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مـوافقــة شمــولية خامسا - تـــوصيـــة األمــانـــة:

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن

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

143,750. 

تكاليف الدعم 14,735. 14,735. 

تكاليف المشروع

143,750. 481,250. 

تكاليف الدعم 33,219. 0. 0. 14,735. 47,954. 
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 337,500. 0. 0. 

0. 625,000. 

تكاليف الدعم 33,219. 14,735. 14,735. 0. 62,689. 
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 337,500. 143,750. 143,750. 

287,500. 

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

143,750. 71,875. 71,875. 

337,500. 

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

0. 

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNDP                تكاليف المشروع
193,750. 71,875. 71,875. 

99.9 0. 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 332.8 99.8 99.8 99.8 

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 332.9 99.9 99.9 

TCA 

رابعا - معطيات المشروع: 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع

Others 

0

Methyl Bromide 

0

Halons 

0

CTC 

0

CFC 

0

4 4.

هالونات

رغاوي ايروسول المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

عام: 2009 ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة 
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

عوامل 
التصنيع

مذيبات تبريد

عام: 2009 ثانيا - آخر معطيات المادة 7:

0 :TCA بروميد المثيل: 0 هالونات: 0 0: CTC 0  :CFC

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الوآالة: أوال - عنــوان المشـــروع:

UNDP, UNEP خطة  إزالة الكلوروفلوروآربون
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 وصف المشروع

 
وبالنيابة عن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى  بصفته الوآالة المنفذة الرئيسية تقدم اليونيب، .1

من خطة اإلزالة الوطنية ) 2008(لثالثة واألخيرة االجتماع الحادي والستين للجنة التنفيذية بطلب تمويل للشريحة ا
دوالر  9 344دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  71 875للمواد المستنفذة لألوزون بإجمالي تكلفة 

يشتمل  .دوالر أمريكي لليوئنديبي 5 391دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوآالة البالغة  71 875و ،أمريكي لليونيب
وتقرير تحقق  2010وبرنامج التنفيذ لعام  2009لتقديم أيًضا على تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية خالل ا

 .وجداول االتفاق المتعدد السنوات 2009و 2008ألعوام 

 معلومات أساسية
 
رية الكونغو وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع واألربعين على خطة اإلزالة الوطنية لجمهو .2

. 2010آانون الثاني /يناير 1الديمقراطية، وذلك بغرض اإلزالة الكاملة لمرآبات الكلوروفلورورآربون في البلد قبل 
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم  625 000آما وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على إجمالي تمويل بقمية 

دوالر أمريكي  143 750وفي نفس االجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على  .دوالر أمريكي 62 689الوآالة البالغة 
دوالر  14 531دوالر أمريكي زائد  193 750آتكاليف لدعم الوآالة لليونيب، ودوالر أمريكي  18 688زائد 

 .أمريكي آتكاليف لدعم الوآالة لليوئنديبي، لتنفيذ الشريحة األولى من خطة اإلزالة الوطنية

  التحقق
 
للتشجيع  2005وقد تمت مراجعته في عام  1995ُيشير تقرير التحقق إلى أن نظام الترخيص يعمل منذ عام  .3

آما يستعرض التقرير  .على عدم استيراد المواد المستنفذة لألوزون واألنظمة المعتمدة على المواد المستنفذة لألوزون
خال المواد المستنفذة لألزون إلى البالد وُيرفق قائمة بشكل تفصيلي الوثائق التي يتم فحصها على الحدود قبل إد

وقد آان استهالك  2009و 2008لم يحدث أي تصدير للمواد المستنفذة لألوزون في أعوام  .بالمستوردين
أطنان من قدرات استنفاذ  4و 2008أطنان من قدرات استنفاذ األوزون في  11.6يكافئ بما الكلوروفلوروآربون 

أطنان من قدرات استنفاذ  99.8، أي أقل بكثير من الحد األقصى المسموح به لالستهالك البالغ 2009األوزون في 
  .األوزون بالنسبة لكال العامين

 2009التقرير المرحلي لعام 
 
، لكن لم تبدأ األنشطة إال في 2006تموز /تمت الموافقة على خطة اإلزالة الوطنية الخاصة بالبلد في يوليه .4

نقسم هذه األنشطة بين تلك الخاصة بأغلبية البلد وتلك الخاصة بالمقاطعات الشرقية، مع األخذ بعين ت. 2008عام 
وبالنسبة للبرنامج الخاص  .االعتبار صعوبة التنفيذ في المقاطعات الشرقية بسبب االضطرابات السياسية السائدة هناك

، وأنشطة التوعية التي تم تنفيذها في 2008راءه في بالمقاطعات الشرقية فهو يشمل تدريب فنيي التبريد الذي تم إج
2009.  

فني تبريد، باإلضافة  120وفي الجزء المتبقي من البالد، تم تقديم تدريًبا إضافًيا على الممارسات السليمة لـ  .5
 269ى ، وهو ما يعني أن العدد اإلجمالي لفنيي التبريد قد وصل إل2008فني الذين تم تدريبهم في  149إلى الـ 

آما تم تقديم  .فني بالنسبة لجميع مراحل خطة اإلزالة الوطنية 600بالمقارنة مع العدد اإلجمالي المستهدف البالغ 
، مما يعني أن عدد الموظفين الُمدربين حتى األن قد وصل إلى 2009موظف جمارك في  85التدريب اإلضافي لـ 

 .موظف بموجب خطة اإلزالة الوطنية 300في مقابل العدد اإلجمالي الُمستهدف البالغ  248

مراجعة إستراتيجية ألنشطته، ومن ثم قام بدمجها مع بعض األنشطة بإجراء  ، قام اليوئنديبي2008في عام  .6
آما تم دمج األنشطة الخاصة بوحدات تكييف الهواء المتحرآة في النشاط  .المتبقية من خطة إدارة غازات التبريد
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تم شراء المعدات الخاصة بمراآز إعادة التدوير ومن المتوقع وصولها إلى البالد لقد  .دويرالخاص بمراآز إعادة الت
آما تمت أولى عمليات التحويل بموجب األنشطة التحفيزية للمستخدم . 2010) حزيران(يونيو )/آيار(في مايو 

تكمال مشروع أجهزة االستنشاق وتم اس. 502-و ر 12-آجم تقريًبا من مرآبات ر 600النهائي، مما أدى إلى استرداد 
تشرين /مع إدخال الحظر الكامل لحيز التنفيذ في أآتوبر" المرسوم الوزاري"المزودة بمقياس للجرعات بالتوقيع على 

  .وأيًضا فقد تم تنفيذ أنشطة رصد المشروع. 2009األول 

دوالر  28 035 2010آانون الثاني /يناير 1بلغ الرصيد غير الُمنفق من التمويل الموافق عليه حتى  .7
 .في المائة من التمويل الموافق عليه حتى األن 6أمريكي، أي ما ُيكافئ 

 2010برنامج التنفيذ لعام 

موظف جمارك وتسليم المعدات إلى  52فني تبريد و 331تدريب العدد المتبقي البالغ  :2010األنشطة التالية متوقعة بالنسبة لعام  .8
وبالنسبة للمقاطعات ، تخدم النهائي وأنشطة رصد المشروعمراآز إعادة التدوير والمزيد من أنشطة التحويل في البرنامج التحفيزي للمس

 .الشرقية، المزيد من التدريب لعشرة فنيي تبريد وزيادة الوعي

 
 تعليقات وتوصيات األمانة

 يقـاتالتعل
 
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون على سبيل  11.6، 2008بيانات االستهالك الواردة في تقرير التحقق لعام  .9

ومع ذلك فال  .المثال، متسقة مع البيانات الموضحة في جداول االتفاق المتعدد السنوات وبيانات البرنامج القطري
أطنان من قدرات  8.6وتوآول مونتريال، الذي ُيشير إلى استهالك من بر 7تتسق البيانات مع اإلبالغ بموجب المادة 

لكن هذه االختالفات ُتعتبر قليلة األهمية فيما يتعلق باالمتثال لالتفاق، حيث آان المستهدف في  .استنفاذ األوزون
ر اإلبالغ عن ، ُيشي2009وبالنسبة لعام  .أطنان من قدرات استنفاذ األوزون 99.8هو  2008االتفاق بالنسبة لعام 

أطنان من  99.8أطنان من قدرات استنفاذ األوزون، بالمقارنة مع  4بيانات البرنامج القطري إلى استهالك بمقدار 
ومن الواضح أن البلد في حالة امتثال . 2009قدرات استنفاذ األوزون المسموح بها بموجب االتفاق الخاص بعام 

م ُنصح اليونيب بصفته الوآالة الرئيسية باالتصال بحكومة جمهورية آما ت. 2009و 2008لالتفاق بالنسبة ألعوام 
 .7بموجب المادة  2008الكونغو الديمقراطية ومناقشة الحاجة إلى التغييرات في البيانات الُمبلغ عنها بالنسبة لعام 

ف تقوم أيًضا ، الذي ُيعبر عن تفهم اللجنة التنفيذية ألن الحكومة سو)أ( 60/11وباإلشارة إلى المقرر  .10
وبمساعدة الوآاالت المنفذة بالنظر في أنشطة التنفيذ لتسهيل إزالة مرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون، إتصلت األمانة 

وقد أشار اليونيب إلى أن نظام الترخيص يجري تحديثه ليشمل  .بالوآاالت المنفذة لطلب المزيد من المعلومات
وفيما  .ن العملية التحضيرية لخطة إدارة إزالة الهيدروآلوروفلوروآربونمرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون آجزء م

يتصل باستخدام مرآبات الهيدروآلوروفلوروآربون في التبريد، رد اليونيب بأن برنامج تدريب فنيي التبريد سوف 
باستبدال وقد أشار اليوئنديبي إلى أنه لم يعد يسمح  .ُيغطي استبداالت واحتواء الهيدروآلوروفلوروآربون

بخالئط غاز التبريد المحتوية على الهيدروآلوروفلوروآربون في وحدات تكييف الهواء  12-الكلوروفلوروآربون
 .المتحرآة أو في معدات التبريد التي ُيغطيها برنامج إعادة التأهيل

يمقراطية مستوى ومع التسليم بالظروف الصعبة للتنفيذ، حققت خطة اإلزالة الوطنية لجمهورية الكونغو الد .11
يمكن لألمانة أن توصي بالموافقة الشمولية  .جيد من التقدم في آخر سنتين، وذلك بعد العديد من سنوات توقف النشاط

 .على الشريحة الثالثة والنهائية آما هو ُمحدد أدناه
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 التوصيـات
 

 :توصي أمانة الصندوق بأن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي .12

ًما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة اإلزالة الوطنية اإلحاطة عل ) أ(
  للكلوروفلوروآربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

 ؛2009و 2008اإلحاطة علًما بتقرير التحقق ألعوام   )ب(

 المصاحب للشريحة الثالثة، و 2010الموافقة على برنامج التنفيذ السنوي لعام  ) ج(

طالبة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تقوم، بمساعدة اليونيب واليوئنديبي، بتقديم تقريًرا ُم ) د(
مرحلًيا عن تنفيذ برنامج العمل المصاحب للشريحة الثالثة والنهائية من خطة اإلزالة الوطنية في موعد 

 .أقصاه االجتماع الرابع والستين للجنة التنفيذية

المصاحبة للشريحة الثالثة والنهائية من خطة اإلزالة  2010موافقة الشمولية على خطة توصي األمانة بال .13
 :الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تكاليف الدعم المصاحبة بمستوى التمويل الُمبين في الجدول التالي

تمويل المشروع  عنوان المشروع 
 )دوالر أمريكي(

تكاليف الدعم 
 )دوالر أمريكي(

 لوآالة المنفذةا

 اليونيب 9 344 71 875 )الشريحة الثالثة(خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروآربون  )أ(
 اليوئنديبي 5 391 71 875 )الشريحة الثالثة(خطة اإلزالة الوطنية للكلوروفلوروآربون  )ب(
 
 
 

_ _ _ _ 




