . أيار/ نيسان أو مايو  / بريلأالدخول في التزام بأموال إما في شهر        

إطار االستراتيجية االنتقالية المتعلقة بأجهزة االستنشاق بالجرعات في نهاية العام الفائت،   
  . من الخبراءاثنيناالستعانة بخدمات لهذا الغرض وتم 

 فنيين علـى    سبعةتدريب   2008كانون الثاني عام    / في يناير أما في المقاطعات الشرقية، فقد تم           )ب(
 2008أيار  / كما تم في مايو   .  شهادات  على أثرها  طوا أع ، في مجال التبريد   الممارسات الرشيدة 

   فنيا من فنيي التبريد؛ و15تنظيم ورشة تدريب أخرى لـ 

  . شطة للرصد وتنفيذ المشاريعتم أيضا تنفيذ أن    )ج(  

 700 مـا مجموعـه      2008كانون االول   /  لغاية ديسمبر  وافق عليه يبلغ الرصيد غير المنفق للتمويل الم        -5
  .  في المئة من التمويل الذي تمت الموافقة عليه حتى اآلن55 دوالر أمريكي، أو ما تعادل نسبته 186

  2009خطة التنفيذ السنوية لعام 

ومن بين هذه   . 2009يام بمجموعة متنوعة من األنشطة في إطار البرنامج التنفيذ السنوي لعام            يتوخى الق   -6
 فنيا في مجال التبريد، وإكمال عملية تأسيس أربعة مراكز استرداد، بما يشمل معدات التسليم            250األنشطة تدريب   

 100مستعملين النهائيين، وتـدريب      نظاما من نظم التبريد في إطار برنامج تحفيز ال         30وما يتصل بها، وتحويل     
ويتوخى أيضا تنظيم ورش من أجـل المضـي قـدما فـي             . موظف جمركي وشراء أجهزة لتحديد مواد التبريد      

االستراتيجية المتعلقة بأجهزة االستنشاق بالجرعات، فضال عن توعية الفنيين في المناطق الشرقية وتنفيذ أنشـطة               
  . رصد في البلد بمجمله

  نة وتوصيتهاتعليقات األما

  التعليقات

بيد . ب الخطة في تنفيذ عدد من األنشطة، وال سيما عناصر االستثمار بموجئابط 2008تعكس نفقات عام    -7
 بعد إعادة التركيز على بعض األنشطة، ويظهـر أن هـذه            2008 تسارع بدرجة كبيرة في عام       أن تنفيذ األنشطة  

 في تنفيذ بعض األنشطة، وتحديدا توريد المعدات إلى مراكز إعـادة  العملية قد حققت زخما كافيا بما يتيح اإلسراع 
ويبدو أن هذين النشاطين يستفيدان بالكامل من األموال التـي تـم            . التدوير وعمليات تحويل المستعملين النهائيين    

  .2009الموافقة عليها للشريحة األولى في األشهر الستة األولى من عام 
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لمحال إلى هذا االجتماع قدرا كبيرا من التقدم المحرز في التحقق من االسـتهالك              وقد بين تقرير التحقق ا       -8
 إجراءات التحقق من أجل الوصول إلى نمط مشـترك          على عدد كبير من التحسينات      رغم وجوب إدخال  في البلد،   

 2006لعامي   سينوتعتقد األمانة أنه قد يكون من غير الممكن القيام بأي درجة من إجراءات التح             . تقارير التحقق ل
 علـى   ،في ضوء الحالة السياسية الصعبة السائدة في جمهورية كونغو الديمقراطيـة          قد وافقت األمانة،    ، و 2007و

غت يونيب بأن من الضروري أن تشفع الشريحة الثانية بتقرير آخـر            بِلوفي الوقت نفسه، أُ   .  عمليات التحقق  قبول
  . تحسيناتمحسن عن التحقق، وقد زودت بقائمة مما يلزم من

كونغو الديمقراطية، رأت أن من غير المستحسـن        الوبعد أن نظرت األمانة في الحالة الخاصة لجمهورية            -9
 التأخر في الموافقة على الشـريحة الثانيـة،         من خالل المضي في   فقدان الزخم الذي تم تحقيقه بصعوبة حتى اآلن         

 ، مـن هنـا    .بل انعقاد االجتماع المقبل للجنة التنفيذيـة       بالفعل ق  تستنفدوبوجه خاص، عندما يتضح أن األموال قد        
  .قررت التوصية بالموافقة على الشريحة

  توصية ال

  :توصي األمانة اللجنة التنفيذية بما يلي   -10

الكلوروفلوروكربـون  مركبـات    بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الخطة الوطنية إلزالة         اإلحاطة  ) أ(
  ؛ و2007 و 2006 عاميالكونغو الديمقراطية لوتقرير التحقق في جمهورية 

  .2009الموافقة على برنامج تنفيذ عام   ) ب(  

من خطـة اإلزالـة الوطنيـة       ) 2007(توصي األمانة كذلك بإصدار موافقة شاملة على الشريحة الثانية             -11
  :بين في الجدول أدناهكونغو الديمقراطية مع ما يرافق ذلك من تكاليف دعم على مستوى التمويل الماللجمهورية 

  

  

 

تمويل المشروع  عنوان المشروع
بدوالرات الواليات (

 )المتحدة

تكاليف الدعم 
بدوالرات الواليات (

 )المتحدة

الوكالة 
 المنفذة

الخطة الوطنية إلزالة مركبات الكلوروفلوروكربون      ) أ(
 )الشريحة الثانية(

 يونيب 9 344 71 875

ات الكلوروفلوروكربون  الخطة الوطنية إلزالة مركب    )ب(
 )الشريحة الثانية(

 يوئنديبي 5 391 71 875

    
--------- 
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