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 ورقة تقييم المشروع
 رواندا

 طن من 29.9  )2002(ألوزون في القطاع استخدام المواد المستنفدة ل  التبرید :القطاع
 قدرات استنفاد األوزون

 ال تتاح     :بدایات فعالية التكاليف في القطاع الفرعي
: 
 برنامج تدریب المدربين لتقنيي خدمة التبرید:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید)  أ(
 مارك تدریب تقنيي الج:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید)  ب(
 صناعة التبرید واالستعادة وإعادة التدویر المرآزي لسوائل التبرید:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید)  ج(
 رصد النشطة:تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید) د(

 خطة إدارة سوائل التبرید بيانات المشروع

)أ(  )ب(  )ج(  )د(   

  )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(استهالك الشرآة 
  4.4 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
 36 121236 )أشهر(مدة المشروع 

 20,000 50,00050,000118,758 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب مبدئيا 
   )بالدوالرات(التكلفة النهائية للمشروع 

  47,000116,114 )أ(التكاليف الرأسمالية اإلضافية  
  3,0002,644 )ب(ف الطوارئ تكالي 
   )ج(تكاليف التشغيل اإلضافية  
 20,000 50,00050,000118,758 )ج+ب+أ(مجموع تكاليف المشروع  
   (%)الملكية المحلية  
   (%)عنصر التصدیر  

 20,000 50,00050,000118,758 )بالدوالرات(المبلغ المطلوب 
  27.15 )آج/دوالر(فعالية التكاليف 

   هل تأآد التمویل من الجهة النظيرة؟
  الوحدة الوطنية لألوزون وآالة التنسيق الوطنية

برنامج األمم  الوآالة المنفذة
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

   
   
 20,000 50,00050,000118,758 )بالدوالرات(بلغ الموصي به الم

  4.4 )أطنان من قدرات استنفاد األوزون(أثر المشروع 
  27.45 )آج/دوالر(فعالية التكاليف 

 2,600 6,5006,50010,688 )بالدوالرات(تكاليف دعم الوآالة المنفذة 
مجموع التكاليف على الصندوق متعدد األطراف

 )الدوالراتب(
56,50056,500129,446 22,600 
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 وصف المشروع

 معلومات أساسية

قدمت حكومة رواندا مقترح مشروع لخطة إدارة سوائل التبرید لتنظر فيها اللجنة التنفيذیة في  1
 . اجتماعها الحادي واألربعين

 استهالك المواد المستنفدة لألوزون

خطة /دة لألوزون الذي تم خالل إعداد البرنامج القطريعلى أساس جرد استهالك المواد المستنف 2
 في البلد CFC طن من قدرات استنفاد األوزون من 29.9، استخدم 2002إدارة سوائل التبرید لرواندا في عام 

 طن من قدرات 9.2(والمبردات التجاریة ) طن من قدرات استنفاد األوزون 4.5(لخدمة المبردات المنزلية 
ووحدات أجهزة تكييف )  طن من قدرات استنفاد األوزون13.6(التبرید الصناعية وأجهزة ) استنفاد األوزون
 ). طن من قدرات استنفاد األوزون2.6(هواء السيارات 

 600 جهاز تبرید وتستهلك 600، تنتج Naktecوخالل إعداد مقترح المشروع، وجدت شرآة،  3
 في ذلك البلد من خالل أنشطة خطة إدارة سوائل وسيجرى تدریب التقنيين.  سنویاCFC-12آيلوجرام من 

دون طلب  CFCالتبرید بحيث یكونون في موقف یتمكنون معه من التكيف على التكنولوجيات الخالية من 
 .تمویل استثماري

 على التوالي، وعدد 500 و 100 000قدر عدد المبردات المنزلية والتجاریة في رواندا بحوالي  4
 شرآات 10 تقني خدمات یعملون في 80ویقوم على خدمة هذه المعدات .  مرآبة31 000المرآبات بحوالي 

 . تقني ماهر وشبه ماهر یعملون في القطاع غير الرسمي200خدمة باإلضافة إلى 

ویسبب تقلب اإلمداد بالكهرباء تعطل معظم أجهزة التبرید؛ ویجرى خدمة معظم أجهزة التبرید  5
 .نة على األقلالصناعية مرة في الس/التجاریة

 لـ آج/دوالر 22.25 و CFC-12آج لـ / دوالرات6: واألسعار الحالية لسوائل التبرید للكيلوجرام هي 6
HFC-134aآج لـ / دوالر7.70 وHCFC-22. 

 إطار السياسة

تقترح حكومة رواندا وضع تشریع والئحة تنظم الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة لألوزون  7
 .التي تستخدم هذه المواد وآذلك استخدام تدابير ماليةوالمعدات 

 المشروعات الفرعية في خطة إدارة سوائل التبرید

 :تشمل خطة إدارة سوائل التبرید على البرنامجين التدریبين التاليين 8

 تقني تبرید، باعتبارهم 20لتدریب )  دوالر50 000(برنامج تدریب لتقنيي خدمة التبرید  )أ(
وسيقوم . CFCى ممارسات التبرید الجيدة واستخدام سوائل تبرید خالية من مدربين، عل

       ؛  تقني خدمة100المدربون بتدریب 
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لتدریب موظفي الجمارك على لوائح )  دوالر50 000( موظف جمارك 100تدریب  )ب(
 االستيراد والتصدیر والتعرف على المواد المستنفدة لألوزون والمعدات التي تستخدم هذه

 . المواد

یكون مقره في ( CFCویحتوى المشروع أیضا على مقترح بإنشاء مرآز الستعادة وإعادة تدویر  9
إصالح /وخالل عمليات خدمة).  دوالر118 758(یقوم على تشغيله عدد صغير من تقنيي الخدمة ) آيجالي

ات اإلصالح واستعادة سوائل أجهزة التبرید، سيصاحب التقنيون من المرآز تقنيي الخدمة الذین یقومون بعملي
. وسوف یتلقى تقني اإلصالح اعتمادات إلعادة تدویر سوائل التبرید. من األجهزة CFCالتبرید المحتویة على 

والسوائل األخرى الخالية من  CFCsوسيجرى تزوید مرآز إعادة التدویر بآالت استعادة مناسبة الستعادة 
CFC وسيحصل التقنيون من المرآز على . لآلالت في حدود الميزانية على شرط أن تكون التكاليف اإلضافية

لمساعدة ) بما في ذلك مضخات تفریغ وأجهزة استكشاف التسرب(األدوات األساسية للخدمة واإلصالح 
وسيجرى توفير التدریب على تقنيات االستعادة . التقنيين على القيام بعمليات الخدمة على الوجه الصحيح

 .لصيانة الصحيحة وترآيب معدات التبرید وتكييف الهواء للتقنيين في المراآزوإعادة التدویر وا

ویشمل المقترح تمویل تكاليف تشغيل المرآز بما في ذلك تكاليف النقل ومرتبات التقنيين والنثریات  10
ساس وستتم عمليات الدفع للتقنيين في مرآز إعادة التدویر آل ستة أشهر وستكون على أ. لمدة ثالث سنوات

المعاد تدویرها  CFCوهناك نظام لرصد آمية ونوعية . التي تم استعادتها وإعادة تدویرها CFCsآميات 
 .لضمان نجاح برنامج االستعادة وإعادة التدویر المرآزي

 دوالر إضافي لرصد األنشطة المقترحة في مشروع خطة إدارة سوائل 20 000ومطلوب مبلغ  11
 .التبرید وإدارتها

وقعها وزیر (م مشروع خطة إدارة سوائل التبرید لرواندا مع رسالة رسمية من حكومة رواندا لقد قد 12
 50یقر فيها أن الحكومة ملتزمة بتحقيق خفض نسبته ) األراضي والبيئة والغابات والمياه والموارد الطبيعية

، 2007 بحلول عام  في المائة85 وخفض بنسبة 2005بحلول عام  CFCsفي المائة على األقل من استهالك 
 .   دون طلب مزید من التمویل

 تعليقات وتوصيات األمانة

 التعليقات

أحيطت األمانة علما بالنشاط الجدید الذي اقترحه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإنشاء مراآز  13
 في 5ادة وآذلك في بلدان عدیدة عاملة بمقتضى الم(لالستعادة وإعادة تدویر سوائل التبرید في رواندا 

 .31/48ویتمشى المقترح مع أحكام المقرر ). أفریقيا
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 القضایا المتعلقة بخط األساس المتثال رواندا

من بين أطراف (الحظت لجنة التنفيذ مع التقدیر، في اجتماعها الحادي والثالثين، حقيقة أن رواندا  14
 14/16 و 14/14عمال بالمقررین (قد أبلغت عن بياناتها المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون ) أخرى

 .7، ومن ثم یصبح البلد ممتثال ألحكام المادة )لألطراف في بروتوآول مونتریال

 في المائة المحدد 50طلبت األمانة توضيحا عما إذا آانت رواندا قادرة على االمتثال لخفض بنسبة  15
وبناء على ذلك، أخطر آل . المناسب في الوقت 2007 في المائة المحدد لعام 85 وخفض بنسبة 2005لعام 

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة األمانة أنه إذا تمت الموافقة على أنشطة 
القضاء التدریجي آما عرضت في البرنامج القطري الحالي ومشروع خطة إدارة سوائل التبرید، سيقوم آل 

ي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة باإلسراع بتنفيذ األنشطة المقترحة لضمان أن من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ
 . تلبي رواندا متطلبات االمتثال لبروتوآول مونتریال

 القضایا المتعلقة باألنشطة المقترحة في خطة إدارة سوائل التبرید

لدان األخرى العاملة أشارت تقاریر مرحلية عدیدة بشأن برامج االستعادة وإعادة التدویر في الب 16
وفي هذا .  أصغر من المقدرة في مقترحات المشروعاتCFCs أن المقادیر المستعادة من 5بمقتضى المادة 

الصدد، طلبت األمانة توضيحا من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عن سالمة االفتراضات التي قدمت بأن 
برنامج األمم المتحدة وأخطر  . ى استعادته في رواندا سيجرCFCs طن من قدرات استنفاد األوزون من 3.9مقدار 

اإلنمائي األمانة أنه في برامج االستعادة وإعادة التدویر السابقة حمل تقنيو اإلصالح آالت االستعادة واآلالت 
أما في . المساعدة إلى موقع اإلصالح ولو أن في بعض الحاالت لم توجد سوائل تبرید في أجهزة التبرید

.  الستعادتهCFCجدید، سوف یتصل تقنيو الخدمة بالتقنيين في المرآز عندما یوجد مقدار آبير من المنهج ال
وسوف یتاح ألي تقني إصالح حافز على االتصال بالمرآز نظرا ألنه سيتلقى إیصال یحصل بموجبه على 

رآز إعادة التدویر على وستقوم عمليات الدفع للتقنيين في م.  في المائة من السوائل المعاد تدویرها مجانا90
 . المستعادة أو المعاد تدویرهاCFCsأساس المقادیر الفعلية من 

 أو (HCFCsذآر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أیضا أنه، في حالة معالجة سوائل تبرید أخرى  17
HFCs( باإلضافة إلى حصص ،CFC برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالموضوعة في العقد من الباطن ل ،

حسب المقررات ذات العالقة للجنة التنفيذیة، یتحمل المتلقون التكاليف (ستتاح موارد إضافية للمراآز 
وعند االنتهاء من المشروع، وإذا ثبت أنه ناجح، یمكن أن  ). CFCاإلضافية لتناول سوائل التبرید الخالية من 

وفضال عن ذلك، قد تصبح . مراآز لالحتفاظ بال2007تطلب حكومة رواندا مزیدا من التمویل في عام 
   .CFCsالمراآز مكتفية ذاتيا إذا استطاعت معالجة سوائل تبرید أخرى باإلضافة إلى 

الحظت األمانة أن المشروع هو من أجل إنشاء مرآز واحد وطلبت توضيحا عن آيفية تناول القضاء  18
نامج األمم المتحدة اإلنمائي أن وأبلغ بر. )مثل بوتار(المستخدم في مدن أخرى  CFCsالتدریجي على 

ویمكن ألحد ). مدة السفر بين المدن تتراوح ما بين ساعتين وثالث ساعات(المسافات في رواندا قصيرة نسبيا 
التقنيين في المرآز أن یمضي یوما أو یومين آل أسبوع في مدن أخرى عندما یجرى التخطيط إلجراء 

 .إصالحات آبيرة في أجهزة التبرید

حت األمانة أن یتوفر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المرونة في استخدام الموارد المتاحة بناء اقتر 19
عندما تكون هناك حاجة محددة )  دوالر118 758حوالي (على برنامج االستعادة وإعادة التدویر المرآزي 
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ارتفاعا آبيرا أو شراء  CFCsمثل، توفير آالت استعادة أآثر عندما ترتفع أسعار (خالل تنفيذ المشروع 
ومن ثم، یكون الهدف هو ). أدوات خدمة أساسية إذا واجه التقنيون صعوبات في تنفيذ الممارسات الجيدة

 .  مواصلة رصد احتياجات التقنيين وتكيف المشروع بناء على ذلك

 التوصيات

لوارد أدناه، على أن توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على المشروعات عند مستوى التمویل ا 20
 :یكون من المفهوم أن

تتوفر لحكومة رواندا المرونة في استخدام الموارد المتاحة بناء على برنامج االستعادة  )أ(
 وإعادة التدویر المرآزي لتلبية االحتياجات المحددة التي قد تظهر خالل تنفيذ المشروع؛

ة وإعادة التدویر المرآزي على مراحل حتى یتم تمویل العقود من الباطن من برنامج االستعاد )ب(
یمكن توفير الموارد إلى أنشطة أخرى مثل تدریب إضافي أو شراء أدوات خدمة، إذا لم 

 تتحقق النتائج المقترحة من البرنامج؛

ال ینبغي البدء في برنامج االستعادة وإعادة التدویر المرآزي حتى یصبح تشریع الرقابة على  )ج(
وسوائل التبرید  CFCsا واتخاذ تدابير لضمان أن أسعار السوق المحلية لـ ساری CFCواردات 

 الخالية من المواد المستنفدة لألوزون مماثلة؛

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و برنامج األمم المتحدة للبيئة رصدا مالئما من یقدم آل من  )د(
 خالل تنفيذ المشروع؛

 تشغيل آليات بروتوآول مونتریال التي تتناول قضایا عدم ال تمس الموافقة على المشروعات )هـ(
 . االمتثال

تمویل المشروع  عنوان المشروع 
 )بالدوالرات(

تكاليف الدعم 
 )بالدوالرات(

 الوآالة المنفذة

برنامج تدریب :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید )أ(
 المدربين لتقنيي خدمة التبرید

دة برنامج األمم المتح 6,500 50,000
 للبيئة

تدریب تقنيي :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید )ب(
 الجمارك

برنامج األمم المتحدة  6,500 50,000
 للبيئة

صناعة التبرید :تنفيذ خطة إدارة سوائل التبرید )ج(
 واالستعادة وإعادة التدویر المرآزي لسوائل التبرید

برنامج األمم المتحدة  10,688 118,758
 اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة  2,600 20,000 رصد النشطة:فيذ خطة إدارة سوائل التبریدتن )د(
 للبيئة

- - - 


